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Žít si jako obletovaná princezna nebo princ v luxusu velkých, 

zlatem vykládaných paláců, nechat se ovívat sluhy,  jejichž 
jedinou starostí je to, abyste měli dostatek svěžího vzduchu, 
vyhřívat se v zahradě v letním slunci a nic zvláštního nedělat, 
o tom sní spousta z nás. 

Fantazírování o královském životě většinou utne pouhý pohled na interiér 
bytu, který dokáže vzletné myšlenky posadit zpět do panelákové reality.
Přitom alespoň částečné přiblížení se snu není tak obtížné.  
I když už nežijeme v království, ale v republice, interiér si můžete vybavit podle 
jakéhokoli vzoru - třeba ve znamení královských paláců. Velký podíl na tom mohou mít 
vestavěné skříně. Stačí si vybrat vhodné materiály a barvy a můžete svůj sen realizovat. 
Originální dveře skříní z ratanu, kůže nebo skla tomu mohou pomoci.

S námi máte 
mnoho možostí

Vestavěné skříně 
Vestavěné skříně
Ušetří v místnosti spoustu 
cenného prostoru.

Knihovny 
Nábytek nezbytný nejen 
pro dlouhé zimní večery.

Šatní skříně 
Dejte svému oblečení 
krásný nový domov.

Dělící dveře
Uspořádejte si prostor 
netradičním dělícím prvkem.

Obývací stěny 
Zakryjí holou zeď a poskyt-
nou úložný prostor.

Doplňky
Detaily, bez nichž se 
funkční skříň neobejde.

Úvod 2

http://www.komandor.cz/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


Obývací pokoje 3

Místo plné pohody, kde relaxujeme a bavíme se s návštěvami, 

vyžaduje dokonalé sladění se zbytkem místnosti. Obývací pokoj je 

ústřední místností celého bytu, trávíme v něm spoustu času, měl by 

nám zvedat náladu a dodávat pocit klidného domova.

» posuvné dveře, rám: 
   hliník Lazuryt

» výplň dveří:
   Dub Cortina 

   šedý (H 3353)

» sloupový systém:
   Buk tirol čoko

   (1955)

» posuvné dveře, rám: 
    Sahara 2

 » výplň dveří: 
    Lacobel Black Classic (9005)

http://www.komandor.cz/obyvaci-pokoje/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


Ložnice 4

I příznivci toulek v přírodě a spaní pod širákem se vždy rádi 

vrátí domů a usínají v  pohodlí velké měkké postele v luxusně 

vypadajícím interiéru. Ke sladkým snům v takovém prostředí 

může pomoci i kvalitní nábytek originálního vzhledu.

» závěsné dveře, rám: hliník  
» výplň dveří: Pinie Avola 

    champagne (H 1476)

» posuvné dveře do šikminy, 
» rám: hliník Lazuryt

» výplň dveří: Lacobel Brown Light (1236)

»  materiál komody: Bříza Island (H3848)

» posuvné dveře
» bezrámový systém AERO

» výplň dveří: 
   Dub chateau (H 3304)

http://www.komandor.cz/loznice/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


Dětské pokoje 5

 

Pal! Brum! Ať už si děti hrají na námořní bitvu nebo 

zoologickou zahradu, nábytek jim k tomu měl tvořit 

dobrou kulisu. Vybavte svým malým pirátům palubu 

účelně, ale i barevně a hravě.

» posuvné dveře do šikminy, 
» rám: hliník Agát

» výplň dveří: 
   žluté lamino (L 134)

» posuvné dveře,
» rám: hliník Sahara 2,

» výplň dveří: 
   Modrá námořní (U 525)  

   Lacobel white soft (9010)

http://www.komandor.cz/detske-pokoje/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


Předsíně 6

  

První dojem rozhoduje o všem. Právě v předsíni 

si děláme obrázek o celém bytě, 

takže opatřit si do této opomíjené místnosti 

originální nábytek může přidat plusové 

body i ostatním částem bytu.

» posuvné dveře, rám: hliník Lazuryt

» výplň dveří: Lacobel Blue Metal (RAL 1435)

» materiál skříně: Buk tirol čoko (H 1599) 
» hliníkový sloupový systém: 
    lamino Buk tirol čoko (H 1599)

» hliníkový sloupový systém
» materiál výplní: 
   Buk tirol čoko (H 1599) 
   Javor medový (H 1521)

» posuvné dveře, rám: 

   ocel LUX 

» černý, výplň dveří:

   Dub antracitový 

   (H 3306), 

   bílé lamino hladké 

   (L 101), 

» materiál komody: 

   Dub antracitový 

   (H 3306)

http://www.komandor.cz/predsine-a-haly/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


Salóny 7

Salón může být luxusní místo, kde si návštěvy 

vypijí kávu, odpočinou si a pokud možno se 

cítí jako doma. Takový prostor potřebuje 

nábytek na vysoké kvalitativní úrovni.
» závěsné dveře, 
   rám: hliník 

» výplň dveří: 
   Lacobel Black 

   Classic  (RAL 2005)

» závěsné dveře,
    rám: hliník

» výplň dveří: 
    Lacobel blue

    pastel  (RAL 1603)

http://www.komandor.cz/predsine-a-haly/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


8Šatny

» hliníkový sloupový systém 

» materiál výplní: 
    Buk tirol čoko (H 1599)

    Javor medový (H 1521)

» tyčový hliníkový 

    sloupový systém

Almary našich babiček dokázaly pojmout spoustu věcí, ale zabíraly příliš 

mnoho prostoru ne zrovna efektivně. Co je lepší: Mačkat si věci v nemoderním, 

rozložitém nábytku, nebo si nechávat šaty raději v nové skříni sestavené tak, 

aby maximálně šetřila prostor a přitom pojmula co nejvíce šatů? 

Volba je jasná – vyberte si z nabídky našich šaten a šatních skříní a využijte 

všechny možnosti a vychytávky na uskladnění kalhot, klobouků, 

bot či jiného oblečení.

Stačí jen promyslet si uspořádání šatníku podle oděvů,

 které vlastníte, nebo po němž toužíte. 

Koupili jste si krásné, elegantní šaty, ale musíte je uložit do nevzhledné skříně, 

kde se pomačkají? Nemusíte – pořiďte si nový trendy šatník!

http://www.komandor.cz/satny-satni-skrine/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


9Pracovny

Složky a pořadače v práci jsou v naprosto 

nevhodné polici, dveře skříní vůbec neladí se zbytkem 

místnosti a vůbec, celá kancelář vypadá divně.

V zaměstnání s takovými pocity většinou příliš mnoho neuděláme, 

nicméně doma si vše můžeme uspořádat přesně podle našich 

představ. S pomocí profesionálů z Komandoru Vám sestavíte místnost 

přesně tak, aby práce šla od ruky.

Zatím se nám nepodařilo vyvinout pracovnu, která za vás všechno udělá sama, 

ovšem v prostorech vybavených nábytkem s moderním designem to jde mnohem 

příjemněji. Při práci se můžete dívat do panoramat New Yorku, na letokruhy dřeva, 

skleněné výplně či do ploch v oblíbené barvě. 

V takovém prostředí se pracovní shon snáší lépe.

» posuvné dveře,
» rám: hliník Lazuryt,

» výplň dveří: 
   Buk (H 1582),

   Conex s folií

» posuvné dveře,
» rám: hliník Winnipeg 1,

» výplň dveří: 
   Kalvados (H 1951)

» posuvné dveře,
» rám: hliník Lazuryt,

»  výplň dveří: 
    Kalvados (H 1951),

    Lacobel grey

    metal (9006)

http://www.komandor.cz/pracovny/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


» typ
» materiál
» specifikace

10

Spotřebiče, skříňky na ukládání nábytku a v malých 

bytech, do nichž se nevejde samostatná jídelna, také 

stůl. Jak tohle všechno vměstnat do kuchyně? S 

vestavěným nábytkem šetřícím místo.

Kuchyně

» dvířka na NK panty: 
   lamino bílý lesk (LW 1000) 

   Makassar (H 3025)

» materiál skřínek: 
    Makassar (H 3025)

» materiál korpusu:  třešeň (H 1699)

» kuchyňská deska:  Kalvádos růžový (H1954)  

» rám posuvných dvířek: Topaz

» výplň dvířek: conex 

http://www.komandor.cz/kontakty/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


11Koupelny

» skládací dveře,
» rám: hliník,

» výplň dveří: 
   Lacobel black 

   classic (9005)

» otvíravé dveře 

    v rámu na panty,

» výplň dveří: 
    Lacobel fuchsia 

    (4006)

Zapálit vonnou tyčinku, začíst se do oblíbeného časopisu 
a nechat na sebe působit bublinky a voňavé soli, to je sen, 
který si můžeme klidně dopřát. Elegantní design koupelny 
požitek ještě znásobí.

http://www.komandor.cz/kontakty/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


kování

Kování

Při plánování vzhledu vestavěné skříně se v první řadě zaměřujeme na dveře a to, 

aby jejich materiál a design ladil s deskami konstrukce skříně, ovšem velmi důležité je i kování. 

V procentuálním zastoupení jednotlivých komponentů na ploše skříně sice kování nedosahuje 

vysokých čísel, ovšem dokáže zásadně změnit, ať už k horšímu, či k lepšímu, dojem z celého 

nábytku. Důležitější než vzhled je ale kvalita a životnost skříně - a právě tu kování ovlivňuje snad 

nejvíce. Chcete, aby vám kolejničky posuvných dveří vydržely déle? 

Nebojte se větší počáteční investice.

Cestujete rádi? Pak do vašeho interiéru přijde skříň barvy saharského písku s podobně 

laděním kováním. Neměly by to ale kazit detaily jako šroubky, vruty nebo matičky. 

I jejich podobu musíme přizpůsobit vzhledu kování.

Lišty, madla či úchytky sice spadají pod souhrnné označení „kování“, slovo kov by nás ale nemělo 

mást a omezovat. Jejich povrch může imitovat téměř cokoliv, třeba i přírodní materiály jako dřevo 

buku, ořechu, javoru nebo jabloně. Na rozdíl od pravého dřeva se nemusíte bát škůdců 

a neustále ho proti nim ošetřovat. Do hliníkové lišty se dřevomorka nepustí.

Kvalita materiálu, z něhož je vybavení pro vestavěné skříně vyrobené, ovlivňuje vzhled i cenu 

skříně. Snahou většiny zákazníků je tyto dva aspekty co nejlépe vyvážit. Nabízí se ocel v provedení 

STANDARD, LUX nebo MAGNETYT, ale také například hliník v mnoha různých variantách.

912

» tyčový hliníkový 

    systém Komandor

» sloupový systém: 

Buk tirol čoko (1955)

http://www.komandor.cz/kovani-vestavene-skrine/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


 

Kvalita skříně závisí na tom, zda je sestavena z prvků z dobrých materiálů. 

Na výběr je jich celá řada. Procházíte se s oblibou po lese, sledujete přírodu 

a chtěli byste mít alespoň kousek z ní přímo v bytě? 

Můžete si vybrat korpus ze dřeva a dívat se den co den do suků 

a letokruhů. Jezdíte rádi do exotických krajin a chtěli byste si uchovat 

vzpomínky na tamní krajinu i doma? Díky dveřím z ratanu to jde. 

Komu však tolik nejde o exotický dojem a upřednostňuje spíše 

účelnost, ten patrně sáhne po výplni z akrylátového skla. 

Nezůstávají na něm otisky prstů a vyniká velmi nízkou

hmotností, takže s jeho manipulací nemají nejmenší 

potíž ani děti.

Materiály 

» dýha 

» lamináty

» skla         

» lacobely

13materiály

Typ materiálu si můžete zvolit i v případě kování a rámů skříní. Nejlepší vlastnosti mají rámy a kování z hliníku. 

Vestavěné skříně, které mají budit dojem luxusu, se bez nich neobejdou, ovšem kdo chce při pořizování 

skříně co nejvíce ušetřit, může hliník nahradit ocelovými komponenty.

 Na ocelové kování poskytujeme 5 let záruku, na hliníkové je záruka doživotní.

Stále si nemůžete vybrat, ať je nabídka materiálů a barev povrchů sebeširší? Zdají se vám všechny možnosti fádní, neosobní 

a málo odvážné? Nechte si skříň polepit. Nabídka vzorů je pestrá. Chcete se přenést do města nikdy nekončící zábavy a dívat 

se den co den na panorama mrakodrapů New Yorku? Potěšil by vás pohled na kvetoucí konvalinky nebo horský štít? Nebo spíše 

holdujete abstraktním vzorům? 

Žádný problém. Možností, co si na nábytek nalepit, se nabízí mnoho. 

Stačí jen vybrat to, co se hodí do daného interiéru a co z místnosti učiní neotřelý interiér.

http://www.komandor.cz/materialy/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu
http://www.komandor.cz/materialy/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


jak probíhá nákup 14

 

Rozhodli jste se pro nákup vestavěné 
skříně a netušíte, do čeho to vlastně jdete?

Ničeho se nebojte, krok po kroku si nyní 

projdeme celý proces pořizování od 

zaměření až do chvíle, kdy poprvé 

otevřete dveře svého zbrusu

nového a na míru postaveného

úložného prostoru.

2. krok »˃ kontaktujte nás!

Změřeno, nakresleno, rozmyšleno? 
Skříň už začíná nabírat jakous takous formu, ovšem stále je na ní spousta věcí k vyřešení. S tím dále rádi pomohou pracovníci 
kterékoliv z autorizovaných prodejen firmy KOMANDOR. Jestliže upřednostňujete jiné formy komunikace, lze je kontaktovat také 
e-mailem či faxem. Stačí zaslat vaše představy, míry prostoru, který má nový nábytek vyplnit a pár detailů jako například to, 
zda mají být police pevné nebo výsuvné. Poté dostanete stejnou formou zpět mail či fax s nezávaznou cenovou kalkulací.

3. krok »˃ zaměření, plánování montáže

Jestliže vám cena vzešlá z kalkulace nebude vyhovovat, 
můžete se dohodnout na změnách v objednávce tak, aby se výše nákladů snížila na požadovanou 
mez. S nabídkou levných materiálů to jistě půjde. Následně si sjednáte termín návštěvy technika, 
jenž se dostaví k vám domů, aby přímo na místě přesně vyměřil prostor a popřípadě 
navrhl úpravy původního plánu. 

4. krok »˃ montáž přímo u vás doma

Nakonec přijde ta nejpříjemnější část celého procesu. 
Ne, nemáme na mysli placení, ale něco, co vás skutečně potěší, tedy ten 
okamžik, kdy si zkušení pracovníci poradí se všemi úskalími montáže skříně 
a hotový, lesknoucí se kousek, který ještě voní novotou, stojí ve vašem bytě a 
vy s nábožnou úctou poprvé posunete či rozevřete jeho dveře.

» měření, volba materiálu

Nejdříve vezměte do ruky metr, tužku 

a papír, plánování skříně totiž začíná 

předběžným vyměřením vybraného 

prostoru. 

Neuškodí, když si známé rčení přiz-
působíte do podoby
„dvakrát měř, jednou zapisuj“,
s přesnými údaji se potom pracuje lépe. 

Nejviditelnější částí, která 
bude vzhled vestavěné 
skříně reprezentovat nejvíce, 
jsou dveře. 

Jako první byste se měli zamyslet nad 
tím, zda vám budou vyhovovat otevírací 
nebo posuvné dveře. Dále je třeba vybrat 
materiál výplně, k dispozici máte širokou škálu 
možností. 

Volit lze podle ceny, hlavně ale podle toho, co dodá 
danému interiéru největší lesk, pozvedne ducha 
místnosti a udělá z ní neobyčejný luxusní prostor.

Poslouží k tomu všemožné druhy skel, zrcadel, ratanů nebo 

třeba mřížek a žaluzií. Nemusíte se však omezovat jen na 

předem nabízené možnosti. Vy také sami nejlépe víte, co vyžaduje 

vnitřek Vaší skříně a k čemu bude sloužit. Nosíte klobouky? Upřed-

nostňujete kravatu před motýlkem? I tyto požadavky mohou zasáhnout 

do výsledné podoby skříně. Zkuste sami navrhnout, 

co vše by vaše vestavěnka měla obsahovat. Jestliže nemáte přesnou vizi, 

rádi vám s plánováním pomůžeme.

1. 
krok

2. 
krok

3. 
krok

4.
krok

http://www.komandor.cz/rady-a-tipy/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


15Ukázkové kalkulace

Když si kupujete skříň, chcete platit jen za skříň, proto například 
grafický návrh nebo doprava po Praze jsou u nás zdarma. 
To se týká i cenové kalkulace.

Jestliže si chcete udělat představu o tom, kolik by zhruba mohla 
požadovaná skříň stát, podívejte se na vzorové kalkulace některých 
typů. V případě, že byste chtěli znát cenu skříně vyrobené z jiných 
materiálů nebo jinak prostorově situovanou, spojte se s námi 
a my připravíme kalkulaci přímo vám na míru.

Návrh vestavěné skříně - šířka 1780 mm
výška 2340 mm

hloubka 905/805 mm
rámy ocel LUX matně stříbrná

korpus lamino ořech Dijon natur 18 mm
interiér lamino bílá hladká 18 mm

hrany ABS 2 mm
orientační cena 23 400,- Kč 

včetně 15% DPH, dopravy a montáže

Návrh vestavěné skříně - šířka 2500 mm

výška 2600 mm
hloubka 600/500 mm

rámy ocel LUX matně stříbrná
korpus a interiér lamino calvados 18 mm

hrany ABS 2 mm
výplň dveří lacobel bílý 4 mm, lamino calvados 10 

mmm eggerr
orientační cena 33 500,- Kč 

včetně 15% DPH, dopravy a montáže

Návrh vestavěné skříně - šířka 4200 mm

výška 2500 mm
hloubka 600/500 mm

rámy hliník AGÁT matně stříbrný
korpus a interiér lamino buk červený 18 mm

hrany ABS 2 mm
výplň dveří lamino buk červený 10 mm

orientační cena 73 600,- Kč včetně 15% DPH, 
dopravy a montáže

» sloupový systém: 

    Buk tirol čoko (1955)

http://www.komandor.cz/navrhy-vestavene-skrine-kalkulace/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


Reference 16

Za bezmála dvě desítky let jsme postavili skříně pro spousty zákazníků, 

z nichž se k nám mnozí rádi vracejí. Líbí se jim především široký sortiment 

barev a materiálů, rychlá cenová kalkulace a ochota najít elegantní řešení 

i při velmi netypických požadavcích klienta.

» materiál korpusu: 

    třešeň (H 1699)

» kuchyňská deska deska:     

    Kalvádos růžový (H1954)

» posuvné dveře,

» rám: hliník Agát černý,

» výplň dveří: 

    Lacobel blue shadow (7000),

    antracite (7016)

Dobrý den.  

Paní Dudík ová  I  Liberec  I   201 3

 

Dobrý den,  
jsem vašim spok ojeným zákazníkem. 
Mám velk ou radost z p rovedené 
práce  Vašeho praco vního týmu. 
Nechala jsem si u Vás zhot ovit 

-

Paní Šolco vá   I Praha  I   2013

Dobrý den,
jsme velice spokojeni s dodáním 
vestavěných skříní. Spokojenost od 
návrhu, přes zaměření a montáž.

Pan Zakal  I  Praha 5  I 2013

http://www.komandor.cz/reference/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu


Kde nás najdete ? 

KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
Adresa centrály: 
VÚ Běchovice, Praha 9 190 00
IČO: 62411578, DIČ: CZ62411578 

Elektronické spojení

e -mail :  komandor@komandor.cz 
web: www.komandor.cz 

Kontakty 

tel: 222 724 020 
tel/fax: 222 724 031 
příjem zakázek: linka 142 
faktury: linka 144 
výroba: linka 140 
hlavní účetní: 
linka 145
obchodní oddělení: 
linka 150 

Vybrali jste si vaši novou skříň?
Neváhejte nás kontaktovat, 

nebo navštívit v našem studiu

mailto:komandor@komandor.cz
http://www.komandor.cz/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu
http://www.komandor.cz/kontakty/?utm_source=komandor&utm_medium=katalog&utm_campaign=katalog-produktu

