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Snažíme se vám vyjít maximálně vstříc, a proto jsme pro vás připravili balíček služeb, které vám naprosto usnadní nákup 
vašeho nového nábytku.
Naši odborníci vám dle vašeho zadání vyřeší vnitřní uspořádání skříně, design předních ploch a připraví dokonalou vizualizaci 
ve speciálním SW.
Pochopitelně dle této přesné specifi kace nábytek vyrobíme, zajistíme dopravu a odbornou montáž.
 
To vše s plnou zárukou 5 let.

Tradice se nedá koupit, tu musíte prožít!

KORYNA nábytek, a.s. je ryze českou společností 
bez zahraniční účasti. Výrobou nábytku se zabývá 
neuvěřitelných 150 let.    

V roce 1856 známý tvůrce ohýbaného nábytku Michael 
Thonet založil v Koryčanech svou první továrnu. Od té 
doby zde sídlí náš výrobní závod.

Více  než 150 let historie je zárukou vysoké řemeslné od-
bornosti našich zaměstnanců i samotné kvality při zpra-
cování nábytku. 

Naší jedničkou jsou již tradičně kuchyně, jejichž výrobou 
se zabýváme už od roku 1971. Za tuto dobu opustilo naše 
výrobní linky více než 1,8 milionů kuchyní.
 
Takovou statistikou se nemůže pochlubit žádný z tuzem-
ských, ale i mnohých zahraničních výrobců kuchyňského 
nábytku. 

V kuchyních značky KORYNA vaří hospodyňky v Česku, na 
Slovensku, v Rusku, Litvě, Kazachstánu, Bělorusku, Lotyšsku, 
na Ukrajině, v Rakousku, Itálii, Francii, Chorvatsku, Maďar-
sku, Bulharsku, ale také v Mongolsku, Spojených Arabských 
Emirátech, na Kypru, v Egyptě či v USA. 

Ačkoli jsme známí především díky kuchyním, naším rozšíře-
ným sortimentem jsou i šatní skříně, jejichž katalog právě 
držíte v rukou.

Kvalitě svých výrobků věříme, proto je u nás samozřejmostí pro-
dloužená pětiletá záruka, kterou nabízíme již od roku 2002. Při 
výrobě používáme výhradně vysoce kvalitní komponenty světo-
vých značek. Velmi nám záleží na tom, abyste jako budoucí uži-
vatelé našich výrobků mohli tyto vlastnosti dlouhodobě ocenit.



Představujeme vám novou nabídku šatních skříní. Jedná se o čtyři samostatné systémy skříní s různými typy kování, od 
tradičního otvíraného, přes posuvný kolejnicový až po luxusní řešení Motion a Slider, kde otvírání dveří zajišťují kvalitní typy 
kování.

Skříně jsou vyráběné individuálně na zakázku dle potřeb klienta, což znamená, že každá z vyrobených skříní je originál, který 
akceptuje přání a potřeby jednotlivých klientů.

Konstrukce skříně je vždy samonosná, což v praxi znamená, že není nutné během montáže cokoli instalovat do podlahy 
případně stropu místnosti, jak je to obvyklé u běžných vestavných skříní. Nezanedbatelnou skutečností je také to, že skříň 
můžete dle potřeby i přestěhovat do jiné místnosti nebo bytu apod. 

Můžete volit z velké škály materiálů jako např. lamino, dýha, lak, barevná skla atd. 

Skříně, 
novinka 

naší nabídky
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open systém

I jednoduché řešení skříní může mít své přednosti. 

U nás je to především kvalitní kování německé 
společnosti Hettich, které je testované na 150 tisíc 
otevíracích cyklech bez poruchy, dále olepení před-
ních hran vysoce pevnostní ABS hranou, které tyto 
nejvíce namáhané části skříně ochrání před poško-
zením.

Samozřejmostí jsou kvalitní materiály pro přední 
plochy, které pro vás vybíráme u předních evrop-
ských výrobců.
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rail systém
Máte individuální požadavky na řešení úložného prostoru? Chcete vyrobit šatní systém přesně na 
míru? Přesně pro vás máme připravený Rail systém, kde je každý výrobek originálem. Obraťte se na 
naše profesionální prodejce, rádi vám poradí. 
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slider systém
Unikátní systém otevírání dveří vám umožní mít celou skříň jako na dlani. Nabíd-
neme vám dveře vcelku až 180 cm široké, které se po zavření skříně sami srov-
nají od jedné linie. Individuální řešení vnitřního členění skříně je samozřejmostí.  



motion systémDokonalost tohoto systému spočívá zejména v tom, že dveře po 
jejich otevření nepřekáží a jsou umístěné paralelně s ostatním ná-
bytkem. Věříme, že oceníte přednosti tohoto inovativního řešení.



  Koš drátěný nízký 
   KW3,5/5/8 (350 x 500 x 85) mm

KW4/5/8 (400 x 500 x 85) mm
KW5/5/8 (500 x 500 x 85) mm
KW6/5/8 (600 x 500 x 85) mm
KW8/5/8 (800 x 500 x 85) mm

Koš drátěný vysoký 
   KW3,5/5/18 (350 x 500 x 185) mm

KW4/5/18 (400 x 500 x 185) mm
KW5/5/18 (500 x 500 x 185) mm
KW6/5/18 (600 x 500 x 185) mm
KW8/5/18 (800 x 500 x 185) mm

Držák hadice vysavače
DHW (320 x 70 x 275) mm

Police výsuvná na boty 
PBW3,5/5 (350 x 513 x 115) mm
PBW4,5/5 (452 x 513 x 115) mm

Police na boty 
PNB (450-900 x 227 x 110) mm

Prádelní koš výsuvný
PKWV370 (370 x 350 x 550) mm
PKWV470 (470 x 350 x 550) mm

Prádelní koš 
PKW370 (370 x 350 x 550) mm
PKW470 (470 x 350 x 550) mm

Koš na čistící prostředky s kuličkovým výsuvem
KCPK.L (157 x 483 x 385) mm - levý

  KCPK.P (157 x 483 x 385) mm - pravý

 Vysouvací držák s malou nádobkou 
 VDN (145 x 530 - 920 x 88) mm

Pevný věšák na vázanky,  pásky a šátky 
 PVV (55 x 454 x 55) mm

 Výsuvný držák na kalhoty boční 
VDNK.B  (435 x 530 x 152) mm

 Teleskopická šatní tyč
TST (15 x 75 x 86-154) mm

 Výsuvný držák na ramínka
VDR  (90 x 510 x 98) mm

Výsuvný držák na kalhoty kovový 
VDNK.K  (750-1150 x 510 x 108) mm

Šatní ramínko
ŠR

Dvojstranná sklopná tyč bez výsuvného držáku 
LIFT 300 (750-1100 x 280 x 922) mm

Výsuvný držák
LIFT 500

Dvojstranná sklopná tyč
LIFT 500/2-4 (450-600 x 280 x 717) mm
LIFT 500/2-6 (600-830 x 280 x 922) mm

    LIFT 500/2-92 (750-1100 x 280 x 922) mm

Dvoustranná sklopná tyč
LIFT 700 (750-1170 x 148 x 922) mm

Rozpěrná šatní tyč na ramínka
RST délka (750 - 1150) mm 

 LIFT je pohyblivá šatní tyč, s

Vnitřní vybavení skříní
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Vnitřní vybavení  skříní

š x h x v 
Uvedené rozměry jsou v mm 



OA8954
vínová

OB8954
vínová

OA9011
černá

OB9011
černá

OA8016
hnědá

OB8016
hnědá

OA9003
bílá

OB9003
bílá

OA1015
béžová

OB1015
béžová

G1
master carre

G3 
sgg maris

G4
ivy

G5
pine

G6
fi neline

M1 
zrcadlo čiré

SB1 
čistě bílá

SB2 
klasická béžová

SB3 
 světle béžová

SB4 
pastelově zelená

SB5
zářivě zelená

SB6 
pastelově modrá

SB7 
zářivě modrá

SB8
klasická oranžová

SB9
zářivě červená

SB10 
tmavě červená

SB11
fuchsie

SB12 
klasická černá

SB13
perleťově bílá

SM1
čistě bílá mat

SM2
klasická oranžová mat

SM3
klasická černá mat

SM4
metalická modrá mat

SP6 
matelux

Přední plochy sklo dekor  pouze pro Rail systém

Přední plochy sklo jednobarevné  pouze pro Rail systém

Přední plochy lamino  pro všechny systémy

Přední plochy ABS fólie  pro všechny systémy - maximální rozměr dveří 1250 x 2800 mm (š x v)
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27DB51
dub bělený

23EB00
eben

23SU26
sucupira

039003
bílá surf

039004
černá surf

039016
bílá smart

031019
šedobéžová smart

039001
krémová smart

23DB16
dub hnědý

23DB51
dub bělený

23DB27
dub šedý

02UA91
krémová

02B002
bílá

02U129
černá

015140
béžová

418810
aluminium

21BK00 
buk světlý

22TR16 
třešeň

22OL36
olše

601298
čístě bílá

607315
starobílá

603120
signální červená

607368
cappucino

604418
fi alová

605256
olivově zelená

608102
černá

600128
teak

609107
oranžová

607371
světlá vanilka

603216
rubínově červená

604699
oliva

604679 
švestka

608854
antracit

608663
stříbrná

670104
černá mat

670620
béžová mat

670809
bílá mat



Přední plochy PVC fólie pro všechny systémy - maximální rozměr dveří 1190 x 2450 mm (š x v) Přední plochy dýha pro všechny systémy - maximální rozměr dveří 1300 x 2700 mm (š x v) 

Korpusy Přední plochy lak

I 18 I I 19 I

000022
šedohnědá

00133A
béžová - lesk

00138A
vínová - lesk

002801
mokka - lesk

006400
cappuccino - lesk

009700
bílá - lesk

009877
zlatavá

010056
bílá

010083
cafe latte

010100
metalica

010300
zelená

011015
béžová

030000
melinga bílá

030011
limone

03DB16
dub tmavý

20BK00
buk světlý

20CA00
casamondo - lesk

20CY00
cypřiš - lesk

20DB50
dub bělený

20OL03
olše červená

20SV00
švestka - lesk

20WE00 
wenge

20WE10
wenge - lesk

20ZE06
zebrano - lesk

21PA00
satin palisander

21SV00
švestka

22DB52
dub mléčný

22DB57
šedohnědá

22TE00
teak

22TR13
třešeň

23MO26
modřín

27DB00
dub

27OR00
ořech

27TR67
třešeň portofi no

61
calvados

71
hruška

32TE30
teak

30BK13
buk hnědočervený

30BK16
buk hnědožlutý

30BK19
buk mořený ořech

32DB30
dub přírodní

32DB15
dub zelenohnědý

32DB13
dub mořený cherry

32DB16
dub tm. hnědý wenge

32DB17
dub šedočerný

32DB51
dub bělený

32ORA0
ořech americký

Barevná škála  vzorníku RAL 011
buk

013
olše

022
třešeň

035
aluminium

041
béžová

044
bílá



Skříně vysoké policové - mělké Skříně vysoké policové - hluboké

OSVP 01 
400 x 2000 x 400 

OSVP 02 
600 x 2000 x 400 

OSVP 03
800 x 2000 x 400 

OSVP 04 
400 x 2000 x 600 

OSVP 05 
600 x 2000 x 600 

OSVP 06 
800 x 2000 x 600 

Skříně vysoké šatní - hluboké

š x v x h 
Uvedené rozměry jsou v mm 

 

OSVS 01 
400 x 2000 x 600 

OSVS 02 
600 x 2000 x 600 

OSVS 03 
800 x 2000 x 600 

Skříňky nádstavcové mělké v - 400 mm Skříňky nádstavcové hluboké v - 400 mm

OSN 401 
400 x 400 x 400 

OSN 402 
600 x 400 x 400 

OSN 403 
800 x 400 x 400 

OSN 404 
400 x 400 x 600 

OSN 405 
600 x 400 x 600 

OSN 406 
800 x 400 x 600 

Skříňky nádstavcové mělké v - 600 mm Skříňky nádstavcové hluboké v - 600 mm

OSN 601 
400 x 600 x 400 

OSN 602 
600 x 600 x 400 

OSN 603 
800 x 600 x 400 

OSN 604 
400 x 600 x 600 

OSN 605 
600 x 600 x 600 

OSN 606 
800 x 600 x 600 

Skříňky nádstavcové mělké v - 800 mm Skříňky nádstavcové hluboké v - 800 mm

OSN 801 
400 x 800 x 400 

OSN 802 
600 x 800 x 400 

OSN 803 
800 x 800 x 400 

OSN 804 
400 x 800 x 600 

OSN 805 
600 x 800 x 600 

OSN 806 
800 x 800 x 600 

• dveře vždy vcelku, nedělené
• možný počet dveří 2-5 ks
• úchytka max. výška 25 mm, případně zápustná

minimální šířka dveří 800 mm

maximální šířka dveří 1800 mm

maximální výška skříně 2700 mm

maximální výška skříně (u dýhovaného provedení dveří) 2400 mm

minimální hloubka skříně 400 mm

maximální hloubka skříně 1000 mm

minimální-maximální šířka dvoudveřové skříně 1600-3600 mm

minimální-maximální šířka třídveřové skříně 2400-5400 mm

minimální-maximální šířka čtyřdveřové skříně 3200-7200 mm

minimální-maximální šířka pětidveřové skříně 4000-9000 mm

minimální šířka dveří 600 mm

maximální šířka dveří 900 mm

maximální výška skříně 2700 mm

maximální výška skříně (u dýhovaného provedení dveří) 2400 mm

minimální hloubka skříně 300 mm

maximální hloubka skříně 1000 mm

minimální šířka skříně 1200 mm

maximální šířka skříně 4950 mm

minimální šířka dveří 780 mm

maximální šířka dveří 1800 mm

minimální výška skříně 1700 mm

maximální výška skříně 2700 mm

maximální výška skříně (u dýhovaného provedení dveří) 2400 mm

minimální hloubka skříně 400 mm

maximální hloubka skříně 1000 mm

SLIDER systém - technický a rozměrový popis systému

RAIL systém - technický a rozměrový popis systému

MOTION systém - technický a rozměrový popis systému

• počet dveří 2 – 6 ks (komfortní otvírání při           
   maximálním počtu 4 ks dveří)
• rám dveří je vyroben z hliníkového profi lu

• možné varianty dělení dveří:
   - vcelku, nedělené
   - dělené na pravidelné třetiny
   - dělené na nepravidelné třetiny
   - dělené na nepravidelné čtvrtiny

• kování je dvoukolejnicové fi rmy 
   Häfele – Silent VF40

• dveře vždy vcelku nedělené
• otevírání levé-pravé
• možný počet dveří: neomezený

OPEN systém - technický a rozměrový popis systému šatních skříní (klasický otvíraný systém skříní)
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Martin

Trenčín

Banská Bystrica

Piešťany

Sereď
Nitra

Trnava

Bratislava

Nové Zámky

Košice

Bardejov

Cheb

Karlovy Vary

Plzeň
Příbram

Strakonice
Písek

Beroun

Kladno

Uhy
Mělník

Chomutov
Most

Teplice
Ústí nad Labem

Děčín Liberec
Česká lípa

Mladá Boleslav

PRAHA
Průhonice

Modletice

Kolín

Trutnov

Hradec Králové

Pardubice

Jihlava

Třebíč

Znojmo

Brno
Vyškov

Šumperk

Olomouc
Prostějov

Přerov

Kroměříž

Zlín

Kyjov
Uherský Brod

Veselí nad Moravou

Valašské Meziříčí

Ostrava

Frýdek Místek

Jablunkov

Hodonín

Benešov

Tábor

Jindřichův Hradec
České Budějovice

Prodejní místa v ČR 

Prodejní místa v SR 

Prodejní místa v zahraničí

St. Petersburg

Riga

Vilnius

Kijev
Lvov

Zagreb

Varna
Plovdiv

Haskovo

Veliko Tarnovo

Sofi a  

Kastav

Charkov

Doněck

Nižnij Novgorod
Čeljabinsk Omsk

Kokčetau

Astana

Usť-Kamenogorsk

Alma-Ata

Atyrau

Nicosia

Cairo



Výrobní závod:

KORYNA nábytek, a.s.
Masarykova 260, 768 05 Koryčany
e-mail: koryna@koryna.cz
www.koryna.cz
tel:  +420 573 518 111, fax:  +420 573 518 116 

Certifikovaný prodejce:

Známe váš styl




