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Kuhinja je srce vsakega doma. Tu preživimo 
veliko časa, bolj intenzivno kot v katerem 
koli drugem domačem prostoru. V kuhinji 
se srečujemo z drugimi. Kot družina, par ali 
prijatelji v njej kuhamo, jemo in ustvarjamo. 
Včasih se nam zdi, da se je ustavil čas. Tiho 
in prikrito kuhinja oblikuje ritem našega 
dneva. Jutro. Poldan. Večer. In včasih celo 
pozno noč. Zato vam mora biti  resnično 
všeč. Ker v kuhinji živimo! 

Ker imamo radi svoj dom.
Ni lepšega kot trenutek ob zaključku pren-
ove. Trenutek, ko si s strankami sežemo 
v roke in zadovoljna iskrica v njihovih očeh 
pove več kot tisoč besed. To si želimo, k 
temu stremimo. Pri GA+ kuhinje se vseskozi 
trudimo, da bo nakup kuhinje za vas poseb-
na, enkratna izkušnja. Naše vodilo so kako-
vostna storitev, vrhunski materiali in vaše 
zadovoljstvo. V tem smo korak pred časom 
in pred konkurenco. To potrjuje tudi dejst-
vo, da danes v GA+ kuhinji kuha že več kot 
5372 zadovoljnih strank. Nakup kuhinje pa 
je nedvomno celovit in zapleten projekt. Tudi 
za to smo poskrbeli in vam zato namenjamo 
osebnega svetovalca, izkušenega arhitekta, 
ki bo za nemoten proces prenove skrbel od 
idejnega začetka pa vse do konca. Prav vsak 
projekt, ki ga zaključimo, je tako enkraten, s 
svojo zgodbo! Kuhinje so naša strast in želi-

mo si, da to občutite tudi vi. Zagotavljamo 
vam, da bo že načrtovanje nadvse prijetna 
izkušnja, predvsem pa bo vaša nova kuhin-
ja vsaj takšna, kot ste si je želeli. Naš cilj je 
namreč še višji – da bo boljša!

Prelistajte naš katalog za navdih, idejo ali 
zgolj koristen nasvet.

GA+kuhinje
Aparati d.o.o.
Direktor:
mag. Primož Penca
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Anelino
stanovanje

Anela je na spletni strani in v katalogu 
zasledila naše zaključene projekte, ki so jo 
naravnost navdušili. Odločila se je, da bo 
črpala ideje iz našega zaključenega projek-
ta “Majina kuhinja“. S svetovalcem Petrom 
sta to vzela kot izhodišče za načrtovanje 
čudovite kuhinje. Projekt se pa ni zaključil 
pri kuhinji, saj se je Anela odločila, da želi 
enotno opremo stanovanja. Tako smo skupaj 
načrtovali pohištvo za dnevno sobo, predso-
bo, jedilno mizo in shranjevalno omaro.

Zakaj ste se odločili za ta stil pohištva? 
Na spletni strani in v katalogu sem zasledila 
vaš projekt Majina kuhinja. Takoj sem vede-
la, da si želim tudi jaz takšen oziroma podo-
ben stil kuhinje. Dejansko sem črpala ideje 
in izhajala iz vašega objavljenega projekta. 
Svetovalcu gospodu Petru sem pokazala 
to kuhinjo in mu povedala, da želim izhajati 
iz tega. Najbolj pomembno mi je bilo, da je 
kuhinja do stropa, saj bom s tem preprečila 
nabiranje praha in pridobila nekaj dodatnega 
shranjevalnega prostora. S Petrom sva do-
delala barvne kombinacije. Želela sem belo 
kuhinjo s kombinacijo lesa in nekaj sivine. 

Enotna oprema
stanovanja.

“Na spletni strani in v katalogu sem zasledila vaš projekt “Majina kuhinja”. Takoj sem vedela, da si 
želim tudi jaz takšen oziroma podoben stil kuhinje. Dejansko sem črpala ideje in izhajala iz vašega 
objavljenega projekta.”

Zakaj ste se odločili za GA+ kuhinje? 
Če sem iskrena, so me prepričali vaši zak-
ljučeni projekti oziroma kuhinje in ostali 
prostori, ki jih objavljate ter gospod Peter. 
Videla sem, da resnično obvlada svoj posel, 
pravilno mi je svetoval, ima dobro prostorsko 
predstavo in njegove ideje so me navdušile. 
Obiskala sem nekaj ostalih ponudnikov, am-
pak na koncu ste me z vašimi storitvami, pro-
jekti in idejami prepričali vi. 

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju?
Gospod Peter je videl stvari, ki jih jaz ne bi. 
Kot sem že omenila, je imel res dobre ideje in 

vsako to idejo je utemeljil s konkretnimi argu-
menti. Sama sem laik na tem področju, zato 
sem hvaležna za Petrove ideje o postavitvi 
pohištva ter izkoristku prostora. 

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo si 
želite? 
Ja, približno. Ko smo načrtovali hišo, je imel 
naš projektant idejno skico o postavitvi po-
hištva. To smo uporabili za izhodišče, vendar 
smo naredili kar nekaj sprememb. 

Izvlečne police za praktično uporabo gospodin-
jskih aparatov.

3D IZRIS

Bi kakšno stvar izpostavili?
Otok. V prejšnjem stanovanju nismo imeli 
možnosti kuhinjskega otoka, sedaj pa vid-
im, da je res funkcionalen. Dejansko je post-
al središče dogajanja v hiši. Tudi, ko dobimo 
obiske, se vsi usedejo za »šank«, sedežne 
sploh ne uporabljamo več (smeh). Izpostavila 
bi še ostalo pohištvo. Všeč mi je, da imamo 
vse v istem stilu. Kuhinjo, shrambo, dnevno, 
jedilno mizo in predsobo. 

Ste vedeli, da pri GA+ kuhinje nudimo tudi 
ostalo pohištvo? 
Nisem, to mi je povedal gospod Peter. Prvot-
no smo bili dogovorjeni za izris kuhinje in ko 
sem izvedela, da nudite tudi ostalo pohištvo, 
smo poleg kuhinje izrisali tudi dnevno sobo, 
omaro za shrambo, predsobo in jedilno mizo. 
Želela sem enotni izgled vseh prostorov, iste 
barvne odtenke in s tem, da smo vse to lah-
ko s Petrom izrisali, je bilo super, saj sem še 
prihranila na času in iskanju ostalih ponud-
nikov. Lažje je vse narediti pri istem izvajalcu, 
saj si tako v komunikaciji samo z eno osebo. 

Kakšna bi bila vaša končna ocena storitev?
Vse super. Gospoda Petra sem že pohvalila, 
tudi z monterji smo bili zelo zadovoljni, so bili 
iznajdljivi in prijazni. Najbolj pomembno je 
bilo, da bo kuhinja zmontirana pred vselitvijo, 
kar je na koncu tudi bila. Bi vas priporočala 
naprej. 

kuhinjska fronta
405 barva: Sierra hrast

kuhinjski pult
354 barva: siv beton

barva korpusa
198 barva: Sierra hrast

kuhinjski ročaj
017 brezročajni, barva: črna

Elementi do stropa, ki nudijo ogromno prostora 
za shranjevanje.

Minimalistični elementi, ki omogočajo enostav-
no čiščenje pod njimi.

Predsoba s prostorom za obešanje oblačil in 
shranjevanje obutve.

NAČRT STANOVANJA
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Kajina kuhinja

Kaja se je odločila, da bo svojo sanjs-
ko moderno kuhinjo načrtovala v udobju 
svojega doma, v realnem okolju. Obiskal jo 
je naš svetovalec Peter, s katerim je bilo, po 
besedah Kaje, načrtovanje preprosto. Rezu-
ltat je čudovita, temna moderna kuhinja, ki 
sega kar do stropa in s tem izžareva svojo 
posebnost, energijo. Čiste linije in kombi-
nacija lesa pa lepo poskrbita za domač, topel 
izgled kuhinje.

Zakaj ste se odločili za ta stil kuhinje?
Zelo dolgo sem brskala po spletu in iskala 
slike, ideje, kombinacije, ki bi me pritegnile. 
Vso gradivo sem si shranila in pokazala gos-
podu Petru, ko je prišel k nam na dom risati 
kuhinjo. Želela sem »čisti« videz kuhinje, to-
rej temno kuhinjo s kombinacijo lesa. Pros-
tor je svetel, zato smo si lahko to privoščili. 
Izogibala sem se svetlečim in tehničnim ma-
terialom, kot je izgled inox-a. Za moj okus je 
to preveč industrijsko. Želela sem čiste lini-
je, temno kuhinjo in hkrati doseči nekakšen 
domač, topel izgled. 

Moderna kuhinja s 
kombinacijo lesa.

“S svetovanjem in znanjem gospoda Petra sem bila zelo zadovoljna. Dinamika našega prostora mu 
je predstavljala poseben izziv, kar ga je dodatno navdušilo. Odločili smo se za izris na domu in obiskal 
nas je vaš svetovalec Peter. Posebej všeč mi je bilo, ker smo naredili izris v realnem okolju.”

Zakaj ste se odločili za GA+ kuhinje?
Čisto naključno. Ravno v času, ko smo se 
odločali za kuhinjo, sem slišala vaš oglas. Ne 
spomnim se ali je bil to radio ali sem ga vide-
la kje drugje, vem samo, da sem ga opazila 
pravi čas (smeh). Drugih ponudnikov nisem 
obiskala, sem pa iskala alternativne ponud-
be, ampak so bile cene previsoke. 

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju? 
Najprej sem vas obiskala v salonu, kjer so mi 
vaši svetovalci pokazali barvne kombinaci-
je, fronte, ročaje in ostalo opremo. Potem 
sem se odločila za izris na domu, predvsem 
zaradi dinamike prostora. Želela sem, da nas 
vaš svetovalec obišče, saj sem mu v realnem 
prostoru najlažje razložila in pokazala svoja 
pričakovanja in želje. Gospod Peter je bil su-
per. Zelo fleksibilen, ustrežljiv, razumel je, kaj 
želim in predvsem razumel je, kakšno energi-
jo želim imeti v tem prostoru. Same pohvale. 

Polkotni element z izvlečno polico v obliki 
ledvičke.

3D IZRIS

Ste imeli kakšne dvome pred izrisom?
Ne. Super je bilo to, da se je vaš svetovalec 
oglasil pri nas in smo doma naredili izris. Ver-
jetno zaradi tega tudi niso bili prisotni nobeni 
dvomi, saj je gospod Peter videl prostor, v 
katerem bo postavljena nova kuhinja. Vezano 
na samo kuhinjo nisem imela nobenih dvo-
mov, sem pa imela večje probleme pri apara-
tih. Enostavno preveč jih je in se nisem mogla 
odločiti, kaj naj izberem (smeh). 

Bi katero stvar izpostavili? Kaj vam je na-
jbolj všeč v kuhinji?
Nedvomno količina prostora za shranjevanje. 
Kuhinja ima ogromno shranjevalne površine, 
kar mi je najbolj všeč. Čisti luksuz (smeh). Je 
res praktična in funkcionalna, če bi se ponov-
no odločala, se bi isto odločila. 

Kakšna bi bila vaša končna ocena?
Absolutno želim izpostaviti gospoda Petra, 
njemu gredo same pohvale. Celoten proces 
nakupa je bil speljan korektno in profesional-
no. Je prinesel dodatno vrednost k nakupni 
izkušnji. 

kuhinjska fronta
288 barva: črni beton

kuhinjski pult
192 barva: Provence hrast

barva korpusa
194 barva: skrilasta siva

kuhinjski ročaj
240 linijski, barva: črna

Podaljšan pult, ki lahko služi tudi kot jedilna 
miza ali dodatna delovna površina.

Stenska obloga z osvetlitvijo je praktična in 
elegantna.

Lesene police, ki nudijo kontrast temnim fron-
tam elementov.

NAČRT KUHINJE
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3D IZRIS

Ste imeli kakšne dvome pred izrisom?
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jetno zaradi tega tudi niso bili prisotni nobeni 
dvomi, saj je gospod Peter videl prostor, v 
katerem bo postavljena nova kuhinja. Vezano 
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Bi katero stvar izpostavili? Kaj vam je na-
jbolj všeč v kuhinji?
Nedvomno količina prostora za shranjevanje. 
Kuhinja ima ogromno shranjevalne površine, 
kar mi je najbolj všeč. Čisti luksuz (smeh). Je 
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no odločala, se bi isto odločila. 
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kuhinjska fronta
288 barva: črni beton

kuhinjski pult
192 barva: Provence hrast

barva korpusa
194 barva: skrilasta siva

kuhinjski ročaj
240 linijski, barva: črna

Podaljšan pult, ki lahko služi tudi kot jedilna 
miza ali dodatna delovna površina.

Stenska obloga z osvetlitvijo je praktična in 
elegantna.

Lesene police, ki nudijo kontrast temnim fron-
tam elementov.

NAČRT KUHINJE
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Uršulina kuhinja

Ste za temnejšo moderno kuhinjo? Kuhinjo 
z otokom, ki bo služil kot dodatna delovna 
površina in kot prostor za druženje? Uršula 
je že od samega začetka vedela, da bo imela 
temnejšo, moderno kuhinjo z otokom in 
osvetljenimi poličkami. Skupaj smo načr-
tovali čudovit projekt, ki se lepo povezuje 
z dnevnim prostorom in s tem poskrbi za 
enotno podobo doma.

Zakaj ste se odločili za ta stil kuhinje? 
V poštni nabiralnik sem prejela vaš katalog in 
v njem zasledila ta stil kuhinje. Odločitev ni 
bila težka, saj sem takoj vedela, da je to stil, 
ki mi je pisan na kožo in ga želim imeti v sta-
novanju. 

Temna moderna kuhinja 
z otokom.

“Želela sem temnejšo moderno kuhinjo, s katero bom maksimalno izkoristila prostor. Ta kuhinja 
nekako ustvari občutek galerije in se lepo povezuje z dnevnim prostorom. Naslednja stvar, ki bi jo 
izpostavila, je pa otok. Je zelo funkcionalen in prostoren, delovna površina in prostor za druženje.”

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju?
Petra. Vaša svetovalka Petra je bila zelo us-
trežljiva, informativna in natančna. Skratka 
super svetovalka, ki je resnično olajšala ce-
lotni nakupni proces in mi pomagala pri iz-
biri ter postavitvi kuhinje. Tako, da Petri vse 
pohvale iz moje strani. 

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo si 
želite? 
Ja, želela sem moderno, funkcionalno kuhin-
jo s temnejšimi odtenki, s katero bom mak-
simalno izkoristila prostor. Pri tem mi je vaša 
svetovalka Petra zelo pomagala. 

Elegantni regal za razstavljanje posebnih 
spominkov.

3D IZRIS

Ste imeli kakšne dvome pred izrisom?
Malo, vsaj do izrisa. Vedela sem, da bom 
imela temnejšo moderno kuhinjo, ampak 
do končnega 3D izrisa si nisem dobro pred-
stavljala, kako bo končni izdelek izgledal. 
Po končanem izrisu in svetovanju so se vsi 
dvomi poslovili. Vedela sem, da je to kuhinja, 
ki si jo želim. 

Kaj vam je v novi kuhinji najbolj všeč? Bi kaj 
izpostavili? 
Zelo všeč so mi osvetljene poličke. Na osnovi 
tega sem se tudi odločila za Noblesso. Kuhin-
ja nekako ustvari občutek galerije in se lepo 
povezuje z dnevnim prostorom. Naslednja 
stvar, ki bi jo izpostavila, je pa otok. Je zelo 
funkcionalen in prostoren. Posebnost je, da 
nima umivalnika ali kuhalne plošče, ampak je 
izključno namenjen kot delovna površina in 
prostor za druženje. 

Ste vedeli, da nudimo tudi pohištvo za os-
tale prostore?
Ja. Vedela sem že pred izrisom in tudi gospa 
Petra mi je povedala. 

Ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Ja. Obljubljenih rokov dobave ste se držali, ni-
mam kaj za dodati. 

Končna ocena storitev in kuhinje?
Od 1 do 10? Oboje čista 10-ka. (smeh)

kuhinjska fronta
839 barva: Terra beton

kuhinjski pult
273 barva: Carrara marmor

barva korpusa
194 barva: skrilasta siva

kuhinjski ročaj
730 linijski, barva: siva

Otok v kamniti izvedbi, ki služi shranjevanju, 
hkrati pa omogoča tudi prijetno druženje.

Predali omogočajo racionalno shranjevanje, 
kjer je vse na dosegu roke.

Osvetljeni regal v lesenem dekorju lepo pope-
stri celoten videz kuhinje.

NAČRT KUHINJE
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Lenčkina
kuhinja

V salonu BTC – Ljubljana smo skupaj z 
Lenčko načrtovali kuhinjo in dnevno sobo, ki 
sta posebej prilagojeni ljudem s posebnimi 
potrebami. Celotna kuhinja in dnevna soba 
sta načrtovani tako, da se lahko z vozičkom 
doseže vse delovne površine in predale ter 
olajša vsakodnevna opravila. Lenčka se je 
odločila za brezročajno belo lepotico, ki se 
kot nekakšen “podaljšek” prelevi v dnevno 
sobo in s tem poskrbi za res poseben in 
enoten izgled pohištva.

Kaj vam je najbolj všeč v novi kuhinji? Bi 
katero stvar izpostavili?
Izpostavila bi hladilnik. Prej sva imela velik 
in visok hladilnik, ki ni bil vgrajen. V bližini 
prejšnjega stanovanja ni bilo trgovine, zato 
sva potrebovala večji hladilnik, da sva vanj 
shranila dovolj hrane. Sedaj tega ne potre-
bujeva več, zato sva se odločila za bolj prak-
tični vgradni hladilnik. Tudi višino pečice in 
pomivalnega stroja smo prilagodili najinim 
potrebam, kar nama zelo olajša vsakdanja 
opravila. V kuhinji imam tudi posebej prilago-
jen delovni pult, ki je spodaj prazen za lažji 
dostop z vozičkom. Resnično celotna kuhinja 

Kuhinja in dnevna soba 
prilagojeni osebam s
posebnimi potrebami.

“Želela sva moderno kuhinjo, ki bo prilagojena najinim potrebam. Celotno kuhinjo smo prilagodili viši-
ni vozička, da lahko nemoteno dosežem vso delovno površino in predale. Na odločitev je tudi vplivalo 
čiščenje kuhinje. Želela sva gladko površino, katero bo čim lažje očistiti.”

je prilagojena in narejena tako, da nama ola-
jšuje vsakodnevna opravila. 

Zakaj ste se odločili za GA+ kuhinje?
V prejšnjem stanovanju sva imela vašo kuhin-
jo, s katero sva bila zelo zadovoljna, zato tudi 
nisva veliko razmišljala o drugih ponudnikih. 
Vedela sva, da se boste potrudili in kuhinjo 
prilagodili najinim potrebam. Nekako ste pri 
nama že v preteklosti vzbudili največ zaupan-
ja. Vedela sva, da imate kvalitetno pohištvo 
in kvalitetne storitve, zato je bila odločitev za 
ponovni nakup preprosta. 

Kaj vama je bilo všeč pri svetovanju?
Kuhinjo sva kupila v salonu BTC – Ljubljana. 
Gospod Miha je bil zelo ustrežljiv. Vzel si je 
čas, zelo nazorno pokazal vse rešitve in pred-
loge. Zaradi višine kuhinje smo sprejeli nekaj 
kompromisov, predvsem pri izbiri umivalnika. 
Veliko umivalnikov je preglobokih za to viši-
no. Vesela sva, da se je z gospodom Mihom 
vse dalo pogovoriti in dogovoriti.    

Prilagojen prostor, kjer je mogoče shraniti 
invalidski voziček.

3D IZRIS

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo si 
želite?
Ja, vedela sva, da mora biti kuhinja višins-
ko prilagojena mojim potrebam, obenem pa 
tudi, da nima ročajev. Razlog za to je pred-
vsem ta, da se z vozičkom velikokrat zatikam 
v njih. 

Ste vedeli, da nudimo tudi pohištvo za os-
tale prostore?
Ja, vedela sva, zato smo tudi izrisali dnev-
no sobo kot nekakšen »podaljšek« kuhinje. 
V salonu smo skupaj s kuhinjo tudi načr-
tovali dnevno sobo. Dnevna soba ima tudi 
to posebnost, da so v celotnem spodnjem 
elementu skriti predali, kar je za naju super, 
saj so nizki in lahko dostopni. Dnevna soba 
se lepo povezuje s kuhinjo, kar verjetno ne bi 
dosegli, če bi jo kupila drugje. 

Kako ste bili zadovoljni z dobavnim rokom? 
Zelo, vse je potekalo hitro in tako, kot smo se 
dogovorili. 

Kakšna bi bila vaša končna ocena kuhinje in 
storitev? 
Čista desetka. Od svetovanja do montaže je 
vse potekalo brez zapletov in sva zelo za-
dovoljna. 

kuhinjska fronta
551 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
273 barva: Carrara marmor

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
LINE N brezročajni profil

Sedišče v dnevni sobi, pod katerim so lažje 
dostopni elementi.

Veliki predali, ki omogočajo enostavni dostop in 
ustrezno organizacijo pripomočkov.

Pomivalni stroj in pečica na ustrezni višini tudi 
za osebo s posebnimi potrebami.

NAČRT KUHINJE
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Inesina kuhinja

Ines je svojo kuhinjo načrtovala v salonu 
GA+ kuhinje v Levcu. Rezultat skupnega 
načrtovanja je čudovita temna kuhinja v 
kombinaciji lesenih odtenkov. Ines nam 
je zaupala, da sta s svojim partnerjem to 
barvno kombinacijo videla v salonu in se v 
hipu odločila, da želita imeti točno takšno 
kuhinjo. Najbolj pa jima je všeč prostoren in 
praktičen šank, ki ga uporabljata za druženje 
ter ustvarjanje.

Zakaj sta se določila za ta stil kuhinje?
Želela sva drugačno kuhinjo, vsaj kar se barv 
tiče. Opazila sva, da se veliko ljudi odloča za 
svetle oz. bele kuhinje, midva sva pa želela 
temnejše odtenke. Tudi, ko sva opremljala 
celo stanovanje, sva iskala pohištvo in opre-
mo, ki izstopa in se razlikuje od ostalih.

Zakaj sta se odločila za GA+ kuhinje?
Obiskala sva več ponudnikov in naredila kar 
nekaj različnih izrisov kuhinj. Na koncu naju 
je s svojo ustrežljivostjo in prijaznostjo pre-
pričala vaša svetovalka Sara v salonu GA+ 
kuhinje Levec.

Moderna temna lepotica, ki 
izstopa.

“Obiskala sva več ponudnikov in naredila kar nekaj različnih izrisov kuhinj. Na koncu naju je s svojo 
ustrežljivostjo in prijaznostjo prepričala vaša svetovalka Sara v salonu GA+ kuhinje Levec.”

Sta že v naprej vedela kakšno kuhinjo si žel-
ita?
Ne. To barvno kombinacijo sva videla v salo-
nu in se v hipu odločila, da želiva imeti takšno 
kuhinjo. Glede same postavitve in izbora el-
ementov pa nama je svetovala Sara. Ostalih 
dvomov nisem imela. Za vse sem se zelo hi-
tro odločila, sam izris je potekal približno dve 
uri. Med izrisom smo zamenjali nekaj omar, 
dodali nekaj novih funkcionalnosti in kuhinjo 
naročili. 

Kaj vama je pa bilo všeč pri svetovanju?
Da je svetovalka Sara upoštevala vse najine 
želje. Vse ideje, ki sva si jih zamislila, je ures-
ničila oziroma se je potrudila, da bi jih ures-
ničila. Nič ji ni bilo odveč, kljub temu, da smo 
veliko različnih stvari poskusili in da je zaradi 
tega izris trajal dlje časa.

U oblika kuhinje nudi veliko delovne površine in 
prostor za druženje.

3D IZRIS

Kaj vama je v vajini novi kuhinji najbolj 
všeč? Katero stvar bi izpostavila?
Definitivno šank. Uporabljava ga za družen-
je in za ustvarjanje. Všeč nama je, ker je 
zelo prostoren in praktičen. Na začetku sva 
razmišljala, da bi imela kuhinjo samo v L 
postavitvi, ampak bi nama bilo žal.

Sta bila zadovoljna z dobavnim rokom?
Ja, zelo. Vse je potekalo, kot smo se dogov-
orili.

 

Sta vedela, da v GA+ kuhinje nudimo tudi 
pohištvo za ostale prostore?
Ja. Vedela sva, da nudite tudi pohištvo za 
dnevne sobe, kopalnice in ostale prostore. 
Žal pa sva to prepozno izvedela, saj sva imela 
ostalo pohištvo že kupljeno. V nasprotnem 
primeru bi tudi izrisala dnevno sobo in spal-
nico.

Kako sta zadovoljna s končno izvedbo in os-
talimi storitvami?
Čista 10-ka. Z vsem sva zelo zadovoljna. Vse 
je potekalo po planu in celo preseglo najina 
pričakovanja. Od svetovanja do izrisa, dobave 
in montaže. Vse pohvale.

kuhinjska fronta
303 barva: siv skrilavec

kuhinjski pult
198 barva: Sierra hrast

barva korpusa
194 barva: skrilasta siva

kuhinjski ročaj
017 brezročajni, barva: črna

Kombinacija sivine in lesa daje kuhinji unikaten 
izgled.

Viseči elementi, ki se odpirajo navzgor, za neo-
virano delo v kuhinji.

Kotni element z vrtljivo polico nudi elegantno 
rešitev za drugače težko dostopen prostor.

NAČRT KUHINJE
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Inesina kuhinja

Ines je svojo kuhinjo načrtovala v salonu 
GA+ kuhinje v Levcu. Rezultat skupnega 
načrtovanja je čudovita temna kuhinja v 
kombinaciji lesenih odtenkov. Ines nam 
je zaupala, da sta s svojim partnerjem to 
barvno kombinacijo videla v salonu in se v 
hipu odločila, da želita imeti točno takšno 
kuhinjo. Najbolj pa jima je všeč prostoren in 
praktičen šank, ki ga uporabljata za druženje 
ter ustvarjanje.

Zakaj sta se določila za ta stil kuhinje?
Želela sva drugačno kuhinjo, vsaj kar se barv 
tiče. Opazila sva, da se veliko ljudi odloča za 
svetle oz. bele kuhinje, midva sva pa želela 
temnejše odtenke. Tudi, ko sva opremljala 
celo stanovanje, sva iskala pohištvo in opre-
mo, ki izstopa in se razlikuje od ostalih.

Zakaj sta se odločila za GA+ kuhinje?
Obiskala sva več ponudnikov in naredila kar 
nekaj različnih izrisov kuhinj. Na koncu naju 
je s svojo ustrežljivostjo in prijaznostjo pre-
pričala vaša svetovalka Sara v salonu GA+ 
kuhinje Levec.

Moderna temna lepotica, ki 
izstopa.

“Obiskala sva več ponudnikov in naredila kar nekaj različnih izrisov kuhinj. Na koncu naju je s svojo 
ustrežljivostjo in prijaznostjo prepričala vaša svetovalka Sara v salonu GA+ kuhinje Levec.”

Sta že v naprej vedela kakšno kuhinjo si žel-
ita?
Ne. To barvno kombinacijo sva videla v salo-
nu in se v hipu odločila, da želiva imeti takšno 
kuhinjo. Glede same postavitve in izbora el-
ementov pa nama je svetovala Sara. Ostalih 
dvomov nisem imela. Za vse sem se zelo hi-
tro odločila, sam izris je potekal približno dve 
uri. Med izrisom smo zamenjali nekaj omar, 
dodali nekaj novih funkcionalnosti in kuhinjo 
naročili. 

Kaj vama je pa bilo všeč pri svetovanju?
Da je svetovalka Sara upoštevala vse najine 
želje. Vse ideje, ki sva si jih zamislila, je ures-
ničila oziroma se je potrudila, da bi jih ures-
ničila. Nič ji ni bilo odveč, kljub temu, da smo 
veliko različnih stvari poskusili in da je zaradi 
tega izris trajal dlje časa.

U oblika kuhinje nudi veliko delovne površine in 
prostor za druženje.

3D IZRIS

Kaj vama je v vajini novi kuhinji najbolj 
všeč? Katero stvar bi izpostavila?
Definitivno šank. Uporabljava ga za družen-
je in za ustvarjanje. Všeč nama je, ker je 
zelo prostoren in praktičen. Na začetku sva 
razmišljala, da bi imela kuhinjo samo v L 
postavitvi, ampak bi nama bilo žal.

Sta bila zadovoljna z dobavnim rokom?
Ja, zelo. Vse je potekalo, kot smo se dogov-
orili.

 

Sta vedela, da v GA+ kuhinje nudimo tudi 
pohištvo za ostale prostore?
Ja. Vedela sva, da nudite tudi pohištvo za 
dnevne sobe, kopalnice in ostale prostore. 
Žal pa sva to prepozno izvedela, saj sva imela 
ostalo pohištvo že kupljeno. V nasprotnem 
primeru bi tudi izrisala dnevno sobo in spal-
nico.

Kako sta zadovoljna s končno izvedbo in os-
talimi storitvami?
Čista 10-ka. Z vsem sva zelo zadovoljna. Vse 
je potekalo po planu in celo preseglo najina 
pričakovanja. Od svetovanja do izrisa, dobave 
in montaže. Vse pohvale.

kuhinjska fronta
303 barva: siv skrilavec

kuhinjski pult
198 barva: Sierra hrast

barva korpusa
194 barva: skrilasta siva

kuhinjski ročaj
017 brezročajni, barva: črna

Kombinacija sivine in lesa daje kuhinji unikaten 
izgled.

Viseči elementi, ki se odpirajo navzgor, za neo-
virano delo v kuhinji.

Kotni element z vrtljivo polico nudi elegantno 
rešitev za drugače težko dostopen prostor.

NAČRT KUHINJE
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Katjina kuhinja

Kuhinjski pult in stenske obloge iz kamna 
resnično dajejo Katjini kuhinji ekstravagant-
no noto. Katja je načrtovala svojo očarljivo 
klasično kuhinjo v salonu GA+ kuhinje Levec. 
S svetovalcem Primožem sta pričarala 
osupljiv estetski videz kuhinje. Sivo-bela 
barvna kombinacija in kamnit kuhinjski pult 
poskrbita za pomirjujoč in prefinjen ambient.

Zakaj ste se odločili za ta stil kuhinje?
Veliko časa sem namenila gledanju spletnih 
strani in oddaj o prenavljanju. Vedno sem 
želela, da bodo stene (ozadje) enake kuhin-
jskemu pultu, zato sem jih tudi oblekla v 
kamen. Sicer pa imam kar veliko prostora in 
sem ga želela zapolniti z različnimi elemen-
ti (smeh).  Sivo bela barvna kombinacija mi 
je zelo všeč in menim, da bo vedno ostala v 
trendu.

 

Očarljiva lepotica s 
kamnitim pultom.

“Slišala sem, da imate zelo kakovostno pohištvo in se prijavila na 3D izris kuhinje. Vaš svetovalec 
Primož v salonu GA+ kuhinje Levec je svoje delo izvrstno opravil in me navdušil. Na koncu me je 
prepričal izris.”

Zakaj ste se odločili za nas? Za GA+ kuhinje?
Slišala sem, da imate zelo kakovostno po-
hištvo in se prijavila na 3D izris kuhinje. Vaš 
svetovalec Primož v salonu GA+ kuhinje 
Levec je svoje delo izvrstno opravil in me na-
vdušil. Na koncu me je prepričal izris.

Ste imeli kakšne pomisleke pred izrisom, 
glede na to, da ste že vnaprej vedeli, kakšno 
kuhinjo si želite?
Vedela sem, kakšno razporeditev si želim, saj 
je bila le-ta tudi vezana na predhodne inšta-
lacije. V mojem primeru je šlo za adaptacijo 
stanovanja in staro kuhinjo sem zamenjala 

z obstoječo. Vodovod in plin smo obdržali, 
zato sem vedela, da določenih elementov ne 
morem menjati. Želela sem vinsko vitrino, 
zato smo naredili posebni »barski kotiček«. 
Vezano na lesene elemente in kamen smo pa 
preverili možnosti v salonu. Odločila sem se 
za podpultno korito, kar je zožalo izbor pul-
tov. Na koncu smo izločali elemente ter pre-
verjali opcije, ki so mi ostale, glede na moje 
prvotne želje. Ostalih dvomov nisem imela. 
Za vse sem se zelo hitro odločila, sam izris 
je potekal približno dve uri. Med izrisom smo 
zamenjali nekaj omar, dodali nekaj novih 
funkcionalnosti in kuhinjo naročili. 

Kuhinjski pult in stenska obloga v kamniti 
izvedbi.

3D IZRIS

Kaj vam je najbolj všeč v kuhinji? Bi kakšno 
stvar posebej izpostavili? 
Najbolj všeč mi je kamen, saj ga je zelo veliko. 
Kuhinjski pult je kamnit in tudi večji del sten, 
kar mi je zelo všeč. Poleg kamna pa definitiv-
no vinska vitrina, saj sem si jo vedno želela 
in ta želja se mi je končno uresničila. Pred-
vsem kuhinja kot celota je zelo funkcionalna 
in kvalitetna. Ničesar ne bi spremenila.

Kako ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Ja, vse, kot smo se dogovorili. Manjša komp-
likacija se je naredila pri montaži, ampak tudi 
to smo hitro rešili.

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju?
To, da si je g. Primož vzel čas in prisluhnil 
mojim željam. Vedela sem, kaj si želim in to 
je mogoče bila moja prednost. Naredila sva 
nekaj sprememb pri razporeditvi in sami 
funkcionalnosti kuhinje, njegovi predlogi so 
bili vrhunski.

Ste vedeli, da v GA+ kuhinje nudimo tudi os-
talo pohištvo?
Ne, to nisem vedela, je pa res, da ostalega 
pohištva nisem iskala in nisem bila pozorna.

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Kar se kvalitete kuhinje in svetovanja tiče, 
čista 5-ka. Moram poudariti, da sem zelo 
zadovoljna z vašim svetovalcem Primožem. 
Vezano na samo montažo bi pa ocenila z 
oceno 4, saj smo naleteli na manjše komplik-
acije pri izvedbi, sicer nič drastičnega in vse je 
bilo zelo hitro rešeno.

kuhinjska fronta
772 barva: kamnito siva

kuhinjski pult
273 barva: Carrara marmor

barva korpusa
089 barva: kamnito siva

kuhinjski ročaj
738 barva: nerjaveče jeklo

Vinska vitrina za shranjevanje in hlajenje 
različnih pijač.

Elegantne fronte v sivi izvedbi in kamnite ob-
loge ustvarijo rustikalno moderni videz.

Kuhalna plošča s kar petimi
plinskimi gorilniki.

NAČRT KUHINJE
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Katjina kuhinja

Kuhinjski pult in stenske obloge iz kamna 
resnično dajejo Katjini kuhinji ekstravagant-
no noto. Katja je načrtovala svojo očarljivo 
klasično kuhinjo v salonu GA+ kuhinje Levec. 
S svetovalcem Primožem sta pričarala 
osupljiv estetski videz kuhinje. Sivo-bela 
barvna kombinacija in kamnit kuhinjski pult 
poskrbita za pomirjujoč in prefinjen ambient.

Zakaj ste se odločili za ta stil kuhinje?
Veliko časa sem namenila gledanju spletnih 
strani in oddaj o prenavljanju. Vedno sem 
želela, da bodo stene (ozadje) enake kuhin-
jskemu pultu, zato sem jih tudi oblekla v 
kamen. Sicer pa imam kar veliko prostora in 
sem ga želela zapolniti z različnimi elemen-
ti (smeh).  Sivo bela barvna kombinacija mi 
je zelo všeč in menim, da bo vedno ostala v 
trendu.

 

Očarljiva lepotica s 
kamnitim pultom.

“Slišala sem, da imate zelo kakovostno pohištvo in se prijavila na 3D izris kuhinje. Vaš svetovalec 
Primož v salonu GA+ kuhinje Levec je svoje delo izvrstno opravil in me navdušil. Na koncu me je 
prepričal izris.”

Zakaj ste se odločili za nas? Za GA+ kuhinje?
Slišala sem, da imate zelo kakovostno po-
hištvo in se prijavila na 3D izris kuhinje. Vaš 
svetovalec Primož v salonu GA+ kuhinje 
Levec je svoje delo izvrstno opravil in me na-
vdušil. Na koncu me je prepričal izris.

Ste imeli kakšne pomisleke pred izrisom, 
glede na to, da ste že vnaprej vedeli, kakšno 
kuhinjo si želite?
Vedela sem, kakšno razporeditev si želim, saj 
je bila le-ta tudi vezana na predhodne inšta-
lacije. V mojem primeru je šlo za adaptacijo 
stanovanja in staro kuhinjo sem zamenjala 

z obstoječo. Vodovod in plin smo obdržali, 
zato sem vedela, da določenih elementov ne 
morem menjati. Želela sem vinsko vitrino, 
zato smo naredili posebni »barski kotiček«. 
Vezano na lesene elemente in kamen smo pa 
preverili možnosti v salonu. Odločila sem se 
za podpultno korito, kar je zožalo izbor pul-
tov. Na koncu smo izločali elemente ter pre-
verjali opcije, ki so mi ostale, glede na moje 
prvotne želje. Ostalih dvomov nisem imela. 
Za vse sem se zelo hitro odločila, sam izris 
je potekal približno dve uri. Med izrisom smo 
zamenjali nekaj omar, dodali nekaj novih 
funkcionalnosti in kuhinjo naročili. 

Kuhinjski pult in stenska obloga v kamniti 
izvedbi.

3D IZRIS

Kaj vam je najbolj všeč v kuhinji? Bi kakšno 
stvar posebej izpostavili? 
Najbolj všeč mi je kamen, saj ga je zelo veliko. 
Kuhinjski pult je kamnit in tudi večji del sten, 
kar mi je zelo všeč. Poleg kamna pa definitiv-
no vinska vitrina, saj sem si jo vedno želela 
in ta želja se mi je končno uresničila. Pred-
vsem kuhinja kot celota je zelo funkcionalna 
in kvalitetna. Ničesar ne bi spremenila.

Kako ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Ja, vse, kot smo se dogovorili. Manjša komp-
likacija se je naredila pri montaži, ampak tudi 
to smo hitro rešili.

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju?
To, da si je g. Primož vzel čas in prisluhnil 
mojim željam. Vedela sem, kaj si želim in to 
je mogoče bila moja prednost. Naredila sva 
nekaj sprememb pri razporeditvi in sami 
funkcionalnosti kuhinje, njegovi predlogi so 
bili vrhunski.

Ste vedeli, da v GA+ kuhinje nudimo tudi os-
talo pohištvo?
Ne, to nisem vedela, je pa res, da ostalega 
pohištva nisem iskala in nisem bila pozorna.

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Kar se kvalitete kuhinje in svetovanja tiče, 
čista 5-ka. Moram poudariti, da sem zelo 
zadovoljna z vašim svetovalcem Primožem. 
Vezano na samo montažo bi pa ocenila z 
oceno 4, saj smo naleteli na manjše komplik-
acije pri izvedbi, sicer nič drastičnega in vse je 
bilo zelo hitro rešeno.

kuhinjska fronta
772 barva: kamnito siva

kuhinjski pult
273 barva: Carrara marmor

barva korpusa
089 barva: kamnito siva

kuhinjski ročaj
738 barva: nerjaveče jeklo

Vinska vitrina za shranjevanje in hlajenje 
različnih pijač.

Elegantne fronte v sivi izvedbi in kamnite ob-
loge ustvarijo rustikalno moderni videz.

Kuhalna plošča s kar petimi
plinskimi gorilniki.

NAČRT KUHINJE
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Petrino
stanovanje

Pohištvo po meri, s katerim je Petra dosegla 
čudovito in celovito enotno opremo svojega 
doma. Načrtovali smo pohištvo za vse pros-
tore in s tem poskrbeli za nepozabni vtis tudi 
zunaj kuhinje. Kopalnica, dnevna soba, pred-
soba in garderoba, pisarna, utility, spalnica 
in seveda kuhinja. Vse skrbno načrtovano za 
maksimalni izkoristek prostora in enotni stil, 
ki nas je navdušil. S Petro smo poskrbeli za 
čudovit življenjski prostor in bivanje še nikoli 
ni bilo tako prijetno.

Glede na to, da ste pri nas načrtovali in 
opremili skoraj vse prostore v hiši, nas za-
nima ali ste že pred izrisom vedeli, da nudi-
mo pohištvo po meri za vse prostore?
Ja. Že pred izrisom sva vedela, da nudite vse 
pohištvo po meri. Za naju je bilo to idealno, 
saj sva želela enotni stil pohištva. Veliko laž-
je je tudi vse načrtovati pri enem ponudniku, 
saj se s tem izogneš nepotrebnim komplik-
acijam in prihraniš tako na živcih kot na času. 
Super je, ker nama ni bilo potrebno obiskati 
več trgovin in razmišljati, kateri kos pohištva 
bi spadal v določen prostor, da se ob tem ne 
izgubi enotni izgled.

Enotna podoba vseh 
prostorov.

“Že pred izrisom sva vedela, da nudite vse pohištvo po meri. Za naju je bilo to idealno, saj sva želela 
enotni stil pohištva. Veliko lažje je vse načrtovati pri enem ponudniku, saj s tem prihraniš na času in 
se ob tem ne izgubi enotni izgled.”

Zakaj ste se odločili za ta stil?
Ker nama je bil všeč (smeh). Hec na stran, 
brskala sva po Pinterestu in iskala pohištvo, 
ki nama je bilo všeč. Pred začetkom gradnje 
sva vse pohištvo izrisala in temu primerno 
prilagodila bivalne prostore. Vedela sva, ko-
liko prostora potrebujeva v vsaki sobi in ka-
kšen stil pohištva želiva imeti. 

Zakaj ste se odločili za GA+ kuhinje? 
Preko priporočil znancev in prijateljev.

Ste imeli kakšne dvome pred izrisom? 
Kar se kuhinje tiče, nisva imela nobenih dvo-
mov ali strahu. Vedela sva, kaj si želiva in 
popolnoma zaupala Sašu. Dnevno sobo smo 
pa vsaj petkrat spremenili (smeh). Imela sva 
idejo, kako bi izgledala, ampak sva po pred-
logih Saša naredila več manjših sprememb 
glede postavitve elementov. Enako velja za 
predsobo, tudi tukaj sva naredila kar nekaj 
sprememb. Ugotovila sva, da tudi če je manj 
elementov (dnevna in predsoba) je potrebno 
te elemente in njihovo postavitev zelo skrb-
no načrtovati, da resnično izkoristiš prostor 
in poskrbiš za estetski izgled pohištva.

Dnevna soba v kontrastni kombinaciji bele in 
črne barve da prostoru moderen izgled.

3D IZRIS

Omenili ste, da ste že vnaprej vedeli, kakš-
no pohištvo boste imeli. Ste na koncu nare-
dili kakšne spremembe? 
Ja. Naredila sva več manjših sprememb glede 
izgleda pohištva in postavitve predalov. Na-
jvečja sprememba se je pa naredila pri kuhin-
ji. Najprej sva mislila, da bo cela kuhinja črna, 
ampak sva si zadnji dan premislila in odločila 
za svetlejšo (belo) barvo. Ni nama žal, saj že 
imava črna okna in s povsem črno kuhinjo bi 
zelo potemnila prostor ter ga s tem optično 
zmanjšala.

Kaj vam je v kuhinji najbolj všeč? Katero st-
var bi izpostavili?
Definitivno otok in zadnji leseni del. Na 
kuhinjskem otoku so mi posebej všeč predali 
in možnost, da jih lahko odpiram iz vseh stra-
ni. Prav tako je zelo širok in uporaben.

Kaj vama je bilo všeč pri svetovanju?
Veliko novih idej in rešitev. Svetovalec Sašo 
se nama je res 100% posvetil, tudi v svojem 
prostem času. Veliko časa smo namenili 
iskanju elementov in kombinacij, da bi ust-
varili nekakšno enotno podobo vseh prostor-
ov.

Ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Ja, brez pripomb. Celotno pohištvo je bilo do-
bavljeno skladno z dogovorom. 

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Z vsem sva zadovoljna. Nič ne bi spremenila. 
Zahvalila bi se Sašu za vse ideje in potrpežlji-
vost. Glede na to, da smo načrtovali in izrisali 
kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, kopalnico, 
predsobo, pisarno in gospodinjski prostor 
verjameva, da je to bil vse prej kot lahki pro-
jekt.

kuhinjska fronta
551 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
198 barva: Sierra hrast

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
240 linijski, barva: črna

Predsoba, ki obiskovalcem nudi namig o celost-
nem izgledu stanovanja.

Minimalistična pisarna, v kateri vse najde svoje 
mesto.

Kopalnica, ki s svojimi naravnimi toni nudi 
sproščujoč učinek.

NAČRT STANOVANJA
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Petrino
stanovanje

Pohištvo po meri, s katerim je Petra dosegla 
čudovito in celovito enotno opremo svojega 
doma. Načrtovali smo pohištvo za vse pros-
tore in s tem poskrbeli za nepozabni vtis tudi 
zunaj kuhinje. Kopalnica, dnevna soba, pred-
soba in garderoba, pisarna, utility, spalnica 
in seveda kuhinja. Vse skrbno načrtovano za 
maksimalni izkoristek prostora in enotni stil, 
ki nas je navdušil. S Petro smo poskrbeli za 
čudovit življenjski prostor in bivanje še nikoli 
ni bilo tako prijetno.

Glede na to, da ste pri nas načrtovali in 
opremili skoraj vse prostore v hiši, nas za-
nima ali ste že pred izrisom vedeli, da nudi-
mo pohištvo po meri za vse prostore?
Ja. Že pred izrisom sva vedela, da nudite vse 
pohištvo po meri. Za naju je bilo to idealno, 
saj sva želela enotni stil pohištva. Veliko laž-
je je tudi vse načrtovati pri enem ponudniku, 
saj se s tem izogneš nepotrebnim komplik-
acijam in prihraniš tako na živcih kot na času. 
Super je, ker nama ni bilo potrebno obiskati 
več trgovin in razmišljati, kateri kos pohištva 
bi spadal v določen prostor, da se ob tem ne 
izgubi enotni izgled.

Enotna podoba vseh 
prostorov.

“Že pred izrisom sva vedela, da nudite vse pohištvo po meri. Za naju je bilo to idealno, saj sva želela 
enotni stil pohištva. Veliko lažje je vse načrtovati pri enem ponudniku, saj s tem prihraniš na času in 
se ob tem ne izgubi enotni izgled.”

Zakaj ste se odločili za ta stil?
Ker nama je bil všeč (smeh). Hec na stran, 
brskala sva po Pinterestu in iskala pohištvo, 
ki nama je bilo všeč. Pred začetkom gradnje 
sva vse pohištvo izrisala in temu primerno 
prilagodila bivalne prostore. Vedela sva, ko-
liko prostora potrebujeva v vsaki sobi in ka-
kšen stil pohištva želiva imeti. 

Zakaj ste se odločili za GA+ kuhinje? 
Preko priporočil znancev in prijateljev.

Ste imeli kakšne dvome pred izrisom? 
Kar se kuhinje tiče, nisva imela nobenih dvo-
mov ali strahu. Vedela sva, kaj si želiva in 
popolnoma zaupala Sašu. Dnevno sobo smo 
pa vsaj petkrat spremenili (smeh). Imela sva 
idejo, kako bi izgledala, ampak sva po pred-
logih Saša naredila več manjših sprememb 
glede postavitve elementov. Enako velja za 
predsobo, tudi tukaj sva naredila kar nekaj 
sprememb. Ugotovila sva, da tudi če je manj 
elementov (dnevna in predsoba) je potrebno 
te elemente in njihovo postavitev zelo skrb-
no načrtovati, da resnično izkoristiš prostor 
in poskrbiš za estetski izgled pohištva.

Dnevna soba v kontrastni kombinaciji bele in 
črne barve da prostoru moderen izgled.

3D IZRIS

Omenili ste, da ste že vnaprej vedeli, kakš-
no pohištvo boste imeli. Ste na koncu nare-
dili kakšne spremembe? 
Ja. Naredila sva več manjših sprememb glede 
izgleda pohištva in postavitve predalov. Na-
jvečja sprememba se je pa naredila pri kuhin-
ji. Najprej sva mislila, da bo cela kuhinja črna, 
ampak sva si zadnji dan premislila in odločila 
za svetlejšo (belo) barvo. Ni nama žal, saj že 
imava črna okna in s povsem črno kuhinjo bi 
zelo potemnila prostor ter ga s tem optično 
zmanjšala.

Kaj vam je v kuhinji najbolj všeč? Katero st-
var bi izpostavili?
Definitivno otok in zadnji leseni del. Na 
kuhinjskem otoku so mi posebej všeč predali 
in možnost, da jih lahko odpiram iz vseh stra-
ni. Prav tako je zelo širok in uporaben.

Kaj vama je bilo všeč pri svetovanju?
Veliko novih idej in rešitev. Svetovalec Sašo 
se nama je res 100% posvetil, tudi v svojem 
prostem času. Veliko časa smo namenili 
iskanju elementov in kombinacij, da bi ust-
varili nekakšno enotno podobo vseh prostor-
ov.

Ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Ja, brez pripomb. Celotno pohištvo je bilo do-
bavljeno skladno z dogovorom. 

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Z vsem sva zadovoljna. Nič ne bi spremenila. 
Zahvalila bi se Sašu za vse ideje in potrpežlji-
vost. Glede na to, da smo načrtovali in izrisali 
kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, kopalnico, 
predsobo, pisarno in gospodinjski prostor 
verjameva, da je to bil vse prej kot lahki pro-
jekt.

kuhinjska fronta
551 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
198 barva: Sierra hrast

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
240 linijski, barva: črna

Predsoba, ki obiskovalcem nudi namig o celost-
nem izgledu stanovanja.

Minimalistična pisarna, v kateri vse najde svoje 
mesto.

Kopalnica, ki s svojimi naravnimi toni nudi 
sproščujoč učinek.

NAČRT STANOVANJA

14 15



Sandrina
kuhinja

Sandra je želela vsestransko kuhinjo, ki bo 
dopuščala kombiniranje z najrazličnejšimi 
barvnimi odtenki. Rezultat načrtovanja v 
našem salonu GA+ kuhinje Kranj je vse-
stranska lepotica, ki izstopa tako po izgledu 
kot po funkcionalnosti. Vabljeni k ogledu še 
enega uspešno zaključenega kuhinjskega 
projekta.

Zakaj ste se odločili za ta stil?
Vnaprej nisem imela določenega stila. Vedela 
sem, da želim svetlo kuhinjo, ki jo bo možno 
kombinirati z ostalim pohištvom.

 

Središče lepote, topline 
in funkcionalnosti.

“Vedno sem si želela kuhinjo z otokom, na katerem bi imela kuhalno ploščo in visečo napo. Sedaj mi 
skoraj nihče ne verjame, da je ta viseča napa resnično napa. Vsi najprej pomislijo, da je luč (smeh) ... ”

Zakaj ste se odločili za GA+ kuhinje?
Zaradi odlične ponudbe in odzivnosti. Vaša 
svetovalka Uršula se je resnično potrudila, 
ustregla vsem željam in nas s svojo energijo 
ter strokovnostjo prepričala. Ni nam žal!

 

Kaj vam je bilo pri svetovanju najbolj všeč?
Definitivno pomoč pri izboru predalov in nji-
hova umestitev. Zadovoljna sem, ker smo 
resnično izkoristili vsak kotiček in predale 
umestili tako, da imam vse pri roki, kar mi pri 
kuhanju zelo veliko pomeni.

 

Kuhinja, kjer je vse
na dosegu roke.

3D IZRIS

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo boste 
imeli?
Ne. Vedela sem, da želim svetlo kuhinjo, ki bo 
dodatno optično povečala prostor. Vse ostalo 
smo pa izbrali skupaj z vašo svetovalko. Tudi 
idejo za izgled otoka sem dobila v vašem sa-
lonu.

 

Kaj vam je v vaši novi kuhinji najbolj všeč?
Otok. Vedno sem si želela kuhinjo z otokom, 
na katerem bi imela kuhalno ploščo in visečo 
napo. Sedaj mi skoraj nihče ne verjame, da 
je ta viseča napa resnično napa. Vsi najprej 
pomislijo, da je luč (smeh).

 

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Lahko rečem, da čista 10-ka. Z vsem sem za-
dovoljna in vse je potekalo brez zapletov.

kuhinjska fronta
332 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
378 barva: črn beton

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
990 vijačeni, barva: črna

Svetla in odprta kuhinja, ki nudi veliko naravne 
svetlobe.

Napa poleg opravljanja svoje funkcije služi tudi 
kot dekorativni element.

Regal za steklenice, ki da kuhinji
naravni pridih.

NAČRT KUHINJE
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Sandrina
kuhinja

Sandra je želela vsestransko kuhinjo, ki bo 
dopuščala kombiniranje z najrazličnejšimi 
barvnimi odtenki. Rezultat načrtovanja v 
našem salonu GA+ kuhinje Kranj je vse-
stranska lepotica, ki izstopa tako po izgledu 
kot po funkcionalnosti. Vabljeni k ogledu še 
enega uspešno zaključenega kuhinjskega 
projekta.

Zakaj ste se odločili za ta stil?
Vnaprej nisem imela določenega stila. Vedela 
sem, da želim svetlo kuhinjo, ki jo bo možno 
kombinirati z ostalim pohištvom.

 

Središče lepote, topline 
in funkcionalnosti.

“Vedno sem si želela kuhinjo z otokom, na katerem bi imela kuhalno ploščo in visečo napo. Sedaj mi 
skoraj nihče ne verjame, da je ta viseča napa resnično napa. Vsi najprej pomislijo, da je luč (smeh) ... ”

Zakaj ste se odločili za GA+ kuhinje?
Zaradi odlične ponudbe in odzivnosti. Vaša 
svetovalka Uršula se je resnično potrudila, 
ustregla vsem željam in nas s svojo energijo 
ter strokovnostjo prepričala. Ni nam žal!

 

Kaj vam je bilo pri svetovanju najbolj všeč?
Definitivno pomoč pri izboru predalov in nji-
hova umestitev. Zadovoljna sem, ker smo 
resnično izkoristili vsak kotiček in predale 
umestili tako, da imam vse pri roki, kar mi pri 
kuhanju zelo veliko pomeni.

 

Kuhinja, kjer je vse
na dosegu roke.

3D IZRIS

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo boste 
imeli?
Ne. Vedela sem, da želim svetlo kuhinjo, ki bo 
dodatno optično povečala prostor. Vse ostalo 
smo pa izbrali skupaj z vašo svetovalko. Tudi 
idejo za izgled otoka sem dobila v vašem sa-
lonu.

 

Kaj vam je v vaši novi kuhinji najbolj všeč?
Otok. Vedno sem si želela kuhinjo z otokom, 
na katerem bi imela kuhalno ploščo in visečo 
napo. Sedaj mi skoraj nihče ne verjame, da 
je ta viseča napa resnično napa. Vsi najprej 
pomislijo, da je luč (smeh).

 

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Lahko rečem, da čista 10-ka. Z vsem sem za-
dovoljna in vse je potekalo brez zapletov.

kuhinjska fronta
332 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
378 barva: črn beton

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
990 vijačeni, barva: črna

Svetla in odprta kuhinja, ki nudi veliko naravne 
svetlobe.

Napa poleg opravljanja svoje funkcije služi tudi 
kot dekorativni element.

Regal za steklenice, ki da kuhinji
naravni pridih.

NAČRT KUHINJE
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Anitina kuhinja

Kuhinja z otokom, ki bo poskrbela za rdečo 
nit v prostoru in sovpadala z dekorjem ce-
lotne hiše. To so bile Anitine želje na 3D izri-
su svoje sanjske kuhinje. Rezultat skupnega 
načrtovanja je čudovita, prostorna lepotica, 
ki je navdušila tako nas kot Anitino družino 
in prijatelje. Svetli odtenki, ogromno shran-
jevalnega prostora in sanjski kuhinjski otok 
so zavidanja vredni in poskrbijo, da lepotica 
resnično izstopa iz povprečja.

Zakaj ste se odločili za ta stil?
Želela sem kuhinjo, ki bo skladna z ostalimi 
prostori v hiši. Torej za enotni stil vseh pros-
torov.

Moderna kuhinja z otokom.

“Vsa komunikacija je potekala preko elektronske pošte, zato sem najbolj cenila prilagodljivost in 
odzivnost vašega svetovalca gospoda Miha.”

Zakaj ste se odločili za nas? Za GA+ kuhinje?
Za podjetje GA+ kuhinje sem izvedela preko 
interneta, pogledala vaše projekte in se tudi 
prijavila na izris. Navdušila me je hitra odziv-
nost.

 

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju?
Vsa komunikacija je potekala preko elektron-
ske pošte, zato sem najbolj cenila prilagodlji-
vost in odzivnost vašega svetovalca gospoda 
Miha.

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo si 
želite?
Ja. Vedela sem, kakšno kuhinjo si želim in to 
mi je z vašo pomočjo uspelo uresničiti.

 Praktični ročaji, ki so ravno prav vpadljivi in 
razbijejo bele površine.

3D IZRIS

Kaj vam je v vaši novi kuhinji najbolj všeč?
Definitivno postavitev. Vse imam na dosegu 
roke. Kar se pa vizualnosti tiče, mi je pa na-
jbolj všeč kuhinjski otok. Ta kuhinja z otokom 
ponuja resnično veliko delovne površine in 
prostora za nemoteno gibanje.

 

Kako ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Super, vse je potekalo, kot smo se dogovo-
rili. Prišlo je do tedenskega zamika, saj sem 
želela biti prisotna pri montaži. Želela sem 
preveriti barve pulta, da se bodo ujemale z 
naročenim. Na koncu sem ugotovila, da so 
bile skrbi odveč in vse je potekalo brez zaple-
tov.

 

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Super, 5. (smeh). Kljub epidemiji in večinski 
komunikaciji preko elektronske pošte je vse 
potekalo brez zapletov. Pohvalila bi odziv-
nost, prilagodljivost in strokovnost vašega 
svetovalca Miha.

kuhinjska fronta
503 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
378 barva: črn beton

barva korpusa
060 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
350 barva: nerjaveče jeklo

Sestavljeni regal znotraj otoka, ki daje otoku
lebdeči videz.

Zrcalna površina zaradi odboja svetlobe optično 
poveča prostor.

Različne velikosti predalnikov, namenjene 
shranjevanju pribora, posod ali kar srce poželi.

NAČRT KUHINJE
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Anitina kuhinja

Kuhinja z otokom, ki bo poskrbela za rdečo 
nit v prostoru in sovpadala z dekorjem ce-
lotne hiše. To so bile Anitine želje na 3D izri-
su svoje sanjske kuhinje. Rezultat skupnega 
načrtovanja je čudovita, prostorna lepotica, 
ki je navdušila tako nas kot Anitino družino 
in prijatelje. Svetli odtenki, ogromno shran-
jevalnega prostora in sanjski kuhinjski otok 
so zavidanja vredni in poskrbijo, da lepotica 
resnično izstopa iz povprečja.

Zakaj ste se odločili za ta stil?
Želela sem kuhinjo, ki bo skladna z ostalimi 
prostori v hiši. Torej za enotni stil vseh pros-
torov.

Moderna kuhinja z otokom.

“Vsa komunikacija je potekala preko elektronske pošte, zato sem najbolj cenila prilagodljivost in 
odzivnost vašega svetovalca gospoda Miha.”

Zakaj ste se odločili za nas? Za GA+ kuhinje?
Za podjetje GA+ kuhinje sem izvedela preko 
interneta, pogledala vaše projekte in se tudi 
prijavila na izris. Navdušila me je hitra odziv-
nost.

 

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju?
Vsa komunikacija je potekala preko elektron-
ske pošte, zato sem najbolj cenila prilagodlji-
vost in odzivnost vašega svetovalca gospoda 
Miha.

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo si 
želite?
Ja. Vedela sem, kakšno kuhinjo si želim in to 
mi je z vašo pomočjo uspelo uresničiti.

 Praktični ročaji, ki so ravno prav vpadljivi in 
razbijejo bele površine.

3D IZRIS

Kaj vam je v vaši novi kuhinji najbolj všeč?
Definitivno postavitev. Vse imam na dosegu 
roke. Kar se pa vizualnosti tiče, mi je pa na-
jbolj všeč kuhinjski otok. Ta kuhinja z otokom 
ponuja resnično veliko delovne površine in 
prostora za nemoteno gibanje.

 

Kako ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Super, vse je potekalo, kot smo se dogovo-
rili. Prišlo je do tedenskega zamika, saj sem 
želela biti prisotna pri montaži. Želela sem 
preveriti barve pulta, da se bodo ujemale z 
naročenim. Na koncu sem ugotovila, da so 
bile skrbi odveč in vse je potekalo brez zaple-
tov.

 

Kakšna bi bila vaša končna ocena naših 
storitev?
Super, 5. (smeh). Kljub epidemiji in večinski 
komunikaciji preko elektronske pošte je vse 
potekalo brez zapletov. Pohvalila bi odziv-
nost, prilagodljivost in strokovnost vašega 
svetovalca Miha.

kuhinjska fronta
503 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
378 barva: črn beton

barva korpusa
060 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
350 barva: nerjaveče jeklo

Sestavljeni regal znotraj otoka, ki daje otoku
lebdeči videz.

Zrcalna površina zaradi odboja svetlobe optično 
poveča prostor.

Različne velikosti predalnikov, namenjene 
shranjevanju pribora, posod ali kar srce poželi.

NAČRT KUHINJE
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Majina kuhinja

Maja se je odločila za načrtovanje kuhin-
je v salonu GA+ kuhinje. Rezultat našega 
skupnega načrtovanja je prelep dizajn, 
ergonomična funkcionalnost in postavitev, 
ki ponuja prostor za brezskrbno ustvar-
janje kulinaričnih specialitet, obedovanje 
in druženje z družino in prijatelji. Maja si je 
želela svetlejše odtenke, zato sta z našim 
svetovalcem izbrala bele ličnice v visokem 
sijaju, ki prostoru dodajo svetlost in svežino.

Zakaj ste se odločili za moderen stil?
Preprosto – to je moj stil kuhinje! Želela 
sem si svetlejšo kuhinjo z visokimi omarami, 
skoraj do stropa. Bela v visokem sijaju pros-
toru vdihne prijetno svežino, zato sem izbra-
la visoki sijaj  in ne mat obdelave.

Vidimo, da imate radi lesene odtenke. 
Barvna nit v stanovanju so odtenki temnega 
lesa. Ker so najbolj izraziti na tleh, sem želela, 
da so ostali detajli svetli. Tudi bela v visokem 
sijaju se odlično povezuje s temnejšim lesen-
im podom in z malenkost svetlejšimi lesen-
imi odtenki šank pulta. Za 

Moderna kuhinja s 
karakterjem.

“Navdušena sem. To je kuhinja v mojem stilu. Od nekdaj sem si želela svetlo kuhinjo z visokimi 
omarami, ki bi segale skoraj do stropa. Bela barva prostoru podeli izrazito veličino, visok sijaj, ki sem 
ga izbrala, pa je pika na i!”

barvno popestritev poskrbijo detajli v črni 
barvi – odločila sem se za stole.

Vam je pri načrtovanju pomagal  notranji 
arhitekt?
Pomagal je arhitekt, ki je malce drugače iz-
risal postavitev kuhinje ter zasnoval tudi ar-
hitekturo celotnega stanovanja in notranje 
opreme. Na koncu smo celotno idejo prilago-
dili začetnim željam, saj se glede vseh pod-
robnosti pač nismo strinjali. Seveda pa je tudi 
vaš svetovalec dal številne strokovne nasve-
te, ki smo jih kasneje s pridom upoštevali.

Ali kuhinja ponuja funkcionalne rešitve po 
vaši meri? Ima dovolj delovnih 
površin? 
Ja, ogromno delovnih površin ima, kar je 
zame zelo pomembno, saj res veliko kuham. 
Všeč mi je tudi, da hitro pridem do vseh pri-
pomočkov. Moja nova kuhinja je zelo funkcio-
nalna in pametno načrtovana, zato je delo v 
njej pravi pravcati užitek. Prav ničesar ne bi 
spremenila! To je kuhinja, ki je popolnoma 
prilagojena mojim potrebam – kuhinja po 
moji meri!

Vrtljiva vtičnica z USB-priključkom, ki
se ob neuporabi povsem skrije.

3D IZRIS

Zakaj ste se odločili za nakup pri nas?
Prav nič ne pretiravam, če rečem, da me je 
z znanjem in idejami v nakup prepričal vaš 
svetovalec. Da pojasnim. Ko se odločiš za 
novo kuhinjo, ne obiščeš samo enega salona. 
Bila sva pri kar nekaj ponudnikih s podobnimi 
cenami, a sva se za GA+ kuhinje odločila, ker 
so nama predstavili ogromno funkcional-
nosti in idej, ki nam jih drugje niso. Prav to 
je pretehtalo. Prišla sva z najino idejo, ki jo 
je vaš svetovalec sicer upošteval, a ji dodal 
svoje zamisli in pomisleke, ki so naju na kon-
cu prepričali. Recimo ročaji. Želela sem si 
kuhinjo brez ročajev, pa nama je svetovalec 

predstavil fronto, ki je sicer videti tako, a ima 
na vrhu vdelane aluminijaste, linijske (»na-
sadne«) ročaje. Za to možnost sva se na kon-
cu tudi odločila. 

Kako ste bili zadovoljni z našim premium 
paketom brezplačnih storitev, torej izrisom, 
izmero, dostavo in montažo?
Vsega so se natančno držali! Napovedana 
montaža se je zgodila na dan natančno. Tudi 
pri montaži ni bilo nikakršnih težav, saj so še 
enkrat preverili vse mere in jih primerjali z iz-
risom. Resnično pohvalno, nimam pripomb.

Kaj vam je najbolj všeč pri vaši kuhinji? 
Vse(smeh)! Ker se kot družina veliko zadržu-
jemo v kuhinji, nam otok in dodaten šank 
občutno popestrita »kuhinjsko« dogajanje. 
Otroka navdušeno sedita na barskih stolčkih, 
kjer jesta, medtem ko se  pogovarjamo. 
Včasih se tudi z možem usedeva za naš šank, 
kjer delava na računalniku. Skratka, izjemno 
popularen prostor v naši kuhinji. Zelo se ve-
selim toplejših dni, saj se  kuhinja odpira na 
teraso. Res, komaj čakam!

kuhinjska fronta
470 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
354 barva: siv beton

barva korpusa
060 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
430 barva: nerjaveče jeklo

Veliki, globoki predali, primerni za večje po-
sode. Prenesejo težo do 80 kg.

Podaljšan šank pult, ki omogoča prijetno
druženje in vsestransko družinsko dogajanje.

Kuhinja se lepo odpira v jedilni prostor in hkrati 
omogoča neposreden vstop na teraso.

NAČRT KUHINJE

20 21



Majina kuhinja

Maja se je odločila za načrtovanje kuhin-
je v salonu GA+ kuhinje. Rezultat našega 
skupnega načrtovanja je prelep dizajn, 
ergonomična funkcionalnost in postavitev, 
ki ponuja prostor za brezskrbno ustvar-
janje kulinaričnih specialitet, obedovanje 
in druženje z družino in prijatelji. Maja si je 
želela svetlejše odtenke, zato sta z našim 
svetovalcem izbrala bele ličnice v visokem 
sijaju, ki prostoru dodajo svetlost in svežino.

Zakaj ste se odločili za moderen stil?
Preprosto – to je moj stil kuhinje! Želela 
sem si svetlejšo kuhinjo z visokimi omarami, 
skoraj do stropa. Bela v visokem sijaju pros-
toru vdihne prijetno svežino, zato sem izbra-
la visoki sijaj  in ne mat obdelave.

Vidimo, da imate radi lesene odtenke. 
Barvna nit v stanovanju so odtenki temnega 
lesa. Ker so najbolj izraziti na tleh, sem želela, 
da so ostali detajli svetli. Tudi bela v visokem 
sijaju se odlično povezuje s temnejšim lesen-
im podom in z malenkost svetlejšimi lesen-
imi odtenki šank pulta. Za 

Moderna kuhinja s 
karakterjem.

“Navdušena sem. To je kuhinja v mojem stilu. Od nekdaj sem si želela svetlo kuhinjo z visokimi 
omarami, ki bi segale skoraj do stropa. Bela barva prostoru podeli izrazito veličino, visok sijaj, ki sem 
ga izbrala, pa je pika na i!”

barvno popestritev poskrbijo detajli v črni 
barvi – odločila sem se za stole.

Vam je pri načrtovanju pomagal  notranji 
arhitekt?
Pomagal je arhitekt, ki je malce drugače iz-
risal postavitev kuhinje ter zasnoval tudi ar-
hitekturo celotnega stanovanja in notranje 
opreme. Na koncu smo celotno idejo prilago-
dili začetnim željam, saj se glede vseh pod-
robnosti pač nismo strinjali. Seveda pa je tudi 
vaš svetovalec dal številne strokovne nasve-
te, ki smo jih kasneje s pridom upoštevali.

Ali kuhinja ponuja funkcionalne rešitve po 
vaši meri? Ima dovolj delovnih 
površin? 
Ja, ogromno delovnih površin ima, kar je 
zame zelo pomembno, saj res veliko kuham. 
Všeč mi je tudi, da hitro pridem do vseh pri-
pomočkov. Moja nova kuhinja je zelo funkcio-
nalna in pametno načrtovana, zato je delo v 
njej pravi pravcati užitek. Prav ničesar ne bi 
spremenila! To je kuhinja, ki je popolnoma 
prilagojena mojim potrebam – kuhinja po 
moji meri!

Vrtljiva vtičnica z USB-priključkom, ki
se ob neuporabi povsem skrije.

3D IZRIS

Zakaj ste se odločili za nakup pri nas?
Prav nič ne pretiravam, če rečem, da me je 
z znanjem in idejami v nakup prepričal vaš 
svetovalec. Da pojasnim. Ko se odločiš za 
novo kuhinjo, ne obiščeš samo enega salona. 
Bila sva pri kar nekaj ponudnikih s podobnimi 
cenami, a sva se za GA+ kuhinje odločila, ker 
so nama predstavili ogromno funkcional-
nosti in idej, ki nam jih drugje niso. Prav to 
je pretehtalo. Prišla sva z najino idejo, ki jo 
je vaš svetovalec sicer upošteval, a ji dodal 
svoje zamisli in pomisleke, ki so naju na kon-
cu prepričali. Recimo ročaji. Želela sem si 
kuhinjo brez ročajev, pa nama je svetovalec 

predstavil fronto, ki je sicer videti tako, a ima 
na vrhu vdelane aluminijaste, linijske (»na-
sadne«) ročaje. Za to možnost sva se na kon-
cu tudi odločila. 

Kako ste bili zadovoljni z našim premium 
paketom brezplačnih storitev, torej izrisom, 
izmero, dostavo in montažo?
Vsega so se natančno držali! Napovedana 
montaža se je zgodila na dan natančno. Tudi 
pri montaži ni bilo nikakršnih težav, saj so še 
enkrat preverili vse mere in jih primerjali z iz-
risom. Resnično pohvalno, nimam pripomb.

Kaj vam je najbolj všeč pri vaši kuhinji? 
Vse(smeh)! Ker se kot družina veliko zadržu-
jemo v kuhinji, nam otok in dodaten šank 
občutno popestrita »kuhinjsko« dogajanje. 
Otroka navdušeno sedita na barskih stolčkih, 
kjer jesta, medtem ko se  pogovarjamo. 
Včasih se tudi z možem usedeva za naš šank, 
kjer delava na računalniku. Skratka, izjemno 
popularen prostor v naši kuhinji. Zelo se ve-
selim toplejših dni, saj se  kuhinja odpira na 
teraso. Res, komaj čakam!

kuhinjska fronta
470 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
354 barva: siv beton

barva korpusa
060 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
430 barva: nerjaveče jeklo

Veliki, globoki predali, primerni za večje po-
sode. Prenesejo težo do 80 kg.

Podaljšan šank pult, ki omogoča prijetno
druženje in vsestransko družinsko dogajanje.

Kuhinja se lepo odpira v jedilni prostor in hkrati 
omogoča neposreden vstop na teraso.

NAČRT KUHINJE
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Aljina kuhinja

Celotna hiša je zasnovana tako, da tudi 
v notranjih prostorih občutimo pristno 
povezanost z naravo. V kuhinji se odtenki 
lesa izvrstno ujemajo z belimi ličnicami v 
visokem sijaju. Prav kombinacija »les in sija-
jna belina« je rdeča nit stanovanja, ki v hiši 
ustvarja občutek domačnosti in omogoča 
doživetje pristne narave. Ker Alja izjemno 
rada kuha, sta se z našim svetovalcem 
odločila za prostrane delovne površine in 
dodala veliko notranjega prostora za shran-
jevanje. Postavitev kuhinje v obliki črke U je 
glede na značilnosti prostora in predvsem 
glede na Aljine želja idealna rešitev.

Zakaj takšna kuhinja, zakaj takšen stil?
Celotno hišo smo začrtali tako, da  čim bolj 
čutimo povezanost z naravo. Odtenki sijoče 
bele barve in lesa so rdeča nit v celotni hiši, 
zato belo-lesena kombinacija v kuhinji ni 
nikakršno presenečenje. Za belo barvo sem 
se odločila tudi zato, ker si v hiši želim čim 
več svetlobe.
 
Kaj pa postavitev kuhinje, ste si jo zamisli 
sami? Kako je potekalo načrtovanje?
Postavitev kuhinje si je zamislil že naš ar-
hitekt, kasneje pa je odločilne podrobnosti  
dodal vaš svetovalec Jure.

Les, ki v domu ustvarja
občutek domačnosti

“Kuhinja naju je navdušila že ob izrisu in tudi arhitekt je potrdil, da je izjemno dobro začrtana. Prav 
vašemu Juretu se morava zahvaliti, da je prvotnemu načrtu kuhinje dodal piko na i. Skratka, kuhinja 
nama je bila všeč že takoj, dobesedno zaljubila sva se vanjo (smeh).”

Predlagal je ergonomično višino elementov, 
skupaj smo izbrali stenske obloge in funk-
cionalne rešitve. Jure je tudi predlagal, da 
kuhalno ploščo umestimo tako, da bomo 
imeli pregled nad dnevnim prostorom. Že ob 
izrisu kuhinje sva bila navdušena in tudi najin 
arhitekt!  Skratka, kuhinja nama je bila všeč 
že takoj, dobesedno zaljubila sva se vanjo 
(smeh).
 

Kaj pa fronte? Izbrali ste belo v visokem 
sijaju. Stranke pogosto povedo, da so 
takšne ličnice dobra izbira za čiščenje.
Ja, res je! Želela sem si tudi, da bo čiščenje 
kuhinje čim bolj enostavno. To je gotovo ena 
pomembnih prednosti belih ličnic v visokem 
sijaju. Ni ne ročajev ne zarez in tudi pult v 
imitaciji bora je glede čiščenja idealna izbira.
 

Kombinacija postavitve v obliki črke L in pros-
tostoječih visokih omar za učinkovito shranje-
vanje.

3D IZRIS

Kaj pa delovne površine in velikost kuhinje? 
V kuhinji je veliko površin za odlaganje, ki jih 
potrebujem pri kuhanju. Kuhanje in kuhinjska 
opravila tako potekajo povsem nemoteno.
 

Kako je bilo z montažo, ste bili zadovoljni, 
so bile kakšne težave?
Montaža je potekala brez problemov! Celo ob 
težavah z velikostjo hladilnika, ki ga nismo 
kupili pri vas, so vse ekspresno uredili. Mon-
terji so pazljivo prinesli material, prostor in 
elemente ustrezno zaščitili pred poškodbami 
ter na koncu za sabo celo natančno  počistili. 
Vrhunska storitev!

Če povzameva – s kuhinjo ste zadovoljni?
Seveda! Zato zdaj tudi vsem priporočam GA+ 
kuhinje (smeh). Pri vas gre za super kombi-
nacijo kakovost po ugodni ceni.

kuhinjska fronta
817 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
220 barva: Arizona bor

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
LINE N brezročajni

Poglobljen otok, ki se podaljša v šank pult,
je idealen prostor za druženje in hiter obrok.

Brezročajne kuhinjske fronte za preprosto
čiščenje ter elegantno odpiranje in zapiranje.

Široka, razširjena kuhalna plošča omogoča, da 
združimo dve kuhalni postaji.

NAČRT KUHINJE
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Aljina kuhinja

Celotna hiša je zasnovana tako, da tudi 
v notranjih prostorih občutimo pristno 
povezanost z naravo. V kuhinji se odtenki 
lesa izvrstno ujemajo z belimi ličnicami v 
visokem sijaju. Prav kombinacija »les in sija-
jna belina« je rdeča nit stanovanja, ki v hiši 
ustvarja občutek domačnosti in omogoča 
doživetje pristne narave. Ker Alja izjemno 
rada kuha, sta se z našim svetovalcem 
odločila za prostrane delovne površine in 
dodala veliko notranjega prostora za shran-
jevanje. Postavitev kuhinje v obliki črke U je 
glede na značilnosti prostora in predvsem 
glede na Aljine želja idealna rešitev.

Zakaj takšna kuhinja, zakaj takšen stil?
Celotno hišo smo začrtali tako, da  čim bolj 
čutimo povezanost z naravo. Odtenki sijoče 
bele barve in lesa so rdeča nit v celotni hiši, 
zato belo-lesena kombinacija v kuhinji ni 
nikakršno presenečenje. Za belo barvo sem 
se odločila tudi zato, ker si v hiši želim čim 
več svetlobe.
 
Kaj pa postavitev kuhinje, ste si jo zamisli 
sami? Kako je potekalo načrtovanje?
Postavitev kuhinje si je zamislil že naš ar-
hitekt, kasneje pa je odločilne podrobnosti  
dodal vaš svetovalec Jure.

Les, ki v domu ustvarja
občutek domačnosti

“Kuhinja naju je navdušila že ob izrisu in tudi arhitekt je potrdil, da je izjemno dobro začrtana. Prav 
vašemu Juretu se morava zahvaliti, da je prvotnemu načrtu kuhinje dodal piko na i. Skratka, kuhinja 
nama je bila všeč že takoj, dobesedno zaljubila sva se vanjo (smeh).”

Predlagal je ergonomično višino elementov, 
skupaj smo izbrali stenske obloge in funk-
cionalne rešitve. Jure je tudi predlagal, da 
kuhalno ploščo umestimo tako, da bomo 
imeli pregled nad dnevnim prostorom. Že ob 
izrisu kuhinje sva bila navdušena in tudi najin 
arhitekt!  Skratka, kuhinja nama je bila všeč 
že takoj, dobesedno zaljubila sva se vanjo 
(smeh).
 

Kaj pa fronte? Izbrali ste belo v visokem 
sijaju. Stranke pogosto povedo, da so 
takšne ličnice dobra izbira za čiščenje.
Ja, res je! Želela sem si tudi, da bo čiščenje 
kuhinje čim bolj enostavno. To je gotovo ena 
pomembnih prednosti belih ličnic v visokem 
sijaju. Ni ne ročajev ne zarez in tudi pult v 
imitaciji bora je glede čiščenja idealna izbira.
 

Kombinacija postavitve v obliki črke L in pros-
tostoječih visokih omar za učinkovito shranje-
vanje.

3D IZRIS

Kaj pa delovne površine in velikost kuhinje? 
V kuhinji je veliko površin za odlaganje, ki jih 
potrebujem pri kuhanju. Kuhanje in kuhinjska 
opravila tako potekajo povsem nemoteno.
 

Kako je bilo z montažo, ste bili zadovoljni, 
so bile kakšne težave?
Montaža je potekala brez problemov! Celo ob 
težavah z velikostjo hladilnika, ki ga nismo 
kupili pri vas, so vse ekspresno uredili. Mon-
terji so pazljivo prinesli material, prostor in 
elemente ustrezno zaščitili pred poškodbami 
ter na koncu za sabo celo natančno  počistili. 
Vrhunska storitev!

Če povzameva – s kuhinjo ste zadovoljni?
Seveda! Zato zdaj tudi vsem priporočam GA+ 
kuhinje (smeh). Pri vas gre za super kombi-
nacijo kakovost po ugodni ceni.

kuhinjska fronta
817 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
220 barva: Arizona bor

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
LINE N brezročajni

Poglobljen otok, ki se podaljša v šank pult,
je idealen prostor za druženje in hiter obrok.

Brezročajne kuhinjske fronte za preprosto
čiščenje ter elegantno odpiranje in zapiranje.

Široka, razširjena kuhalna plošča omogoča, da 
združimo dve kuhalni postaji.

NAČRT KUHINJE
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Vanjina kuhinja

Pri Vanji ni bilo dvoma, kakšno kuhinjo si želi. 
Arhitektura in dizajn notranjega in zunan-
jega dela hiše so kar klicali po čudovitih 
rustikalnih izrezih, ki izvrstno dopolnjujejo 
tradicionalen slog preostalega dekorja. 
Tudi barva magnolije je prava izbira, saj je 
brezčasna in izvirno poudarja podeželski 
slog. Kuhinja v tradicionalnem dizajnu v 
notranjosti skriva številne napredne funk-
cionalne rešitve. Vanja se je odločila za lep 
in praktičen kuhinjski otok, ki nudi dovolj 
delovnih površin ter omogoča druženje in 
obedovanje za dve osebi.

Zakaj ste izbrali rustikalen slog kuhinje?
Predvsem zaradi ujemanja s celotnim iz-
gledom hiše, ki je zgrajena v tradicionalnem 
slogu iz leta 1940. V hiši smo želeli obdržati 
rdečo nit, zato je rustikalnost prava izbira.

Je v kuhinji dovolj delovnih površin za 
nemoteno delo?
Ja, predvsem kuhinjski otok nudi veliko 
odlagalnih površin. Tu tudi pogosto poseda-
mo in kaj na hitro prigriznemo.
 

Rustikalna kuhinja,
ki očara.

“Nekako sem že vnaprej vedela, kakšno kuhinjo si želim, saj se rustikalni slog izvrstno ujema z os-
talim dekorjem ter arhitekturo notranjega in zunanjega dela hiše. Tu ni bilo nikakršnega dvoma! Slog, 
odtenke in celoten stil sem imela precej jasno začrtan, pri funkcionalnih rešitvah in postavitvi pa mi je 
zelo pomagal vaš svetovalec”

Zakaj ste se odločili za barvo magnolije?
Ker je dobesedno brezčasna. Želeli smo 
kuhinjo v barvi, ki je nevtralna in se je ne na-
veličaš.

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo si 
želite? 
Nekako sem vedela, kakšno kuhinjo si želim, 
da se bo ujemala z ostalim dekorjem ter ar-
hitekturo notranjega in zunanjega dela hiše. 
O rustikalnem slogu ni bilo dvoma, odtenke 
in celoten stil sem si jasno zamislila. Je pa 
res, da nam je pri funkcionalnih rešitvah in 
postavitvi zelo pomagal vaš svetovalec.

Lahko izpostavite, katere funkcionalnosti?
Recimo izvlečni električni priključek, tega prej 
nisem poznala. Je super! Ko ga potrebuješ, ga 
izvlečeš, ko končaš z delom, pa ga enostav-
no pospraviš v notranjost kuhinje. V prejšnjih 
kuhinjah sem imela pomivalni stroj spodaj, 
kar je zahtevalo veliko nezdravega priklan-
janja. Svetovalec pa mi je predlagal, da je z 
ergonomskega vidika veliko bolje, da je na 
ustrezni višini. Odličen nasvet, sama na to 
sploh ne bi pomislila. Skratka, glede funkcio-
nalnih rešitev sem izvedela res veliko novega. 

Električni dvižni priključek, ki ga lahko estetsko 
skrijemo, ko ga ne potrebujemo.

3D IZRIS

Načrtovanje kuhinje ni mačji kašelj. Kaj bi 
izpostavili, kaj je bilo odločilno, da ste se 
odločili za nakup GA+ kuhinje?
Meni osebno to, da se je svetovalec resnično 
potrudil in si vzel čas. Res sem dobila občutek, 
da je zanj pomembna prav vsaka stranka. 
Posvetil nama je veliko časa, čeprav ni mogel 
vedeti, ali se bova na koncu odločila za nakup 
pri vas. Predstavil je številne ideje, za katere 
smo se kasneje tudi odločili. Izpostavila bi še, 
da smo bili v stiku od samega začetka, torej 
že od načrtovanja pa vse do končne montaže. 
Naknadno smo naročili še eno letvico, ki jo je 
svetovalec preskrbel, čeprav je bil na dopus-

tu. Rečem lahko »odlično«, nimam nobene 
pripombe.
 
Kako ste bili zadovoljni z montažo? 
Zelo zadovoljna, saj so se do potankosti držali 
roka! V dveh dneh je bila kuhinja v celoti zak-
ljučena. Brez pripomb.

Kaj vam je najbolj všeč pri vaši novi kuhinji?
Čisto vse. To je kuhinja mojih sanj! Takšna, 
kot sem si jo predstavljala. Kar sem želela, 
sem tudi dobila.

kuhinjska fronta
390 barva: magnolija

kuhinjski pult
272 barva: temni hrast

barva korpusa
120 barva: magnolija

kuhinjski ročaj
201 barva: antična zlata

Pomivalni stroj in pečica na ergonomično us-
trezni višini za nič nezdravega priklanjanja.

Čudovito izrezljane rustikalne fronte in nostal-
gični ročaji v antično zlati barvi.

Kuhinjski otok s številnimi predalniki omogoča, 
da so kuhinjski pripomočki vedno pri roki.

NAČRT KUHINJE
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Vanjina kuhinja

Pri Vanji ni bilo dvoma, kakšno kuhinjo si želi. 
Arhitektura in dizajn notranjega in zunan-
jega dela hiše so kar klicali po čudovitih 
rustikalnih izrezih, ki izvrstno dopolnjujejo 
tradicionalen slog preostalega dekorja. 
Tudi barva magnolije je prava izbira, saj je 
brezčasna in izvirno poudarja podeželski 
slog. Kuhinja v tradicionalnem dizajnu v 
notranjosti skriva številne napredne funk-
cionalne rešitve. Vanja se je odločila za lep 
in praktičen kuhinjski otok, ki nudi dovolj 
delovnih površin ter omogoča druženje in 
obedovanje za dve osebi.

Zakaj ste izbrali rustikalen slog kuhinje?
Predvsem zaradi ujemanja s celotnim iz-
gledom hiše, ki je zgrajena v tradicionalnem 
slogu iz leta 1940. V hiši smo želeli obdržati 
rdečo nit, zato je rustikalnost prava izbira.

Je v kuhinji dovolj delovnih površin za 
nemoteno delo?
Ja, predvsem kuhinjski otok nudi veliko 
odlagalnih površin. Tu tudi pogosto poseda-
mo in kaj na hitro prigriznemo.
 

Rustikalna kuhinja,
ki očara.

“Nekako sem že vnaprej vedela, kakšno kuhinjo si želim, saj se rustikalni slog izvrstno ujema z os-
talim dekorjem ter arhitekturo notranjega in zunanjega dela hiše. Tu ni bilo nikakršnega dvoma! Slog, 
odtenke in celoten stil sem imela precej jasno začrtan, pri funkcionalnih rešitvah in postavitvi pa mi je 
zelo pomagal vaš svetovalec”

Zakaj ste se odločili za barvo magnolije?
Ker je dobesedno brezčasna. Želeli smo 
kuhinjo v barvi, ki je nevtralna in se je ne na-
veličaš.

Ste že vnaprej vedeli, kakšno kuhinjo si 
želite? 
Nekako sem vedela, kakšno kuhinjo si želim, 
da se bo ujemala z ostalim dekorjem ter ar-
hitekturo notranjega in zunanjega dela hiše. 
O rustikalnem slogu ni bilo dvoma, odtenke 
in celoten stil sem si jasno zamislila. Je pa 
res, da nam je pri funkcionalnih rešitvah in 
postavitvi zelo pomagal vaš svetovalec.

Lahko izpostavite, katere funkcionalnosti?
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Električni dvižni priključek, ki ga lahko estetsko 
skrijemo, ko ga ne potrebujemo.
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Načrtovanje kuhinje ni mačji kašelj. Kaj bi 
izpostavili, kaj je bilo odločilno, da ste se 
odločili za nakup GA+ kuhinje?
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Naknadno smo naročili še eno letvico, ki jo je 
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tu. Rečem lahko »odlično«, nimam nobene 
pripombe.
 
Kako ste bili zadovoljni z montažo? 
Zelo zadovoljna, saj so se do potankosti držali 
roka! V dveh dneh je bila kuhinja v celoti zak-
ljučena. Brez pripomb.

Kaj vam je najbolj všeč pri vaši novi kuhinji?
Čisto vse. To je kuhinja mojih sanj! Takšna, 
kot sem si jo predstavljala. Kar sem želela, 
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kuhinjska fronta
390 barva: magnolija

kuhinjski pult
272 barva: temni hrast

barva korpusa
120 barva: magnolija

kuhinjski ročaj
201 barva: antična zlata

Pomivalni stroj in pečica na ergonomično us-
trezni višini za nič nezdravega priklanjanja.

Čudovito izrezljane rustikalne fronte in nostal-
gični ročaji v antično zlati barvi.

Kuhinjski otok s številnimi predalniki omogoča, 
da so kuhinjski pripomočki vedno pri roki.
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Barbarina
kuhinja

Barbara in Jernej sta si v čudovitem man-
sardnem stanovanju želela klasično, odprto 
in svetlo kuhinjo, zato sta se odločila za belo 
klasiko. O izbiri barve ni bilo dvoma, saj so 
bili njuni barvni favoriti beli, sivi in leseni 
odtenki. Na koncu sta se po priporočilu 
svetovalke odločila za bolj specifično sivo 
barvo, oksid betonski odtenek, ki jima je 
bil še posebej všeč. S postavitvijo kuhinje 
v obliki črke G sta dobila kuhinjo, skladno z 
delovnim trikotnikom in z ogromno delovnih 
površin, v kateri sta kuhanje in druženje 
posebno doživetje

Zakaj ste izbrali klasičen stil?
Želela sva si klasično, odprto in svetlo kuhin-
jo. Vaša kuhinja je izpolnila vse najine želje, 
saj sva jo načrtovala precej dolgo. Celotno 
stanovanje sva želela opremiti v klasičnem 
slogu, zato sva izbrala kombinacijo bele in 
sive barve ter lesenih dekorjev, trenutno 
modernih odtenkov na področju notranjega 
opremljanja.

Bela klasika, ki
navdušuje

“Všeč mi je bilo, da nama je svetovalka predlagala elemente, ki jih prej nisva poznala, danes pa si 
kuhinje brez njih sploh ne moreva predstavljati. Na primer kotni vrtiljak, električni priključek in skrit 
predal za pribor. Pri svetovanju glede kuhinje je upoštevala celoten izgled stanovanja, ki sva ji ga med 
izrisom tudi natančno opisala in ji pokazala nekaj fotografij.“

Ponuja kuhinja dovolj delovnih površin za 
nemoteno delo?
Stanovanje je mansardno, zato visoke omare 
niso prišle v poštev. Ker pa zelo rada kuhava 
in pečeva, sva želela prostor čim bolj izkoris-
titi. Odločila sva se za postavitev kuhinje v 
obliki črke G z veliko delovnih površin, ki jih s 
pridom izkoriščam predvsem pri peki slaščic 
(smeh).
 
Je z novimi funkcionalnimi rešitvami shran-
jevanje oz. delo v kuhinji bolj preprosto?
Seveda, saj so elementi in rešitve, ki sva jih 
izbrala, zares funkcionalni. Izpostavila bi

predvsem kotni vrtiljak, v katerem shran-
jujem stvari, ki zavzamejo veliko prostora. 
Super je, da mi med iskanjem posod ni treba 
vsega prestavljati. Vrtiljak omogoča prepros-
to in organizirano shranjevanje, da je vse na 
dosegu roke. Super zadeva, ni kaj!

Ste že prej vedeli, kakšno postavitev in de-
kor ter funkcionalne rešitve boste izbrali ali 
vam je pri tem pomagal svetovalec?
Imela sva nekakšno osnovno zamisel, a 
nama je zelo pomagala vaša svetovalka, ki 
je glede na izbrani parket svetovala ustrez-
no barvno kombinacijo – industrijski stil pul-

Ustrezna rešitev je vrtiljak, s katerim maksi-
malno izkoristimo kotni prostor.

3D IZRIS

ta in stenske obloge iz istega materiala kot 
parket. Izpostavila bi tudi zelo funkcionalno 
rešitev – električni priključek na pultu ob ku-
halni plošči. Če recimo želim skuhati fižolovo 
juho in nujno potrebujem palični mešalnik, 
ga enostavno priključim v neposredni bližini 
kuhalne plošče in juho pomešam kar med 
kuhanjem.

Kaj vam je bilo všeč pri svetovanju?
Super je bilo, da nama je svetovalka predla-
gala elemente, ki jih prej sploh nisva pozna-
la, danes pa brez njih ne bi mogla. Na primer 
kotni vrtiljak, električni priključek, skrit predal 
za pribor in še bi lahko naštevala. Svetoval-
ka je upoštevala celoten izgled stanovanja, 
ki sva ji ga med izrisom natančno opisala in 
pokazala tudi nekaj fotografij.

Kako ste bili zadovoljni z dobavnim rokom?
Dobavnega roka so se natančno držali. Med-
tem sva v miru pripravila prostor.

Kako ste bili zadovoljni z montažo?
Izjemno! V enem samem dnevu je bila kuhin-
ja končana. Resnično bi pohvalila monterje, 
ki so kuhinjo prinesli v drugo nadstropje in 
skrbno pazili, da ne bi česa poškodovali. Res 
so se potrudili, bili so pozorni na vsako pod-
robnost. Moja pričakovanja so se uresničila – 
s celotno storitvijo sem izjemno zadovoljna.

kuhinjska fronta
332 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
319 barva: beton

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
350 nasadni

Postavitev kuhinje v obliki črke G ponuja 
ogromno delovne površine za kuhinjska oravila.

Ergonomska umestitev pečice za čim manj
nezdravega priklanjanja.

Sijajna kombinacija alpsko bele barve z urban-
ističnim odtenkom pulta v imitaciji betona.
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Tinina
kuhinja

Majhna, ampak prisrčna! Kuhinja v slogu 
skandinavskega minimalizma je izpopolnila 
prečudovit dom mladega para iz okolice 
Celja. Povedano po resnici, preprostost, 
minimalističen stil in čiste linije so navdušile 
tudi našo ekipo, ki ju je obiskala. Kuhinjo sta 
načrtovala v salonu GA+ kuhinje in že ob 
izrisu je bilo jasno, da gre za prav poseben 
preplet industrijskega, modernega in retro 
stila, ki bo s svojim brezčasnim karakterjem 
še dolga leta navduševal.

Je to vajina prva kuhinja?
Ja, to je najina prva kuhinja! Sva zelo zadovol-
jna, saj smo zadeli tisto praktičnost, kuhin-
ja ponuja dovolj delovnih površin, doseg do 
kuhinjskih pripomočkov je hiter. Celotno 
kuhinjo sestavljajo izvlečni predali, ki so za 
naju super rešitev. Tako večji predali, kot tudi 
ozki izvlečni predali za olje… vsak kotiček 
kuhinje je vrhunsko izkoriščen.

Skandinavski
minimalizem, ki očara.

“To je najina prva kuhinja! Sva zelo zadovoljna, saj smo zadeli tisto praktičnost, kuhinja ponuja dovolj 
delovnih površin, doseg do vseh pripomočkov je hiter.”

Kot prvo, opazimo preplet modernega stila 
z zanimivimi detajli! Kako ste kombinirali 
stile, elemente?
Najin cilj je bil, da poveževa moderen, in-
dustrijski stil, ter ga dopolniva tudi z retro 
hladilnikom. Ta kombinacija nama je zelo 
všeč. Posebna je odprta polica, njen kovinski 
okvir, ki vnese malo industrijskega izgleda, ki 
se nadaljuje tudi preko kovinske luči, nape … 
Izpostavila bi še stenske obloge, 3D steklo, ki 
so nekaj posebnega že po izgledu, poleg tega 
pa jih je zares preprosto očistiti.

Retro hladilnik zares izstopa! Zakaj ta
model?
Hladilnik nama je bil zelo pomemben. Sva si 
vseskozi želela ta model. Če sva kaj vedela 
na začetku načrtovanja, sva vedela, da bova 
izbrala tale hladilnik (smeh)!. Ima neko dušo, 
naredi čisto drugačno vzdušje, kot če bi tam 
stal nek vgradni hladilnik.

Zakaj takšen odtenek, barvna kombinacija?
Želela sva svetlo kuhinjo, v drugih kontrast-
nih odtenkih pa dodala preostale detajle. 
Lesen pult, niša ter črne luči, umivalnik, stek-
lo na pečici, hladilnik, ročaji. Po celem stano-

Stropna napa “Heaven”
z dalinjskim vodenjem.

3D IZRIS

vanju se prelivajo iste kombinacije, trio belih 
odtenkov, temnejših detajlov in lesenega 
dekorja. Za svežino, popestritev prostora pa 
poskrbijo roza detajli, recimo vaze, svečke, 
krožniki.

Ponuja kuhinja dovolj delovnih površin?
Ja, zelo! Mešalnik, posoda, … vse je vedno 
na dosegu roke. Zaradi svoje postavitve in 
elementov je zelo priročno-praktična kuhin-
ja, v kateri je dovolj delovne površine za vsa 
opravila.

Kako je potekalo svetovanje?
Kuhinjo sva načrtovala v salonu GA+ kuhinje. 
Na začetku še nisva vedela, kako bi kuhinjo 
umestila v prostor, kakšne elemente bi iz-
brala in nama je pri odločitvi veliko pomagal 
vaš svetovalec Jure. Recimo, po internetu 
sva videla, da obstajajo dvignjeni kuhinjs-
ki otoki, torej da so na nogicah. Bilo nama 
je zares lepo, da spodaj ni tistega zaprtega 
prostora. To je bil le en detajl, ki nama ga je 
Jure pomagal začrtati, čeprav je to prava red-
kost. Je moral kar eksperimentirati, da nama 
je priskrbel nogice ter k strukturi prilagodil 
otok. Nogice so v bistvu od mizice, vendar 

je rekel, da bomo kuhinjo tako popolnoma 
prilagodili najinim željam. In ja, predstavil je 
veliko svojih idej, resnično mu je uspelo, da je 
kuhinja resnično takšna, kot sva si jo želela.

Nek zaključek, splošno mnenje o kuhinji, 
sedaj ko sta jo že uporabljala?
Super kuhinja kar se tiče kvalitete, postavitve, 
stila, barv! Jure se je zares izkazal pri idejah, 
nasvetih! Smo imeli že izrisane neke različice, 
pa sva prišla kasneje, da bi poskusila še malo 
drugačno postavitev, iz brezročajne kuhinje 
sva šla na črne, nasadne ročaje. Vedno je bil 
na voljo, pripravljen eksperimentirati!
 

kuhinjska fronta
332 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
193 barva: alpsko bela

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
600 nasadni, barva: črna

Kuhinja v obliki črke U
omogoča optimalno izrabo prostora.

Razširjena kuhalna plošča omogoča
združitev dveh kuhalnih postaj.

Najljubša skodelica je na regalu vedno na 
dosegu roke.
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ja ponuja dovolj delovnih površin, doseg do 
kuhinjskih pripomočkov je hiter. Celotno 
kuhinjo sestavljajo izvlečni predali, ki so za 
naju super rešitev. Tako večji predali, kot tudi 
ozki izvlečni predali za olje… vsak kotiček 
kuhinje je vrhunsko izkoriščen.

Skandinavski
minimalizem, ki očara.

“To je najina prva kuhinja! Sva zelo zadovoljna, saj smo zadeli tisto praktičnost, kuhinja ponuja dovolj 
delovnih površin, doseg do vseh pripomočkov je hiter.”

Kot prvo, opazimo preplet modernega stila 
z zanimivimi detajli! Kako ste kombinirali 
stile, elemente?
Najin cilj je bil, da poveževa moderen, in-
dustrijski stil, ter ga dopolniva tudi z retro 
hladilnikom. Ta kombinacija nama je zelo 
všeč. Posebna je odprta polica, njen kovinski 
okvir, ki vnese malo industrijskega izgleda, ki 
se nadaljuje tudi preko kovinske luči, nape … 
Izpostavila bi še stenske obloge, 3D steklo, ki 
so nekaj posebnega že po izgledu, poleg tega 
pa jih je zares preprosto očistiti.

Retro hladilnik zares izstopa! Zakaj ta
model?
Hladilnik nama je bil zelo pomemben. Sva si 
vseskozi želela ta model. Če sva kaj vedela 
na začetku načrtovanja, sva vedela, da bova 
izbrala tale hladilnik (smeh)!. Ima neko dušo, 
naredi čisto drugačno vzdušje, kot če bi tam 
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je priskrbel nogice ter k strukturi prilagodil 
otok. Nogice so v bistvu od mizice, vendar 

je rekel, da bomo kuhinjo tako popolnoma 
prilagodili najinim željam. In ja, predstavil je 
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kuhinjska fronta
332 barva: alpsko bela

kuhinjski pult
193 barva: alpsko bela

barva korpusa
193 barva: alpsko bela

kuhinjski ročaj
600 nasadni, barva: črna

Kuhinja v obliki črke U
omogoča optimalno izrabo prostora.

Razširjena kuhalna plošča omogoča
združitev dveh kuhalnih postaj.

Najljubša skodelica je na regalu vedno na 
dosegu roke.

NAČRT KUHINJE
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PRIJAVA NA BREZPLAČEN 3D IZRIS
Preko QR-kode se prijavite na brezplačen izris v enem od
naših šestih salonov: Ljubljana BTC, Maribor, Levec, Kranj, 

BTC Novo Mesto ali Slovenj Gradec.

IZMERA NA DOMU
Po odločitvi za nakup vas bomo obiskali na domu in na licu 

mesta še enkrat izmerili vaš kuhinjski prostor.

KlIC NAŠEGA REFERENTA
Po prijavi vas bomo poklicali in skupaj določili datum izrisa,

ki vam bo najbolj ustrezal.

BREZPLAČNA DOSTAVA IN MONTAŽA
Kuhinjo vam bomo varno dostavili in poskrbeli za kakovost-

no montažo v enem samem dnevu. 

3D IZRIS KUHINJE PO VAŠI MERI
Ob obisku v našem salonu vam bodo svetovalci predstavili

ponudbo in brezplačno izrisali vašo sanjsko kuhinjo.

VAŠE ZADOVOLJSTVO NAM POMENI NAJVEČ
Kar šteje, je vaše zadovoljstvo. Ni lepšega kot

navdušenje naših strank nad novo sanjsko kuhinjo.
Postanite kamenček v mozaiku uspešno zaključenih projek-

tov tudi vi.

1 2 3
4 5 6

Načrtovanje in izbira kuhinje navadno nis-
ta enostavna. Zato je pri tem neprecenljiva 
pomoč izkušenega strokovnjaka, ki vam bo 
sistematično, v več korakih, pomagal pri izbiri 
vaše sanjske kuhinje. Tako bo nova kuhinja 
povsem prilagojena vašim željam.

IZRIS
V  SALONU

prijavi se
zdaj!

PRIJAVA NA BREZPLAČEN 3D IZRIS
Prijavite se na brezplačen 3D-izris na domu. Obiščemo vas

kjer koli v Sloveniji.

BREZPLAČEN 3D IZRIS NA DOMU
V udobju vašega doma vam bodo naši svetovalci predstavili

ponudbo in brezplačno izrisali vašo sanjsko kuhinjo.

KLIC NAŠEGA REFERENTA
Po prijavi vas bomo poklicali in skupaj določili termin izrisa 

na domu, ki vam bo ustrezal.

BREZPLAČNA DOSTAVA IN MONTAŽA
Po odločitvi za nakup pridemo kmalu ponovno do vas. 

Kuhinjo bomo varno dostavili in poskrbeli za kakovostno 
montažo v samo enem dnevu.

IZMERA KUHINJE NA DOMU
Storitev brezplačnega načrtovanja kuhinje na domu

vključuje tudi natančno izmero prostora.

VAŠE ZADOVOLJSTVO NAM POMENI NAJVEČ
Kar šteje, je vaše zadovoljstvo. Ni lepšega kot

navdušenje naših strank nad novo sanjsko kuhinjo.
Postanite kamenček v mozaiku uspešno zaključenih projek-

tov tudi vi.

1 2 3
4 5 6

Če ste preveč zasedeni in želite individualen
pristop z načrtovanjem na domu, se prijavite 
na brezplačen 3D-izris na domu. Odtenke 
vzorcev si lahko ogledate v naravni svetlobi 
ter z našim svetovalcem v sproščenem vzduš-
ju optimalno začrtate želene funkcionalne 
rešitve in postavitev.

IZRIS
NA DOMU

prijavi se
zdaj!
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Čiste linije, prefinjeni materiali in jasna razporeditev – trije zaščitni znaki naših oblikovalskih kuhinj. Bogata ponudba 
gladkih, brezhibnih in prostranih površin omogoča, da majhno ali veliko kuhinjo, ki ustreza vašemu življenjskemu slogu, 
ukrojite po svojih željah. Če iščete sodobno zasnovano kuhinjo, ki sledi trendom, bo morda prava izbira model s prilju-
bljeno imitacijo betona, skrilavca ali keramike.

Modern
življenski
slog!

33
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Regal Infinity za dober vtis tako v
kuhinji kot dnevni sobi.

Ljubiteljski kuharji pogosto sanjarijo o premišljeno načrtovanem kuhinjskem otoku. Ta naj ima 
pod kuhalno ploščo dovolj prostora za shranjevanje loncev in ponev, na vsaki strani plošče pa 
prostorno delovno površino za vse pripomočke, ki jih potrebujemo med kuhanjem. Resnično »do-
ber« kuhinjski otok omogoča tudi sedenje.

Sodobna in prostorna razporeditev kuhinjski prostor domiselno razmejuje od jedil-
nega prostora. Kuhinja je dovolj velika tudi za družine, v njej pa se bodo domače 
počutili prav vsi, mlajši in starejši.

Zasnovane za
brezhibno
popolnost!

SPRING288
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Čiste linije so zaščitni znak
sodobnih kuhinj. Piko na i
jim dajejo plosko vgrajene
kuhalne plošče in korita. 
Temu namenu izvrstno služijo 
delovni pulti Xtra.

Drsna vrata omogočajo igrivo 
prehajanje med odprtimi
in zaprtimi površinami ter na 
inovativen in spreten način 
ustvarijo pridih domačnosti. 
Nenazadnje so tudi praktična.

1 2

1 2

NEXUS303/RIVOLI893 

Razporeditev in življenjski
slog – vse se ujma!

Z izvirno zasnovo kuhinje so obsežne shranje-
valne površine in dnevni prostor brezhibno pov-
ezani v estetsko zaokroženo celoto v elegantnem 
sivem skrilavcu. Kombinacija odprtih regalnih 
elementov in izvlečnih polic omehča ravne linije 
te izjemno velike kuhinje ter ustvari mehko in 
razgibano sproščenost.

Izvlečne police so na voljo v 
treh različnih ličnicah: mat 
steklu, črnem steklu in ma-
sivni orehovini (na sliki).
Navdušene poglede bodo   
pritegnile tudi police, na kat-
ere lahko pospravite vse, kar 
želite imeti pri roki.

Praktično shranjevanje. Spod-
nja omarica ima tudi tridelno 
izvlečno aluminijasto držalo 
za brisače.

Ozka spodnja omarica za 
pekače zavzame samo 15 cm 
prostora in je pravi »shranje-
valni« čudež.

1 2 3

1 2 3

TOLEDO334

36 37
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Odtenki sive so čudovita barvna osnova za 
načrtovanje sodobnih in elegantnih kuhinj. 
Siva barva ponazarja tehnologijo in urbanost, a 
je tudi barva kamnov. Siva se  torej povezuje z 
naravo in s toplimi odtenki v barvi lesa ustvari 
prijetno domačnost.

Diode LED za gojenje rastlin zagotavljajo
optimalno osvetlitev – tudi najtemnejših
kotičkov.

Z regali, opremljenimi z lučmi Backlight, lahko zeliščni vrt preselite kar v vašo kuhin-
jo. Kombinacija lesenih škatel in cvetličnih loncev Backlight je idealna osnova za vaš 
notranji vrt.

Dobrodošli v
sivi coni!

TOLEDO341 / OPUS402

38 39
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RIVOLI889 

Arhitekturna zasnova kuhinje omogoča 
neopazen prehod med kuhinjo in dnevno 
sobo. Spodnje omarice v obliki črke U pote-
kajo okrog vogala in zato kuhinjo oskrbijo z 
dodatnimi možnostmi za shranjevanje tudi 
v dnevni sobi. Obema prostoroma dajejo 
enoten pečat.

V jedilnico smo vključili prijetno kombinaci-
jo – kredenco z drsnimi vrati, ki nudi še več 
prostora za shranjevanje posode in drugih 
potrebščin.

Panoramske izvlečne police z notranjo 
osvetlitvijo LED so zastekljene in omogočajo 
popoln pogled na vaše najljubše dekorativne 
izdelke.

40 41
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Tako osupljive in praktične so lahko niše. Sistem vodil MosaiQ nudi nešteto
možnosti opremljanja. Osvetlitev z diodami LED ustvarja čudovito ozračje.

Omarice z rolojskimi vrati so izjemno praktične. Zaradi vgra-
jenih vtičnic so mali gospodinjski aparati, na primer opekač 
za kruh in kuhalnik za jajca, pripravljeni za uporabo v nekaj 
sekundah. 

NEXUS304 

42 43
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Nova obloga iz globokega črnega reliefnega stekla je elegantna in 
hkrati zelo enostavna za čiščenje.

Ta kuhinja jasno govori o barvi in   je prava paša za oči 
v vsakem stanovanju. Fronte ultra mat imajo
inovativno prevleko proti prstnim odtisom.
Neprijeteni prstni odtisi, razmazi so stvar
preteklosti.

Drznite si biti barviti!

LIBERTY963

44 45
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Visoke omarice z notranjimi
izvlečnimi predali zagotavljajo
obilo prostora za pregledno in
urejeno shranjevanje za vrati,
ki zato ne kvari videza kuhinje.

Kuhinjski pribor in male 
gospodinjske aparate lahko 
shranjujete na policah s
polnim izvlekom in v navadnih 
predalih, ki so na voljo že od 
širine 30 cm.

Kuhalne plošče z vgrajenim
sistemom vsesavanja zraka
navzdol odstranijo maščobo
in paro že pri viru. Omogočajo 
jasen pogled in nudijo tudi 
dovolj prostora
nad kuhalno površino.

1 2 3

1 2 3

RIVOLI891 

Odprta kuhinjska zasnova v pravem pomenu
besede. Sistem medijskega regala je bil zasnovan z 
elementi iz istega materiala kot v kuhinji. Lep primer 
kuhinje in bivalnega prostora, ki se združuje in tvori 
lep življenjski prostor.

SPOT453

Ustvari rdečo nit skozi prostor!

46 47
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RIVOLI892 

2

1

Police z LED-diodami zagotavljajo 
enakomerno osvetlitev tako v omarici z 
zastekljenimi vrati kot na delovni površini.

Stenske omarice s privlačnimi vrati z 
aluminijastim okvirjem Square se odlično 
obnesejo tudi kot kredenca.

1 2
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Sodobne imitacije lesa z elegantno teksturo in s toplimi toni so zelo priljubljene, saj lahko z njimi okusno opremi-
mo prostore, da bomo v njih z veseljem preživljali čas.
Imitacije lesa so osupljivo pristnega videza in poskrbijo za brezčasno eleganco, zlasti v kombinaciji s premišljeno 
izbranimi barvami in steklenimi poudarki. Leseni dekorativni poudarki sledijo najnovejšim trendom funkcionalnosti 
ter nudijo vrhunsko in čarobno kuharsko doživetje. 

Udobno
po naravi!

51
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ter nudijo vrhunsko in čarobno kuharsko doživetje. 

Udobno
po naravi!
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Ta kuhinja ima vse, kar mora kuhinja 
imeti. Kuhinja, ki z izjemno velikimi 
spodnjimi omaricami nudi ogromno 
prostora za shranjevanje, se ponaša s 
kombinirano mizno rešitvijo, čudovito 
mešanico materialov z ličnicami v 
orehu in vrati z zatemnjenim steklom.

Za vse, ki imajo radi urejeno delovno površino in zato tudi radi skrijejo kuhinjske 
pripomočke. Le-ti izginejo za letvicami roll-up enote. Priljubljen element, ki tudi 
izžareva industrijski šarm v mat črni barvi.

Toliko prostora!

RIVOLI 840

52 53
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NATURA744

V tej kuhinji se sodobna arhitektura čudovito povezuje s površinami naravnega 
videza. Sivi elementi in ročajni profili pa poudarjajo sodoben izgled in ustvarjajo 
privlačne kontraste.

Naravna eleganca!
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Čudovita kombinacija za vse, ki si želite povezanosti z 
naravo. Uživajte v lepoti lesa, ki posnema naravni vi-
dez hrasta havana. Stenske obloge z motivom gozda 
bodo naravo prinesle čisto v vaš dom.

Stenski regal Infinity z vtisom breztežnosti poskrbi za 
lahkotnost prostora.

Skupaj s stenskimi omaricami širine 120 cm je regal
Infinity nadvse praktična organizacijska rešitev.

Bližina narave

OPUS402

56 57
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OPUS403

Izrazit model hrasta Nero in prefinjena steklena fronta predstavljata popolno 
kombinacijo brezčasne elegance.
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OPUS402

Podporni mehanizem za 
odpiranje s servo pogonom 
omogoča praktično 
odpiranje stenskih omaric 
z vrtljivimi ali pregibnimi/ 
dvižnimi vrati že z dotikom 
prsta.

Eleganten izgled kuhalne 
plošče, ki je plosko mon-
tirana v kamniti delovni 
pult, kar omogoča tudi lažje 
čiščenje delovne površine.

1 2

1 1 1

2

Stensko omarico Climber 
z električnimi steklenimi 
drsnimi vratci odpirate in 
zapirate kar na dotik.

V zgornjo in spodnjo pol-
ico so vgrajene luči NOVA 
PLUS, točkovna osvetlitev 
z LED-diodami pa poskrbi 
za enakomerno osvetlitev 
zastekljenih omaric in 
delovnih površin.

RIVOLI 893

Če želite v kuhinji ustvariti prijetno ozračje, so prava izbira naravne 
barve in lesene površine. V pestri ponudbi različnih lesnih imitacij – ki 
tako po videzu kot tudi po teksturi odlično posnemajo naravni les – 
boste zagotovo našli različico, ki vas bo prepričala. 

Duh narave!

60 61
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Si želite v vaši novi kuhinji ustvariti dramatične kontraste ali le nežno poudariti posamezne detajle? Z bogato izbiro barv 
in ličnic lahko ustvarite kombinacijo po vaši meri. Morda se boste odločili za preprosto enobarvno rešitev ali za različne 
odtenke iste barve, morda pa se boste opogumili za osupljive kontraste med naravnimi toni in živahnimi barvami. V 
bogati ponudbi boste zagotovo našli nekaj zase, saj so naši koncepti materialov tudi barvno usklajeni. Na naslednjih 
straneh predstavljamo različne sodobne kuhinje s poudarjeno osebno noto.

Kontrast
je moja strast.
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Dobra zasnova ne pomeni vedno tudi odlične funkcionalnosti. Ta kuhinja in pisarna sta dokaz, da je mogoče tudi to. 
Kombinacija dveh trendovskih barv ter odprtih regalov v industrijskem slogu ustvarja sodobno, urbano ozračje.

Viseče omarice z vgrajenim 
steklom optično popestri-
jo kuhinjo. Vaši najljubši 
kozarci bodo vedno vidni 
in tudi izpostavljeni z LED 
osvetlitvijo.

Ljubitelji trendovskih barv bodo navdušeni nad
našo ponudbo.

Oblika in funkcionalnost!

LIBERTY964

64 65
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TOLEDO337 FAME173

Korita, plosko vgrajena v
delovni pult Xtra, niso le paša
za oči, pač pa so tudi enostav-
na za čiščenje.

Stranice s čudovito in kako-
vostno osvetlitvijo v večernih 
urah ustvarijo nadvse prijetno 
ozračje.

1 2

1 2

66 67



TOLEDO337 FAME173

Korita, plosko vgrajena v
delovni pult Xtra, niso le paša
za oči, pač pa so tudi enostav-
na za čiščenje.

Stranice s čudovito in kako-
vostno osvetlitvijo v večernih 
urah ustvarijo nadvse prijetno 
ozračje.

1 2

1 2

66 67



SPOT452

FAME168

FAME165
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POINT819 POINT814

FUN467

Široka le 15 cm, a izjemno 
praktična: izvlečna spodnja 
omarica z držalom za kuhin-
jske krpe ali pekače.

Kotna omarica z izvlečnim
mehanizmom je 
domiselna rešitev, ki 
omogoča, da izkoristimo
tudi prostor v kotih.

70 71
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FAME171

Predali s polnim izvlekom in s širino 120 
cm nudijo več kot dovolj prostora za ločeno 
zbiranje odpadkov in so razdelani v praktične 
predelke za shranjevanje čistilnih pripo-
močkov.

Izvlečne omarice z notranjimi predali so
priročna rešitev za hiter dostop
in jasen pregled.

Vgrajeni LED-svetlobni trakovi na
stenskih omaricah zagotavljajo 
izvrstno osvetlitev tudi najmanjših 
kuhinjskih kotičkov.

POINT819

72 73
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Črne okvirje Smartcube odlično dopolnjujejo steklene 
stenske obloge v črni mat Masterflow.

Z delovnimi ploščami debeline 10 cm lahko pričarate 
majhno jedilnico in zajtrkovalni pult. Delovne plošče 
dodatno poudarjajo tople lesne tone.

FAME168

74 75
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Si želite profesionalni videz vaše kuhinje dvigniti še na višjo 
raven? Kot nalašč so ličnice v imitaciji brušenega jekla, saj 
lepo zaokrožijo eleganco nerjavnega jekla, pričarajo tovar-
niški pridih in v kuhinji ustvarijo osupljiv industrijski čar. Če 
enako različico izberete tudi za stranice in podnožja, se bo 
kuhinja zlila v usklajeno celoto.

Kuhinjska kultura
profesionalnega videza!

INOX216

76 77
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HIGHLINE551

Brezčasna bela ostaja ena najbolj priljubljenih barv za opremljanje. Zaradi preproste lepote, nevsilji-
vosti in elegance je preživela že marsikatero modno muho. Prostori v beli so na pogled bistveno večji. 
Bela je tudi neverjetno vsestranska in dopušča kombiniranje z najrazličnejšimi barvnimi odtenki, bodisi 
z živahnimi, kontrastnimi barvami bodisi s hladnimi kovinskimi in naravnimi lesnimi toni. Večna klasika 
je odlična izbira za majhne in velike sanjske interierje.

Najljubša barva bela

LINO427

78 79
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Da so iz mode? Niti slučajno! Sodobne kuhinje v rustikalnem slogu so danes bolj priljubljene kot kdaj koli prej!
Klasične postavitve in tradicionalne oblike se prepletajo z inovativno kuhinjsko tehnologijo in izjemno ravnijo udobja 
in ergonomskosti. Raznoliki, a premišljeno izbrani detajli, kot so steklena vrata z okvirjem, pletene košare in pilastri, 
ustvarijo prijetno ozračje in kuhinjo spremenijo v srce vašega doma.

Podeželske podobe!

81
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Ta kuhinja v podeželskem slogu navdušuje s sproščeno postavitvijo in predvsem z detajli, ki poskrbijo, da je »popolna«. 
Vse je na dosegu roke, integriran prostor omogoča sedenje ob kuhinjskem otoku, v izredno velikih spodnjih omaricah pa je 
obilo prostora za shranjevanje.

Sedežna klop je sestavljena iz
spodnje omarice z višino 36
cm in nudi dodaten prostor za
shranjevanje.

Čudoviti dodatki, kot so 
prefinjeno izdelani ročaji 
v barvi nerjavnega jekla, 
oplemenitijo vsako kuhinjo.

Vedno za premišljene detajle!

CASSIONO772

82 83
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SEVILLA847

Nič običajnega. Takšen izgled želimo za naše 
nove kuhinje. S svojim urbanim izgledom je ta 
kuhinja pripravljena na vse situacije: z različno 
delovno višino, veliko delovne površine in pri-
jeten sedežni kotiček. Kuhinja ustvari kreativno 
in domačo atmosfero.

Pridih urbane koče!

Poseben izgled korita naredi celoten videz 
kuhinje še bolj unikaten.

Viseči elementi v rustikalnem izgledu za 
shranjevanje posod in začimb.

Brezčasna kombinacija bele in črne barve 
omogoča enostavno kombiniranje z malimi 
gospodinjskimi aparati. 

84 85
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Izgled za ljubitelje sodobne rustikale: odtenek skrilasto sive je očarljiva, bolj subtilna alternativa 
našim svetlim odtenkom in izgleda sodobno, moderno in individualno. Vpadljiva steklena vrata z 
okvirjem v skandinavskem dizajnu nudijo prijeten pogled.

Klasika v sodobni preobleki

NORA786

86 87
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OXFORD901 CASSIONO776

Čudovite ličnice iz pravega lesa v 
kombinaciji z oblikovalskimi elementi 
so pika na i izjemno estetske kuhin-
je v podeželskem slogu. Površine 
z vrhunskim mat lakom ji dajejo 
brezčasen, a sodoben pridih. Pristen 
podeželski slog lahko še poudarite z 
dodatki iz naše bogate ponudbe. 

Čas za izlet
na podeželje!

88 89
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SEVILLA847

Strast za lepoto!

NORA782
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Kontrast med sodobno arhitekturo in kuhin-
jo v podeželskem slogu bi le težko bil še večji, 
a je vendarle v trendu. Postavitev v tipičnem 
podeželskem slogu je diskretno pomaknjena v 
ozadje, v ospredje pa ponosno stopajo elementi 
sodobnega industrijskega oblikovanja. Lakirane 
površine v mat črni barvi izžarevajo elegantno 
nonšalanco. Najnovejša podoba se ponaša s 
sodobnimi steklenimi detajli, privlačno osvetlit-
vijo in vrhunskimi aparati.

Prijetno ozračje lahko ustvarite 
z odprtimi elementi, kot so 
čudovite izvlečne police.

Osvetljen sistem vodil je prak-
tičen in lep dodatek, ki poskrbi 
za enakomerno osvetlitev 
prostora.

V ozko omarico za kruh s širino 
samo 30 cm je fiksno vgrajen 
kovinski regal s platneno vrečo 
za kruh. V omarici je tudi prostor 
za štiri steklenice
.

Sodobna razporeditev!

SEVILLA851

92 93
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NEXUS304 CESANA881

CESANA883

Nenadkriljiva lepota pravega laka je nedvomno 
nekaj izjemnega. Vrhunska izdelava prefinjenih 
profiliranih vrat kuhinji v podeželskem slogu 
zagotavlja brezčasno kakovost in tudi ohranja 
njeno vrednost.

Z ljubeznijo do podrobnosti!

94 95
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Od popolne kuhinje do prijetne enotne podobe pot ni več dolga. V skladu 
s sloganom »ker imamo radi svoj dom« aktualna kolekcija nudi celovito 
in enotno notranjo opremo vašega doma. Naj gre za garderobo, jedil-
nico in dnevno sobo ali utility in kopalnico – izjemen pohištveni sistem 
poskrbi za nepozaben vtis tudi zunaj kuhinje. Ponujamo vam bogato 
izbiro materialov, dekorativnih elementov in barv, neskončno prilagod-
ljive možnosti načrtovanja, visokokakovostno pohištveno opremo in 
nenazadnje tudi »pametne« dodatke, s katerimi boste svoj dom ob-
likovali čisto po svojem okusu.

Ostalo pohištvo

KOPALNICA

UTILITY

REGALIDNEVNI PROSTOR
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Trend odprtih kuhinj, ki prehajajo v dnevni prostor, 
se nezadržno nadaljuje. Današnje kuhinje se zlivajo z 
bivalnim delom ali pa so nov, samostojen in razširjen 
bivalni prostor. Sodobne kuhinje s posebnim poudar-
kom na razporeditvi odlikujejo modularno načrtovan-
je, odprti regali in minimalistični poudarki osnovnih 
elementov.

Toda kam z nešteto pripomočki, ki jih nenehno upo-
rabljamo, a ne želimo, da so postavljeni »na ogled«? 
Zaloge hrane, čistilni pripomočki in čistila ter celo 
pralni stroj pogosto pristanejo v kleti, ki je številne 
sodobne hiše in stanovanja niti več nimajo.

Vse to govori v prid ureditvi posebnega prostora. Utili-
ty  zaradi skromnih površin in številnih funkcij nujno 
potrebuje ergonomsko in funkcionalno zasnovo. Na 
naslednjih straneh predstavljamo nekaj primerov 
postavitve elementov in dodatkov.

UTILITY

Spodnja omarica z mizo Presto 
v majhnih prostorih ponuja do-
datno, še kako potrebno delovno 
površino.

Regal Infinity poskrbi za veliko do-
datnega prostora in omogoča 
shranjevanje tudi v ozkih
prostorih.

TOLEDO334

100 101
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Z vgradnjo pralnega in sušilnega stroja na višini lahko odslej stroje uporabljamo na hrbtenici 
prijazen način ter si močno olajšamo pomemben del vsakdanjika.

LINO427

Spodnje omarice so opremljene s 
posebnimi kovinskimi opornimi preč-
ka-mi, ki se ponašajo s certifikatom 
TÜV. Pralni stroj bo tako zagotovo ostal 
na svojem mestu – tudi med centrifu-
giranjem.

Košari za perilo lahko ločeno odstranite, 
ko ju potrebujete, ali pa ju lično in varno 
pritrdite na izvlečne police.

SPRING206
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Trendu notranjega opremljanja po meri z vtisom 
domačnosti se niso izognile niti kopalnice. Tako je
občutno večje tudi povpraševanje po popolni
organizaciji prostora za shranjevanje in po ergon-
omskem pohištvu. V ospredje torej stopa funkciona-
lnost. Naše pohištvo  je zaradi kakovostnih lastnosti 
idealna izbira. Našo kolekcijo smo zato dopolnili s 
samostojno linijo kopalniških omaric, toaletnih mizic 
ter umivalnikov in pip. Na naslednjih straneh pred-
stavljamo nekaj idej za opremljanje kopalnice.

KOPALNICA

Kopalnica v izvrstni imitaciji hrasta havana že na prvi
pogled deluje prostorna in kar vabi, da vstopimo vanjo.

OPUS402

104 105
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Izvlečni predal pod umivalnikom na priročni in dostopni višini 
nudi presenetljivo veliko prostora za shranjevanje. 

TOLEDO334 NEXUS304
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Trenutni trendi notranjega opremljanja skoraj ob-
vezno vključujejo tudi regale. Uporabna in nadvse 
priljubljena možnost so modularni sistemi, ki jih lahko 
načrtujemo in prilagodimo najrazličnejšim življenjskim 
situacijam. Druga, nič manj privlačna možnost, so 
majhni posamezni elementi in sestavni deli, ki jih z 
lahkoto kombinirate sami. Na policah lahko ponosno 
razstavite lične predmete ali pa police uporabite kot 
praktičen organizacijski pripomoček. Naši sistemi re-
galov vam bodo pri opremljanju nedvomno v navdih.

REGALI

108 109
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Organizacija po vaši meri
Nič lepšega ni kot druženje in ustvarjanje kulinaričnih specialitet v dobro organizirani kuhinji. Katere funkciona-
lne rešitve so vam na voljo? Kako do resnično dobro organizirane kuhinje? Z izbiro pravih kuhinjskih komponent, 
funkcionalnih dodatkov in praktičnih rešitev bo vaša nova kuhinja povsem prilagojena vašim potrebam, ustvarjan-
je kulinaričnih specialitet pa bo odslej še veliko bolj zabavno.

111
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Kako čim bolj smiselno in praktično organizirati 
svojo kuhinjo? Koliko sortirnikov potrebujete v 
predalu? Kakšen koš oziroma sistem za ločevan-
je odpadkov izbrati? So bolj praktične omare s 
fiksnimi policami ali omarice z izvlečnimi elementi? 
Pri načrtovanju kuhinje se vam nedvomno pora-
jajo najrazličnejša vprašanja in še več pomislekov. 
Verjetno imate kopico izvrstnih idej. Pa vendar – ali 
resnično poznate vse možne funkcionalne rešitve? 
V nadaljevanju predstavljamo funkcionalnosti in 
novosti za organizacijo kuhinje po vaši meri.

Učinkovito shranjevanje v kuhinji!

Leseni sorter za pribor 
(črni jesen).

Plastični sorter za pribor 
v srebrno sivi barvi z 
lesenim vstavkom za 
nože.

Plastični sorter za pribor
v antracitni barvi z lesenim 
vstavkom za nože.

Leseni sorter za pribor (hrast) z 
dodanim vstavkom za kuhinjsko 
folijo in protizdrsno oblogo.

Leseni organizator
za predale z lesenimi
predalčki za individualno
postavitev (bukev).

Organizator za predale
z ALU-profilom in s
predelki za individualno
postavitev.

Leseni organizator
za predale z lesenimi
predalčki za individualno
postavitev (črni jesen).

Predal za shranjevanje 
sadja in zelenjave.

112 113
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Polkotni element s 
polico.

Polkotni element z 
izvlečno polico v obliki 
ledvičke.

Kotni element z zložljivimi 
vrati in vrtljivima policama.

Diagonalni kotni
element z vrtiljakom.

Izvlečni element z
dvema košarama.

Izvlečni element s
plastičnimi posodicami.

Izvlečni element s sistemom 
za ločevanje odpadkov z 
dodatnim prostorom za 
shranjevanje čistil

Izvlečni element s
sistemom za ločevanje
odpadkov.

Omara s policami in 
predali.

Omara z izvlečnimi 
policami.

Izvlečna omara. Omara z notranjimi 
predali.

Če vam kuhinjski prostor omogoča, 
razmislite o visokih kuhinjskih omar-
ah, ki zaradi številnih funkcionalnih 
predalov, izvlečnih polic, skritih pre-
dalov in drugih funkcionalnih rešitev 
ponujajo ogromno dodatnih shran-
jevalnih površin. Odločite se lahko za 
klasične police ali za kombinacije z 
izvlečnimi predali in drugimi robust-
nimi mehanizmi. Z visokimi omarami 
bo prostora za shranjevanje vedno 
dovolj.

Do še več prostora z 
visokimi omarami

114 115
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Omare lahko elegantno nadgradimo s panoramskimi
komodami, ki so opremljene z izvlečno polico in
LED-osvetlitvijo.

Viseči elementi z drsnimi vrati, 
ki so na voljo v različnih višinah, 
omogočajo raznoliko načrtovanje 
kuhinje po vaši meri.

Dnevni prostor lahko popestrimo z
barskimi elementi.

Če kuhinjski prostor omogoča, vsekakor razmislite o visokih 
kuhinjskih omarah, ki zaradi številnih funkcionalnih predalov, 
izvlečnih polic, skritih predalov in drugih funkcionalnih rešitev, 
kuhinji dodajo ogromno dodatnih shranjevalnih površin. 
Odločite se lahko za klasične police in za kombinacije z izv-
lečnimi predali ali drugimi robustnimi mehanizmi. Z visokimi 
omarami bo prostora za shranjevanje vedno dovolj.

Kuhinjo si vsekakor organizirajte po svojem okusu, vendar bo z 
našimi inovativnimi elementi shranjevanje veliko bolj učinkovi-
to, delo v kuhinji pa tudi zabavno.

Sožitje čudovitega
dizajna in praktičnosti

Elementi širine 60 cm in širine  90 cm so na voljo pri rustikalnih kuhin-
jah, izvlečne police z mehkim zapiranjem pa pri določenih kuhinjskih 
programih.

Elektromotor za viseče omarice z dvižnimi vrati. 
Odpremo jih z rahlim pritiskom na vrata, zaprejo pa 
se avtomatsko – z rahlim pritiskom na brezžično 
stikalo, ki je na telesu omare.

Odprti elementi s predali učinkovito razbijejo monotonost. 
Kovinski predali v barvi antracita so na voljo s prednjimi paneli
v različnih izvedbah – mat steklu, črnem steklu ali hrastovem 
lesu.

Viseči element z ergonomskimi
policami, ki se spustijo.

Več funkcijski rezalnik lahko 
zložimo in ga pospravimo 
v predal, s čimer pridobimo 
dodatno delovno površino.

Izvlečno polico lahko po
potrebi vgradimo v 
spodnjo omaro ali visoko 
omaro.

1

2

Inovativna rešitev za prostorsko 
stisko v majhnih kuhinjah je 
kuhinjski element, v katerem se 
skriva izvlečna miza. Na voljo v 
širinah 50 cm, 60 cm in 90 cm.

Pri poglobljenih pultih lahko 
v predel pulta kot dodaten shran-
jevalni prostor vgradimo shran-
jevalno nišo v videzu nerjavečega 
jekla ali v črni barvi.

1 2
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Integrirana okrogla
LED-luč v stropu ali na 
dnu omarice.

Integriran LED-trak pod
pultom je izvrstna rešitev
predvsem pri brezročajnih
kuhinjah.

Vgradna LED-luč, ki je vgrajena v sami polici,
omogoča vrhunsko osvetlitev detajlov pod omarico ali 
osvetlitev celotne delovne površine.

Vgradna LED-luč, 
vgrajena v sami polici in 
v omarici.

LED osvetlitev za regali
Poskrbi za čarobno am-
bientalno svetlobo.

LED-tehnologija v prostor prinaša čarobnost, saj z lučmi ra-
zličnih oblik in v nešteto postavitvah izpostavimo ključne deta-
jle. Luči so lahko vgrajene neposredno v omarice, pod omarice, 
pod pult in  ob vznožje spodnjih omaric ali v druge kuhinjske 
elemente. Fleksibilni električni priključki omogočajo, da jih 
uporabimo samo takrat, ko jih potrebujemo ter jih po končani 
uporabi nemudoma pospravimo. Uporaba električnih naprav je 
tako bolj varna in predvsem zelo praktična.

Sožitje čudovitega
dizajna in praktičnosti

Vrtljiva vtičnica z USB- prikl-
jučkom in z dvema klasičn-
ima vtičnicama. Lahko jo 
vgradimo kamor koli v pult.

Pokončna vtičnica, ki po-
leg dveh vtičnic in 
USB-priključka vsebuje 
tudi zvočnik.

Vgradno vtičnico z drsnikom sestavljata 
klasična vtičnica in USB-polnilnik. Drsnik 
je zasnovan kot plošča, ki omogoča 
brezžično polnjenje.

Potopna vtičnica, ki vse-
buje USB-priključek in dve
klasični vtičnici.

Za drsnimim vrati se lahko uredi delovni 
prostor. Ta način ločevanja prostorov 
omogoča dodatno zasebnost in enostav-
no skrije prostor pred pogledi gostov.

Kovinske podporne noge za podaljšan pult 
kuhinjskega otoka so v sodobni kuhinji 
pomemben dodatek. Na voljo so različne 
rešitve. Podporne noge so lahko okrogle 
ali kvadratne, različnih premerov in višin 
ter celo z vgrajeno  dvojno vtičnico.

Ogrodje jedilne mize je na voljo v alpsko 
beli barvi in v črni barvi ter v štirih različnih 
dimenzijah. Kombinirate ga lahko z vsemi 
delovnimi pulti iz naše ponudbe.

Trapezno ogrodje jedilne mize je na voljo v 
videzu nerjavečega jekla. Dolžino ogrodja 
lahko prilagodimo na višino 140–200 cm.
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Integrirana okrogla
LED-luč v stropu ali na 
dnu omarice.
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Uporabni nasveti
Da bo vaša nova kuhinja resnično sanjska, mora izpolnjevati več zahtev. Najpomembnejše je, da je estetsko 
natančno takšna, kot ste si jo predstavljali ter da odraža vaš stil in vaš okus. Pa vendar ne smete pozabiti niti na 
številne funkcionalne rešitve in postavitev po vaši meri, ki vam bodo znatno olajšale kuhinjska opravila. Pri načr-
tovanju zato naredite seznam, v katerem boste izpostavili prednosti in slabosti vaše stare kuhinje ter vse ideje od 
trenutka, ko ste začeli razmišljati o novi kuhinji.
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Pri načrtovanju kuhinje je prvi in najbolj 
pomemben korak odločitev o takšni postavit-
vi, da boste optimalno izkoristili prostor. De-
lovni trikotnik z umivalnikom, kuhalno ploščo 
in hladilnikom je pri načrtovanju vaše sanjske 
kuhinje zelo pomembno vodilo. Omenjeni 
trije elementi morajo biti med seboj lahko 
dosegljivi ter po možnosti na čim bolj enakih 
razdaljah. Tvorijo naj trikotno obliko, v okviru 
katere se gibate med kuhanjem. Navidezne 
»stranice« trikotnika ne bi smele biti daljše od
2,7 metra in ne krajše od 1,2 metra.

Delovni trikotnik

Pomivalni predel

Hlajenje in shranjevanje

Kuhalni predel

Pri izbiri funkcionalnih rešitev in pri postavitvi 
smo neizogibno omejeni z prostorom. Delovni 
trikotnik je ključno vodilo, da kljub  pros-
torskim omejitvam izdelamo kuhinjo, ki bo 
funkcionalna in povsem prilagojena vašim po-
trebam. Tri postaje delovnega trikotnika lahko 
postavimo na različne načine. Pred vami je pet 
postavitev, za katere se največkrat odločijo 
naše stranke.

Enovrstna kuhinja
V enovrstni kuhinji so vse omare in naprave vzdolž zidu. 
Delovni trikotnik je ravna črta. Enovrstna kuhinja je primerna 
predvsem za manjše stanovanje, kjer kuhinjska opravila 
naenkrat opravlja ena sama oseba. Sestavine, naprave in 
hrana so vedno na dosegu roke.

Enovrstna kuhinja z otokom
Delovni prostor v enovrstni kuhinji lahko povečamo z otokom.
Postavitev je primerna za nekoliko večji prostor, kjer se v 
kuhinji hkrati nahaja več oseb. Kuhinjski otok nudi veliko 
prostora za odlaganje in pospravljanje ter omogoča druženje.

Kuhinja v obliki črke L
Postavitev v obliki črke L je med najpogosteje izbranimi 
rešitvami. Sestavlja jo učinkovit in enostaven delovni trikotnik 
v prostoru, katerega del je lahko tudi jedilna miza ali polotok. 
Nudi dober pregled nad dogajanjem in omogoča druženje z 
ostalimi družinskimi člani.

Kuhinja v obliki črke U
Postavitev v obliki črke U omogoča optimalno izrabo prostora 
in hkrati nudi ogromno delovnih površin. Kljub nekoliko večji 
zaprtosti kot pri postavitvi v obliki črke L še vedno omogoča, 
da vidimo, kaj se dogaja v naslednjem prostoru. 

Dvovrstna kuhinja
Kuhinja, ki ne zavzame veliko prostora, a nudi dovolj delovnih 
površin za nemoteno delo. Je učinkovita rešitev za čim večji 
izkoristek majhnega prostora. Dve postaji delovnega trikotni-
ka si nikakor ne smeta biti natančno nasproti, da se osebi pri 
delu ne ovirata.

Vam prilagojena postavitev
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1. Izmerite razdaljo med tlemi in stropom 
(navpično) ter razdaljo od stene do stene 
(vodoravno).

2. Izmerite dimenzije oken in vrat ter
njihovo oddaljenost od tal, stropa in sten. Ne 
pozabite označiti, kje je potreben prostor za 
odpiranje.

3. Označite mesta vtičnic, stikal, radiatorjev 
ter napeljave za vodo in plin.

1. 

Pravilna izmera 1. 2. 

2. 2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

3. 

Večina ljudi ne posveti dovolj pozornosti raz-
poreditvi prostora nad in v izbranih omarah,
čeprav odločilno vpliva na funkcionalnost in 
priročnost kuhinjskih pripomočkov.

Kuhanje
Predali s kuhinjskimi pripomočki naj bodo v
neposredni bližini kuhališča, da so vedno
pri roki. Za večje posode izberite globlje 
predale ali kotne rešitve v obliki vrtiljaka ali 
ledvičk. Stranica delovnega trikotnika med
kuhalno ploščo in pomivalnim koritom ali
pomivalnim strojem je najbolj primeren pros-
tor za pripravo hrane. V tem primeru izberite
svetlobno letev pod zgornjimi elementi, ki 
optimalno osvetljuje delovno površino in 
pomivalno korito.

Kombinacija visečih in spodnjih elementov
Spodnji elementi naj bodo preplet klasičnih 
predalnikov s sorterji za kuhinjske pripomočke 
in poglobljenih predalov za večje posode z 
nosilnostjo do 90 kg.  Klasične in poglobljene 
predale lahko opremite s funkcionalnimi sort-
erji za razporeditev posode in pripomočkov po 
vaših željah. Osnovni kuhinjski elementi bodo 
pri roki vedno, ko jih boste potrebovali.

Izberite prave elemente
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1. Organizacija notranjosti predalov
Poglobljene predalnike in tudi klasične predalnike lahko opre-
mite z lesenimi ali plastičnimi sorterji, ki omogočajo, da jedilni
pribor, posode in druge kuhinjske pripomočke organizirate po
svojih željah. Pregrade so fleksibilne, zato jih lahko prilagodite
glede na velikost pripomočkov in posode.

2. Brez neizkoriščenega prostora
Tudi iz majhnega prostora lahko naredimo marsikaj. V celoti 
izkoristite potencial, ki ga ponuja prostor. Predali v podnožju 
in kotni elementi z vrtiljakom ali ledvičkami so lahko izvrstna 
rešitev.
 
3. Visoke omare za še več prostora
Z visokimi omarami boste pridobili ogromno prostora, shran-
jevanje pa bo še bolj učinkovito. Izbirate lahko med klasičnimi 
shrambnimi omarami s policami in shrambnimi omara-
mi s skritimi predali, vse pogostejša izbira pa so izvlečne 
shrambne omare, ki omogočajo večjo preglednost in lažji 
dostop do želenih predmetov. Nič več pozabljenih predmetov 
v skritih kotičkih predalnikov.

4.Izvlečni elementi so vrhunska izbira
Pri izbiri posameznih elementov izberite čim več izvlečnih 
elementov, ki omogočajo popoln izvlek, kar ob preprosti 
odstranitvi ličnic omogoča preprosto čiščenje in sesanje pre-
dalnika. Poleg tega boste lažje dostopali do vseh shranjenih 
predmetov, ko jih boste potrebovali. Pozabite na pozabljene 
predmete v skritih delih predalnikov.

5. Brez nezdravega priklanjanja 
Pomivalni stroj umestite na ustrezni višini in se izognite
nezdravemu priklanjanju. Ker je zlaganje v pomivalni stroj in
iz njega vsakodnevno opravilo, gre za pomembno odločitev,
ki je ne boste obžalovali. Pomivalni stroj naj bo vsaj na višini 
50 cm.

Nasveti za shranjevanje

V katalogu smo predstavili osnovne napotke, ki 
vam bodo pomagali pri načrtovanju vaše nove 
kuhinje, o specifičnih podrobnostih pa se posvetu-
jte z izkušenim svetovalcem. Naši strokovnjaki 
z veliko izkušnjami pri načrtovanju kuhinj dobro 
poznajo pasti napačnih odločitev, razumejo vaše 
potrebe in se znajo v vašo situacijo izvrstno vživeti.
Natančno bodo prisluhnili vašim željam, jih 
upoštevali ter jih nadgradili s funkcionalnimi in 
oblikovalskimi napotki. Ker vam želimo celoten 
proces prenove kuhinje od začetnega načrtovanja 
pa do končne montaže čim bolj olajšati, smo za 
vas oblikovali brezplačen »Paket brez skrbi«. Naj 
prenova ne bo še eden v vrsti stresnih dogodkov. 
Za prenovo bomo od začetka do konca namesto 
vas poskrbeli mi. 

Pri načrtovanju vam 
bomo pomagali mi!
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432 dekor dizajn podstrešja

442 dekor kamnita stena

518 dekor indigo modra517 dekor keramičnih ploščic

433 dekor Lomljenec

448 dekor plaža

435 dekor cvetlični dizajn 437 dekor por dizajn

441 dekor steklenični dizajn 445 dekor svet čaja

Vašo novo kuhinjo boste dekorativno in funkciona-
lno ustrezno zaključili z novo stensko oblogo. Iz-
berite vzorec, ki bo poživil kuhinjski prostor, izrazil 
vaš stil in hkrati zidove uspešno ščitil pred uma-
zanijo. Izbirate lahko med številnimi dekorativnimi 
vzorci, npr. imitacijo opečnate stene, podobami iz 
narave, mesti in drugimi čudovitimi možnstmi.

Stenska obloga 523 dekor cvetlično siva522 dekor cvetlično modra521 dekor retro 525 dekor patchwork

529 dekor suhi kamen

549 dekor okrasna zelena

559 dekor romb zlata

531 dekor skyline

553 dekor geometrija

561 dekor fjord

536 dekor opeka

554 dekor indijski kamen

565 dekor gozd

548 dekor okrasni taupe

558 dekor romb siva

569 dekor urbana džungla
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Vašo novo kuhinjo boste dekorativno in funkciona-
lno ustrezno zaključili z novo stensko oblogo. Iz-
berite vzorec, ki bo poživil kuhinjski prostor, izrazil 
vaš stil in hkrati zidove uspešno ščitil pred uma-
zanijo. Izbirate lahko med številnimi dekorativnimi 
vzorci, npr. imitacijo opečnate stene, podobami iz 
narave, mesti in drugimi čudovitimi možnstmi.

Stenska obloga 523 dekor cvetlično siva522 dekor cvetlično modra521 dekor retro 525 dekor patchwork

529 dekor suhi kamen

549 dekor okrasna zelena

559 dekor romb zlata

531 dekor skyline

553 dekor geometrija

561 dekor fjord

536 dekor opeka

554 dekor indijski kamen

565 dekor gozd

548 dekor okrasni taupe

558 dekor romb siva

569 dekor urbana džungla
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Ročaji

Ročaji so dodatek, s katerim lahko vaše pohištvo še bolj 
personalizirate. Izberite ročaje, ki bodo dopolnili oziroma 
poudarili vaše pohištvo ali ga naredili še bolj unikatnega.
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Za vas imamo na voljo širok izbor bele tehnike najkvalitetnejših znamk. V naši ponudbi boste 
zagotovo našli gospodinjske aparate, ki vam bodo olajšali življenje, obenem pa boste z njimi 
še nadgradili celostni izgled prostora.

Gospodinjski aparati

Kredit lahko sklenete kar z našim svetovalcem v salonu GA+ kuhinje. Več informacij o možnostih plačila na obroke naj-
dete na spletni povezavi: www.ga-kuhinje.si/storitev/nakup-na-obroke/

Nakup na obroke
brez obiska banke

Do 72 ×
lažja odločitev za nakup pohištva po meri
ali gospodinjskih aparatov.
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IZRIS NA DOMU
po vsej Sloveniji
080 7336
nadomu@ga.si

NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
07/777 44 77
041/750 306
novo-mesto@ga.si

KRANJ
Šuceva ulica 23, 4000 Kranj
04/201 78 09
041/259 740
kranj@ga.si

SLOVENJ GRADEC
Glavni trg 44, 2380 Slovenj Gradec
02/707 50 70
051/218 000
slovenj-gradec@ga.si

MARIBOR
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
02/250 07 43
041/449 874
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03/777 00 80
065/557 200
levec@ga.si

LJUBLJANA
Grška ulica 13 (BTC), 1000 Ljubljana
01/520 46 51
051/396 666
btc@ga.si
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Pridružujemo si pravico za napake v katalogu in se za morebitne 
napake opravičujemo | www.ga-kuhinje.si
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