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Преподреждане на посудата? Никога повече!

Когато търся нещо в шка-
фовете, което стои в задна-
та част, първо трябва да 
извадя всичко и тогава 
да го наредя отново. Що за 
усилие... Тогава изпадам в 
криза!

Търсене в купчина от вещи? Ужасът!

Къде да съхранявам 
дреболиите, гумените 
ластичета, ключовете и 
моливите, зарядното и 
упътванията - не нами-
рам разумно решение в 
кухнята ми.

Миенето като спорт? Не, благодаря!

Всеки път правя акроба-
тични номера, за да намеря 
правилния почистващ пре-
парат от вътрешността на 
шкафа под мивката. Така 
съм уморена още преди да 
съм започнала.

Край с дрънченето!

За да намеря правилната 
тенджера, често трябва да 
изпразня половината шкаф 
- това може да продължи. А 
всички други се оплакват от 
врявата, която създавам.

Когато сутрин търся 
подходящата кутия за обяда 
ми, понякога събуждам 
цялата къща - защото 
половината съдържание 
на шкафа постоянно ми се 
изсипва в ръцете.

Стрес преди всеки сандвич? Никога повече!

Всяка сутрин едно и също: 
докато изровя необходимите 
неща за закуска от собствения 
ми хаос в шкафовете, вече съм 
изнервена и съм в доста лошо 
настроение.

Всекидневният хаос в кухнята... Помощ!

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдове Приготвяне на хранаПочистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот. В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com
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Разкрасете кухнята си
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 



–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

Müll –‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

–‹

Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Преподреждане на посудата? Никога повече!

Когато търся нещо в шка-
фовете, което стои в задна-
та част, първо трябва да 
извадя всичко и тогава 
да го наредя отново. Що за 
усилие... Тогава изпадам в 
криза!

Търсене в купчина от вещи? Ужасът!

Къде да съхранявам 
дреболиите, гумените 
ластичета, ключовете и 
моливите, зарядното и 
упътванията - не нами-
рам разумно решение в 
кухнята ми.

Миенето като спорт? Не, благодаря!

Всеки път правя акроба-
тични номера, за да намеря 
правилния почистващ пре-
парат от вътрешността на 
шкафа под мивката. Така 
съм уморена още преди да 
съм започнала.

Край с дрънченето!

За да намеря правилната 
тенджера, често трябва да 
изпразня половината шкаф 
- това може да продължи. А 
всички други се оплакват от 
врявата, която създавам.

Когато сутрин търся 
подходящата кутия за обяда 
ми, понякога събуждам 
цялата къща - защото 
половината съдържание 
на шкафа постоянно ми се 
изсипва в ръцете.

Стрес преди всеки сандвич? Никога повече!

Всяка сутрин едно и също: 
докато изровя необходимите 
неща за закуска от собствения 
ми хаос в шкафовете, вече съм 
изнервена и съм в доста лошо 
настроение.

Всекидневният хаос в кухнята... Помощ!

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдовеПриготвяне на храна Почистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот.В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com
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Разкрасете кухнята си
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдовеПриготвяне на храна Почистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот.В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

1704-002_Intelligent_Kitchen_0417_HFT/bg 

Разкрасете кухнята си
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите
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организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
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перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
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Преподреждане на посудата? Никога повече!

Когато търся нещо в шка-
фовете, което стои в задна-
та част, първо трябва да 
извадя всичко и тогава 
да го наредя отново. Що за 
усилие... Тогава изпадам в 
криза!

Търсене в купчина от вещи? Ужасът!

Къде да съхранявам 
дреболиите, гумените 
ластичета, ключовете и 
моливите, зарядното и 
упътванията - не нами-
рам разумно решение в 
кухнята ми.

Миенето като спорт? Не, благодаря!

Всеки път правя акроба-
тични номера, за да намеря 
правилния почистващ пре-
парат от вътрешността на 
шкафа под мивката. Така 
съм уморена още преди да 
съм започнала.

Край с дрънченето!

За да намеря правилната 
тенджера, често трябва да 
изпразня половината шкаф 
- това може да продължи. А 
всички други се оплакват от 
врявата, която създавам.

Когато сутрин търся 
подходящата кутия за обяда 
ми, понякога събуждам 
цялата къща - защото 
половината съдържание 
на шкафа постоянно ми се 
изсипва в ръцете.

Стрес преди всеки сандвич? Никога повече!

Всяка сутрин едно и също: 
докато изровя необходимите 
неща за закуска от собствения 
ми хаос в шкафовете, вече съм 
изнервена и съм в доста лошо 
настроение.

Всекидневният хаос в кухнята... Помощ!

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдовеПриготвяне на храна Почистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот.В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Преподреждане на посудата? Никога повече!

Когато търся нещо в шка-
фовете, което стои в задна-
та част, първо трябва да 
извадя всичко и тогава 
да го наредя отново. Що за 
усилие... Тогава изпадам в 
криза!

Търсене в купчина от вещи? Ужасът!

Къде да съхранявам 
дреболиите, гумените 
ластичета, ключовете и 
моливите, зарядното и 
упътванията - не нами-
рам разумно решение в 
кухнята ми.

Миенето като спорт? Не, благодаря!

Всеки път правя акроба-
тични номера, за да намеря 
правилния почистващ пре-
парат от вътрешността на 
шкафа под мивката. Така 
съм уморена още преди да 
съм започнала.

Край с дрънченето!

За да намеря правилната 
тенджера, често трябва да 
изпразня половината шкаф 
- това може да продължи. А 
всички други се оплакват от 
врявата, която създавам.

Когато сутрин търся 
подходящата кутия за обяда 
ми, понякога събуждам 
цялата къща - защото 
половината съдържание 
на шкафа постоянно ми се 
изсипва в ръцете.

Стрес преди всеки сандвич? Никога повече!

Всяка сутрин едно и също: 
докато изровя необходимите 
неща за закуска от собствения 
ми хаос в шкафовете, вече съм 
изнервена и съм в доста лошо 
настроение.

Всекидневният хаос в кухнята... Помощ!

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдовеПриготвяне на храна Почистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот.В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com
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димо съхранени зад широкоплощ-
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показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Преподреждане на посудата? Никога повече!

Когато търся нещо в шка-
фовете, което стои в задна-
та част, първо трябва да 
извадя всичко и тогава 
да го наредя отново. Що за 
усилие... Тогава изпадам в 
криза!

Търсене в купчина от вещи? Ужасът!

Къде да съхранявам 
дреболиите, гумените 
ластичета, ключовете и 
моливите, зарядното и 
упътванията - не нами-
рам разумно решение в 
кухнята ми.

Миенето като спорт? Не, благодаря!

Всеки път правя акроба-
тични номера, за да намеря 
правилния почистващ пре-
парат от вътрешността на 
шкафа под мивката. Така 
съм уморена още преди да 
съм започнала.

Край с дрънченето!

За да намеря правилната 
тенджера, често трябва да 
изпразня половината шкаф 
- това може да продължи. А 
всички други се оплакват от 
врявата, която създавам.

Когато сутрин търся 
подходящата кутия за обяда 
ми, понякога събуждам 
цялата къща - защото 
половината съдържание 
на шкафа постоянно ми се 
изсипва в ръцете.

Стрес преди всеки сандвич? Никога повече!

Всяка сутрин едно и също: 
докато изровя необходимите 
неща за закуска от собствения 
ми хаос в шкафовете, вече съм 
изнервена и съм в доста лошо 
настроение.

Всекидневният хаос в кухнята... Помощ!

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдовеПриготвяне на храна Почистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот.В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

1704-002_Intelligent_Kitchen_0417_HFT/bg 

Разкрасете кухнята си
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите

Благодарение на 
практична вътрешна 
организация намира-
те веднага подходя-
щата кутия за съхра-
нение на продукти и 
нейния капак.

Практичните 
малки изтеглящи 
се механизми могат 
да се монтират под 
всеки шкаф или 
рафт. Благодарение 
на малки отделения 
не може да се стигне 
до безпорядък дори 
и при най-малките 
неща като гумени 
ластичета.

В кухнята се съхра-
няват не само чинии 
и хранителни про-
дукти. Благодарение 
на малки разпреде-
ления и други неща 
намират своето мяс-
то - от кламерите до 
гумените ластичета.

Чекмеджетата 
за под мивка 
използват мястото 
за съхранение 
оптимално. И 
всички съдове са 
лесно достъпни.

Това могат да са 
и умните водачи 
на Hettich: долната 
кошница за съдове се 
издърпва на удобна 
за работа височина - 
няма повече досадно 
навеждане!

Във високостойност-
ните дървени орга-
низации Вашите 
прибори изглеждат 
стилни и прегледно 
подредени.

Чекмеджета зад 
плъзгащи се врати 
в една равнина: 
идеалното място за 
прибори и съдове. 
Силно дизайнерско 
решение особено за 
отворени кухни.

Вашите големи, ценни 
купчини с чинии стоят 
стабилно и прегледно в 
чекмеджета с гъвкава 
вътрешна организация 
- независимо дали са 
кръгли или с ръбове.

Стъклени и порцеланови 
чаши са бързо достъпни 
зад плъзгащи се врати 
- и могат да изложат на 
показ своята истинска 
красота. Защото плъзгаща-
та се врата може да покрие 
разнообразяващо лявото 
или дясното отделение.

Изтеглящият се 
кош за отпадъци 
се отваря чрез лек 
натикс върху 
фронта, например 
- с коляно. Особено 
практично, когато 
нямате свободна 
ръка.

Благодарение на плит-
ките организации плете-
ницата от дреболии вече 
няма никакъв шанс.

Капаците стоят отвесно зад 
релинга. Така можете да 
съхранявате кутиите една в 
друга, спестявайки пространство, 
и бързо да достигате пасващия 
капак за всяка от тях.

Печенето може да 
бъде толкова удоб-

но: ергономична ви-
сочина при работа, 

комфортни телеско-
пични водачи.

Всичко, от което се нужда-
ете за готвене, е под ръка 
- непосредствено до зоната 
за готвене: ножове, бър-
калки, подправки и др.

Организация по 
най-добрия начин: 
с място за всичко, 
и то предостатъчно! 
Благодарение на 
широко отварящите 
се панти имате лесен 
достъл до всичко в 
хладилника.

Отделения за съхране-
ние на свежи продукти 
с пълно изтегляне 
дават възможност 
за невъзпрепятстван 
достъп до всички съх-
ранявани хранителни 
запаси. Благодарение на 
перфектния изглед към 
всички продукти нищо 
не потъва  в забвение. 
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Хранителните продукти са неви-
димо съхранени зад широкоплощ-
ни плъзгащи се врати - и при 
необходимост са лесно достъпни.

Благодарение на гъвкава вътрешна организация 
всички опаковки са прегледно и сигурно складирани.

Водачи с пълно 
изтегляне с раз-
лични организа-
ционни системи 
създават перфек-
тен изглед към 
вътрешността на 
чекмеджето.

Можете да позиционирате регулируеми-
те разделители индивидуално. Всички 
тенджери стоят сигурно - също благодаре-
ние и на противоплъзгащата подложка.

Капаците на тенджерите намират 
своята сигурна позиция зад релинга. 
Вече нищо не дрънка - и господства 
благоденстващ ред в чекмеджето. 
Тенджерите могат да бъдат поставе-
ни една в друга, спестявайки място.

В горния ред шкафове, непосредствено 
до зоната за готвене, олиото, оцетът и 
подправките са винаги под ръка.

Всяко удоволствие на една ръка разстояние! Така готвенето доставя удоволствие! Създава ред. Щади нервите. Малките неща с голямо въздействие! Без бъркотия - без стрес! За бързо намиращите и подреждащи масите
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Преподреждане на посудата? Никога повече!

Когато търся нещо в шка-
фовете, което стои в задна-
та част, първо трябва да 
извадя всичко и тогава 
да го наредя отново. Що за 
усилие... Тогава изпадам в 
криза!

Търсене в купчина от вещи? Ужасът!

Къде да съхранявам 
дреболиите, гумените 
ластичета, ключовете и 
моливите, зарядното и 
упътванията - не нами-
рам разумно решение в 
кухнята ми.

Миенето като спорт? Не, благодаря!

Всеки път правя акроба-
тични номера, за да намеря 
правилния почистващ пре-
парат от вътрешността на 
шкафа под мивката. Така 
съм уморена още преди да 
съм започнала.

Край с дрънченето!

За да намеря правилната 
тенджера, често трябва да 
изпразня половината шкаф 
- това може да продължи. А 
всички други се оплакват от 
врявата, която създавам.

Когато сутрин търся 
подходящата кутия за обяда 
ми, понякога събуждам 
цялата къща - защото 
половината съдържание 
на шкафа постоянно ми се 
изсипва в ръцете.

Стрес преди всеки сандвич? Никога повече!

Всяка сутрин едно и също: 
докато изровя необходимите 
неща за закуска от собствения 
ми хаос в шкафовете, вече съм 
изнервена и съм в доста лошо 
настроение.

Всекидневният хаос в кухнята... Помощ!

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдове Приготвяне на хранаПочистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот. В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com
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Преподреждане на посудата? Никога повече!

Когато търся нещо в шка-
фовете, което стои в задна-
та част, първо трябва да 
извадя всичко и тогава 
да го наредя отново. Що за 
усилие... Тогава изпадам в 
криза!

Търсене в купчина от вещи? Ужасът!

Къде да съхранявам 
дреболиите, гумените 
ластичета, ключовете и 
моливите, зарядното и 
упътванията - не нами-
рам разумно решение в 
кухнята ми.

Миенето като спорт? Не, благодаря!

Всеки път правя акроба-
тични номера, за да намеря 
правилния почистващ пре-
парат от вътрешността на 
шкафа под мивката. Така 
съм уморена още преди да 
съм започнала.

Край с дрънченето!

За да намеря правилната 
тенджера, често трябва да 
изпразня половината шкаф 
- това може да продължи. А 
всички други се оплакват от 
врявата, която създавам.

Когато сутрин търся 
подходящата кутия за обяда 
ми, понякога събуждам 
цялата къща - защото 
половината съдържание 
на шкафа постоянно ми се 
изсипва в ръцете.

Стрес преди всеки сандвич? Никога повече!

Всяка сутрин едно и също: 
докато изровя необходимите 
неща за закуска от собствения 
ми хаос в шкафовете, вече съм 
изнервена и съм в доста лошо 
настроение.

Всекидневният хаос в кухнята... Помощ!

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com

Перфектен изглед към нещата
Добре организираната кухня Ви доставя 
повече удоволствие и по-малко срес. Съх-
ранявайте важните неща там, където ще ги 
използвате. Използвайте интелигентните 
организационни решения за чекмеджета и 
издърпващи се механизми. Така можете да 
съхранявате ефикасно и комфортно Ваши-
те хранителни продукти и прибори.

Бързата кухня  
с повече  
комфорт
Трите основни аспекта
При планирането и при купуването на 
нова кухня съблюдавайте преди всичко 
следните аспекти: 
• кратки пътища
• ергономичност 
• и добре обмислена  
 вътрешна организация

Кратки пътища
Наръчникът “Интелигентни кухни” раз-
деля планомерно кухнята на 5 функ-
ционални зони. Планирането на една 
кухня съобразно тази концепция има 
много предимства: при ежедневните 
дейности печелите от късите пътища и 
ефективните, ергономични процеси.

Здравословни, ергономични дейности
"Интелигентни кухни" Ви помагат да подре-
дите кухнята си смислено от гледна точка на 
ергономия. Това Ви разтоварва и щади нер-
вите Ви. Между другото, важни са индивиду-
ално съобразената височина на кухненския 
плот, разумно използваните пространства 
за съхранение, функционалната вътрешна 
организация за горен и долен ред шкафове.

Организации за съх-
ранение на продукти 
и дреболии

Съхранение на 
хранителни продукти

Прибори и съдове Приготвяне на хранаПочистване и  
отпадъци

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 

www.intelligent-kitchens.com

Ще Ви достави удоволствие, ако всички 
чекмеджета, нормално отварящи се и 
плъзгащи се врати на Вашата кухня се 
затварят нежно и тихо.
Дори вратите и отделенията за съхра-
нение на свежи продукти на хладил-
ниците, а и водачите на миялната се 
затварят тихо като шепот.

Функционално и тихо като шепот. В крайна сметка ергономично.
По-рано работата в кухнята включва-
ше доста гимнастика: човек трябваше 
да се протяга, навежда, коленичи... 
Стрес за тялото и нерви!
А толкова страхотна и комфортна 
може да бъде кухнята днес: чекме-
джета с високо чело и пълно изтегля-
не, прегледна вътрешна организация, 
ергономични височини за работа...
  
Насладете се на новия комфорт в 
кухнята - със функционалния обков 
на Hettich.

Истории от 
ежедневието  
в кухнята

Интересно Ви е? Повече 
информация за това на: 
www.intelligent-kitchens.com
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