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 Naše fi rma byla založena roku 1990. 

 V průběhu jednoho čtvrtstoletí jsme 
se stali specializovaným výrobcem bytového 
nábytku, který prodává více než stovka 
renomovaných obchodů po celé republice. 
Katalog TOP kuchyně přestavuje prémiovou 
kolekci naší produkce – špičkové kuchyně 
moderního evropského designu vyráběné
s moravskou důkladností a fortelem.

Inspirativní listování vám přeje
tým rodinné fi rmy Nábytek MIKULÍK
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Pro kuchyně řady Trend jsou typická jednoduchá hladká dvířka, která dávají 
vyniknout zvoleným dekorům. Na výběr je více než stovka možností: 
domácí i exotické dřeviny, provedení lesklá i plastická, desítky odstínů 
moderních barev či dekory fantazijní. Nápaditá a praktická řešení jsou 
podtržena prvotřídní kvalitou zpracování. Kuchyňské linky této řady 
jsou skutečně „trendy“, ale nikoli v překotném a pomíjivém smyslu. 
Moderní směr praktické elegance vtiskuje nábytku výraz, který 
se neohledí ani po létech, protože je nadčasový.

Trend
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Spojení designu a funkčnosti. 
Skvělé pojetí prostoru
ve střízlivě barevném dekoru.
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Komfortní i elegantní. „Pravé ořechové“ v moderní sametové variaci.

Trend
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Trend

Čisté linie a praktické uspořádání. 
Odstíny plastických dekorů sálající 
teplem domova.
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Čisté, ale ne chladné. 
Nadčasová kombinace
technického výrazu
a změkčující barevnosti

Trend
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Malý prostor, velký dojem. Klenot 
vybroušený na pár čtverečních metrech.

Trend TIP PRO BYT
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Senosan
Akrylová dvířka s vysokou sytostí barev a vysokou intenzitou 
lesku povrchu. Jsou tvořena fólií, která je vlisována do MDF 
desky a má tyto vlastnosti:
odolná proti poškrábání
vynikající zrcadlový efekt u lesků a jemně hedvábný 

efekt u matů
  odolnost vůči UV záření
 jednoduché na údržbu
  zvýšená odolnost proti chemikáliím
bez pomerančového efektu
  voděodolná
 ekonomičtější alternativa lakovaných dvířek

Použití materiálů SSenosan je vhodné pro kuchyňská či nábytková dvířka, nábytkové korpusy.

Technologie airTec
Inovativní technologie, která dokáže trvale spojit 
hranu s deskou beze spáry a lepidla. Agregát 
nanášející lepidlo je nahrazen horkovzdušným 
agregátem. Ten za pomoci horkého vzduchu 
a tlaku roztaví polymerovou  funkční vrstvu na 
nanášené hraně. Tímto procesem vznikne celistvý 
výrobek, který je na současném trhu olepovaných 
nábytkových dvířek bezkonkurenční. 

Výhody
díky stejnému barevnému provedení funkční 

vrstvy hrany a fólie materiálu vzniká celistvý 
vzhled výsledného produktu

zvýšená odolnost vůči teplu a vlhku
trvalá funkční nulová spára
bez žloutnutí a znečišťování spáry
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Přirozené srdce domova.
Velkorysé, účelné

a harmonicky vyvážené.
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Řada MMagnus odráží základní směry designu moderních kuchyní 
s foliovanými dvířky. Zahrnuje oblíbené textury dřevin, nezaměnitelné 
odstíny barev od světlounkých po nejtmavší, ale také dekory s vý-
razným plastickým reliéfem. Spektrum možností je obsáhlé a nabízí 
ohromný kombinační potenciál. Kvalita provedení odpovídá nejvyšším 
nábytkářským standardům, a proto se nelze divit, že ze spojení 
variability s precizností vnikla dlouhodobě nejoblíbenější a nejžádanější 
řada kuchyní.

MagnusMagnus
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Magnus

Z místa na místo 
dvěma kroky… 
Neokázalá kuchyně, 
skvěle využitý 
prostor.
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Magnus

Skandinávsky čistý design. Rytmus 
a řád elegantně členěného frézování.
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Magnus

Klasika, co pohladí.
Tradiční kuchyně,která si na nic nehraje.
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Magnus TIP PRO BYT

Střízlivě harmonický dojem. 
Oč méně prostoru, o to více komfortu…
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Označení AAura náleží kuchyňské řadě, kterou spojuje jeden 
charakteristický znak: vysoce lesklá foliovaná dvířka. Tento prvek 
vtiskuje kuchyním velice silný náboj. Jsou výrazné, energické, 
nepřehlédnutelné. Ruku v ruce s dynamickým designem jde špičková 
kvalita provedení, takže výsledný celek by mohl okamžitě stát 
exponátem na kterémkoliv veletrhu nábytku. Kuchyně této řady jsou 
určeny těm, kterým se líbí neobvyklé věci s příchutí lehkého luxusu.

Aura
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Energie promyšleného
celku. Skvělý design =
nápad + provedení
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Aura

Dokonalost v každém detailu. 
Nádherný dekor a precizní rozvržení.
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Čistota ledového krystalu. 
Technicky dokonalá, 

dokonale technická …
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Aura
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Trend – hladká dvířka
Hladká dvířka řady Trend vyrábíme ve stovkách různých dekorů. Jednobarevných, 
dřevinných, lesklých, grafi ckých či fantazijních. Škála možností je dána pestrou paletou 
nabídky nejvýznamnějších světových výrobců plošných materiálů, fi rem Kronospan 
a Egger. Aktuální vzorníky jsou k dispozici u autorizovaných prodejců našeho nábytku. 

Barevnost vyobrazených dekorů je pouze ilustrativní, 
daná technologií ofsetového tisku. 

NOVINKA

SSenosan – akrylové fólie

4548 fialová 
vysoký lesk 1str.

8421 černá mat 
jednostr.

85383 šedá mat 
1str.

 8421 černá 
vysoký lesk 1str.

85387 grafi t metalíza 
vysoký lesk 1str.

8427 černá metalíza 
vysoký lesk 1str.

1982 bílá mat 1str. 7496 krémová mat 
1str.

7498 capuccino mat 
1str.

85468 sv. šedá mat 
1str.

11035 bílá metalíza 
vysoký lesk 1str.

3362 červená 
vysoký lesk 1str.

85385 stříbrná metal. 
vysoký lesk 1str.

7499 béžová metal. 
vysoký lesk 1str.

7498 capuccino 
vysoký lesk 1str.

85384 sv. šedá 
vysoký lesk 1str.

1982 bílá 
vysoký lesk 1str.

7496 krémová 
vysoký lesk 1str.

85382 tm. šedá 
vysoký lesk 1str.
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192 portuna 
černá

191 portuna bílá dub winchester 
17/37

234 dub pískový

235 dub kamenný 235 jilm bělený 342 sonoma 
béžová

554 sonoma 
tmavá

407 ořech pacifi k 
přírodní

/

507 ořech pacifi k 
tabák

422 dub 
burlington

Magnus - fólie uni barvy, dřevodekory

vanilka 00160013 bílý fl ádrjasmín mat 171 bílá mat0063 červená0112 šedá 0030 tm. modrá

alabastr mat 4/112065 bílá kůže 4030 béžová

magnolie černámagnolie bílá magnolie krémová

bílá pololesk

j íí t

jilm nelson

gg

820 ořech baltimor

p

721 avola hnědá 4145 portofi no 5060 olše tmavá

borovice vintageořech sněhovýmodřín latté

580 švestka 700 wenge650 akácie
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BX
vysoký lesk

cappuccino
vysoký lesk

jasmín
vysoký lesk

grafi t
vysoký lesk

bordó 17
vysoký lesk

černá
vysoký lesk

alabastr
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

mokka
vysoký lesk

sahara
vysoký lesk

Aura - fólie uni barvy vysoký lesk
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XBX
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ilkailk
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M01

M08

M03 M05M02 M04 M06

M11 M15M13 M16

M18 M19A M21M19 M20 M22

M00

M07 M17

Tvary frézování

M30
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M75

M48

M38 M39M32M31 M34 M35 M40

M57AM55 M56M50M49 M52

M42M41 M43 M46 M47M45

Tvary frézování

28



M77M76 M78

M79 M80 M81

M82 M83 M85

Tvary frézování
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výška 71 cm

výška 88 cm

L/P

L/P

L/P

H60/35,5 AVENTOS HK H80/35,5 AVENTOS HKH60/S/35,5 AVENTOS HKH15/O/71 H30/O/71 H30/71 H40/S/M/71H40/S/71 H45/S/71H45/71 H60/71 H80/71

H40/URH/71H30/URH/71

H40/71 H45/S/M/71 H80/S/71

H90/S/71H90/71 HR60x60/O/71 URH30/71H80/S/M/71 H90/S/M/71 HR60x60/71 HR60x60/71/2D

H30/URH/88 H40/URH/88H90/S/88H90/88 HR60x60/O/88 URH30/88H80/S/M/88 H90/S/M/88 HR60x60/88 HR60x60/88/2D

L/PL/P

L/PL/P

L/PL/P

• bezpantové výklopné kování držící ve všech polohách 
• zajišťuje tichý a měkký dojezd dvířek

• výklopné kování na 2 dvířka současně s bezpečnostní pojistkou proti přivření prstů 
• možnost osazení elektrickým servem

H90/35,5 AVENTOS HK

H60/P/P/71 AVENTOS H80/P/P/71 AVENTOS

H90/P/P/71 AVENTOS

L/PL/PL/PL/P L/P L/P L/P

L/PL/PL/PL/P L/P L/P L/P

H15/O/88 H30/O/88 H30/88 H40/S/88H40/88 H45/S/88H45/88 H60/88 H80/88H40/S/M/88 H45/S/M/88 H80/S/88

H15/O/58 H30/O/58 H30/58 H40/S/58H40/58 H45/58H40/S/M/58 H45/S/58 H60/58 H80/58H45/S/M/58 H80/S/58

H40/URH/58H30/URH/58H80/S/M/58 H90/S/58H90/58 HR60x60/O/58 URH30/58H90/S/M/58 HR60x60/58 HR60x60/58/2D

L/PL/PL/PL/P L/P L/P L/P

H80/S/35,5 AVENTOS HK H90/S/35,5 AVENTOS HK

H60/S/S/71 AVENTOSH60/P/S/71 AVENTOS

H80/S/S/71 AVENTOS H90/P/S/71 AVENTOS H90/S/S/71 AVENTOS

H80/P/S/71 AVENTOS

výška 58 cm s výklopem v. 35,5 cm nad odsavač

kostkys výklopem v. 35,5 cm AVENTOS HK

s 2výklopem v. 71 cm AVENTOS

H80/S/35,5

H60/35,5 H60/S/35,5

H90/S/35,5

H80/35,5

H90/35,5

H50/41

H60/41

H60/58/1D

L/P

Horní skříňky

• Uvedené moduly představují základní řadu, kompletní nabídku najdete u našich obchodních partnerů

L/P

L/P

L/P
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výška 132 cm a 140 cm výška 198 cm

výška 213 cm výška 228 cm výška 234 cm

výška 203 cm výška 208 cm

Pracovní desky

S15/O S30/O S60/Z/3S60 S80S30

L/P

S80/Z/2S40

L/P

S45

L/P

S50

L/P

S40/Z S45/Z S60/TS50/Z/3 S80/D

P40/203 P60/203 P60/203/T P60/203/T/2ZP60/203/TM

P40/213 P60/213 P60/213/T P60/213/T/2ZP60/213/TM P60/213/TM/2Z P40/234 P60/234 P60/234/T P60/234/T/2ZP60/234/TM P60/234/TM/2Z

S90/Z/2S80/Z/3 S90/D S90

L/P

SR90x90/2D/K

L/P

SR90

L/P

SR80

L/P

SR90x90

L/P

SR90x90/2D

L/P

URS30 S15

L/P

S30/URS

L/P

S40/URS

L/P

P60/132/T/2Z P60/140/TM/Z

L/P

L/P

Dveře na myčku Rampy

L/P L/P

L/P L/P

P40/198 P60/198 P60/198/T P60/198/T/2ZP60/198/TM P60/198/TM/2Z P40/208 P60/208 P60/208/T P60/208/T/2ZP60/208/TM P60/208/TM/2Z

P40/228 P60/228 P60/228/T P60/228/T/2ZP60/228/TM P60/228/TM/2Z

S90/Z/2/S

S80/Z/2/SS60/1D

L/P

Potravinové skříně

PD/90/90/R PD/90/90 PD/R

zádová PD/bm - síla 9 a 15 mm

Zádové pracovní desky

SoklyVětrací mřížka

soklM50 x 8 / eloxD58/45 D58/60 D71/45 D71/60 HR/50 HR/30HR/60/60

Spodní skříňky

P60/203/TM/2Z
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Úchytky SANYPříborníky

P60 (40, 45, 50, 80, 90)

D37913
rozteč 128 mm

D37914
rozteč 192 mm

D37915
rozteč 256 mm

D37916
rozteč 320 mm

D37792
rozteč 192 mm

D37796
rozteč 432 mm

D37793
rozteč 256 mm

D37797
rozteč 480 mm

D37794
rozteč 320 mm

D37903
rozteč 560 mm

KHF4060.0160.03
rozteč 160 mm

KHF4060.0192.03
rozteč 192 mm

KHF4060.0288.03
rozteč 288 mm

KHF4060.0384.03
rozteč 384 mm

KHF4060.0480.03
rozteč 480 mm

KHF4060.0576.03
rozteč 576 mm

KHF4111.0160.03
rozteč 160 mm

KHF4111.0192.03
rozteč 192 mm

KHF4111.0256.03
rozteč 256 mm

KHF4111.0320.03
rozteč 320 mm

D37854
rozteč 320 mm

D37855
rozteč 384 mm

D37851
rozteč 160 mm

D37852
rozteč 192 mm

D37853
rozteč 256 mm

S35 / H35
šíře 346 mm

S90 / H90
šíře 896 mm

S45 / H45
šíře 446 mm

S120 / H120
šíře 1196 mm 

S40 / H40
šíře 396 mm

S100 / H100
šíře 996 mm

S50 / H50
šíře 496 mm

S15 / H15
šíře 146 mm 

S60 / H60
šíře 596 mm

S20 / H20
šíře 196 mm

S70 / H70
šíře 696 mm

S30 / H30
šíře 296 mm

S80 / H80
šíře 796 mm

Úchytky - rozšířená řada Za použití úchytek rozšířené řady účtujeme jednotnou cenu bez ohledu na typ a velikost.

Úchytky základní řady jsou zahrnuty v ceně výrobku. 

Za použití úchytek Sany účtujeme ceny dle šíře dané úchytky.

Úchytky - základní řada

K107
rozteč 128 mm

K110
rozteč 160 mm

K120
rozteč 224 mm

D131
rozteč 96 mm

D162
rozteč 96 mm

D892
knopka

Příslušenství

NOVINKA

Hnědá bronz Imitace nerez světlá
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AVENTOS HK AVENTOS ZÁVĚS BLUM TANDEMBOX

StrongBox

Partneři



Stačí půdorysný nákres  prostoru a my  
vytvoříme grafi cký návrh v 3D programu 
přesně podle vašich dispozic, požadavků
a představ...

Krůček k vysněné kuchyni

Za případné grafi cké chyby se vám omlouváme.
Vydání 4/2022

    GRAFICKÉ
NÁVRHY
INTERIÉRŮ

Váš prodejce
www.nabytek-mikulik.cz

Výroba nábytku nás baví, vyrábíme ho poctivou prací jak jsme na Moravě zvyklí.

Miroslav Mikulík, majitel fi rmy


