KUCHYNĚ DSP
Proč kuchyně DSP

?

Kuchyně je jednou z nejdůležitějších a nejvíce frekventovaných místností. Kuchyně je více
než jen sestava skříněk a dveří, je to srdce domova. Proto si myslíme, že má smysl ji
plánovat velkoryse a při plánování se nijak neomezovat. Investice do této místnosti je
investicí dlouhodobou. Rozhodujícími faktory pro výběr kuchyní DSP je bezesporu jejich
cenová dostupnost při vysoké kvalitě a vysoké preciznosti při řešení detailu. Právě důrazy na
kvalitu a řešení detailů jsou zásadní pro skutečnou kvalitu nábytku a jeho dlouhou životnost.
Ukázky realizovaných kuchyní, které najdete v naší rozsáhlé fotogalerii, tvoří jen zlomek
skutečné produkce. Individuální požadavky našich zákazníků pro nás nepředstavují
nadstandard, ale samozřejmost.

Používané materiály a vybavení
Klademe důraz na použité materiály, výbavu a zařízení, s ohledem na vysokou kvalitu a
přijatelnou cenovou hladinu. Korpusy skříněk jsou navrženy v různém barevném provedení
laminotřískových desek od renovovaných výrobců firmy Kronospan a EGGER. Přední plochy
(dvířka) mohou být navrženy s lamina s ABS hranou, folie, lakované MDF desky, dýhované
DTD desky a v neposlední řadě z kvalitního masivního dřeva. Pracovní plochy mohou být
z vysokotlakých laminátů, pro náročné klienty nabízíme pracovní desky z různých druhů
přírodního i umělého kamene. Vnitřní vybavení kuchyní nabízíme od renovovaných výrobců
a pro náročné pak osazujeme kováním od firmy BLUM (doživotní záruka). Ke kvalitnímu
vybavení kuchyní patří rovněž dřezy, baterie i kvalitní spotřebiče. Zde spolupracujeme
s firmami Blanco, Franke, Whirpool, Bosch, AEG, Elektrolux, Míle a další

Služby
Nabízíme spoustu nezbytných služeb, které plně uspokojí Vaše potřeby při realizaci Vaší
kuchyně. Jedná se o plánovaní kuchyně v programu 3D grafických návrhů, plánů rozvodů
elektroinstace a vody, dopravu a odbornou montáž. Máte rovněž možnost prohlédnout si
ukázky různých technických řešení na našem schowroomu ve výrobě v Násedlovicích .

Ceník kuchyní DSP
Ceník kuchyní DSP nehledejte, neboť ceny našich kuchyní jsou vždy individuální a
odpovídají zadaným rozměrům, typu předních ploch a vnitřního vybavení. U nás máte
možnost sami si ovlivnit cenu možností výběrů detailů, vybavení a použitím pro Vás
vhodných materiálů. S kuchyněmi DSP si splníte sen o velké a krásné kuchyni.

