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Osvěžte svou kuchyň novými dvířky – na výběr je ze 79 dezénů! 

GRENA dodá vaší kuchyni zcela novou tvář, a to bez vysokých 

nákladů a stavebních úprav 

Okoukaná, nemoderní, v horším případě i oprýskaná nebo odřená dvířka v kuchyni - to je realita 

mnoha domácností, ať už se jedná o zastaralé vybavení panelákových bytů, nebo před léty 

postavených domků. Renovace kuchyně se hlásí o slovo, vám na ni ale chybí prostředky? Jde to i 

s minimem nákladů! Zkuste vyměnit pouze kuchyňská dvířka za nová a uvidíte, jak kuchyň během 

pár okamžiků získá svěží, moderní vzhled. Společnost GRENA, tradiční český výrobce kuchyňských 

dvířek, může být vaším průvodcem proměny od počáteční inspirace až po samotný výběr dvířek. 

Více na www.nova-dvirka.cz. 

Než s proměnou začnete 

Renovace čehokoliv vyžaduje důkladné promyšlení, u kuchyně to platí obzvlášť. Právě zde 

vyžadujeme, aby nábytek nejen hezky vypadal, ale byl především funkční, vše bylo umístěno chytře, 

tzv. po ruce. Proto, pokud se rozhodnete pouze pro výměnu kuchyňských dvířek, musíte být 

spokojeni se stávající dispozicí kuchyně, vyhovuje vám umístění spotřebičů a dřezu. Korpus 

kuchyňské linky by měl být stále použitelný, v dobrém a nepoškozeném stavu, což většinou bývá, 

protože nejvíce namáhaná a náchylná na provoz jsou právě kuchyňská dvířka a zásuvky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následujte aktuální trendy i vlastní vkus 

Z čeho lze vybírat? Ať už se rozhodnete pro výraznou změnu vzhledu kuchyně z poněkud fádní a 

zastaralé „klasiky“ do vaší oblíbené barvy, nebo zvolíte přírodní dezény, patinu, elegantní lesk, mat, 

metalický odstín, anebo dokonce kontrastní kombinaci zdánlivě neslučitelných materiálů či barev, 

společnost GRENA splní všechna vaše očekávání. Konfigurátor kuchyňských dvířek na www.nova-

dvirka.cz nabízí výběr z mnoha oblíbených dřevěných dezénů s jemnou i výraznější kresbou dřeva, 

elegantní barvy od bílé, přes kávové a pastelové odstíny, až po minimalistickou šedou, uhlově černou 

nebo výraznou červenou či fialovou. Dohromady je jich 79! Zvolit lze také z několika tvarů od čistých 

ostrých linií, po frézované, až rustikální motivy s patinou, dvířka plná, s prosklením, zdobená vitráží 

nebo mřížkou.  

http://www.nova-dvirka.cz/
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Ekonomické a snadno udržovatelné řešení 

I když možná toužíte po kuchyni, která bude oplývat naturálním vzhledem dřeva, není vše ztraceno. 

Dvířka od společnosti GRENA nejsou sice vyrobena z masivu, ale z dřevovláknité MDF desky, což se 

samozřejmě projevuje na její mnohem nižší pořizovací ceně. A bát se nemusíte ani estetické stránky 

– kvalitní PVC nebo PP fólie použité na povrch dvířek velmi věrně napodobují nespočet dřevěných 

dezénů, akrylátové fólie vnesou do kuchyně módní extra vysoký lesk či hluboký mat a navíc se pyšní 

velmi vysokou odolností vůči poškození. Všechny materiály se velmi dobře udržují běžnými, 

neagresivními čisticími prostředky bez brousícího efektu nebo pomocí leštidel a vynikají vysokou 

životností, což společnost GRENA garantuje 5 lety záruky.  

Jednou měř… 

Společnost GRENA vyrábí kuchyňská dvířka přesně na požadovanou míru, důležité je proto důkladné 

změření všech otvorů, zásuvek či čelních stěn vestavných spotřebičů, které chcete vyměnit. Možné je 

také vyrobit obklad velmi oblíbených kuchyňských ostrůvků, není se tedy třeba obávat toho, že by 

kuchyně nebyla dokonale sladěna do posledního detailu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž svépomocí 

A jak výměnu co nejsnáze zrealizovat? Je to zcela jednoduché - postačí kvalitní aku šroubovák a 

trocha zručnosti. Při výběru dvířek nabídne konfigurátor také volbu vrtných otvorů, takže dvířka 

budou od společnosti GRENA kompletně připravená k montáži. Výměnu dvířek byste měli zvládnout 

svépomocí - odmontování starých dvířek, revize či případná výměna pantů a nasazení dvířek nových 

by šikovnému kutilovi mělo zabrat jedno odpoledne. Pokud si ale na výměnu ani tak netroufáte a 

nechcete dvířka spíše zničit než vyměnit, oslovte specializovanou montážní firmu.  

 

GRENA, a.s. je tradiční český výrobce se sídlem ve Veselí nad Lužnicí. Za posledních 25 let prošla společnost 

rozsáhlou modernizací, která umožnila nabídnout nábytkářskému a dřevozpracujícímu průmyslu zcela nové 

deskové materiály se špičkovou povrchovou úpravou Grenagloss, atraktivní kuchyňská dvířka nebo 

protipožární, nehořlavé a žáruvzdorné materiály. Společnost GRENA, a.s. dodává své výrobky do více než 30 

zemí světa.  

Více informací o společnosti a kompletní sortiment naleznete na www.grena.cz.  

 

http://www.grena.cz/
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Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Martina Kubešová      Markéta Topolčányová 

Marketing, GRENA, a.s.      agentura Privilege PR, s.r.o.  

tel.: +420 381 549 126      tel.: +420 222 873 219 

mob.: +420 606 674 561      mob.: +420 721 628 973 

e-mail: kubesova@grena.cz     e-mail: topolcanyova@privilegepr.cz 
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