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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.
Jasan Lyon pískový
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Komfortní i elegantní. „Pravé ořechové“ v moderní sametové variaci.
Ořech Pacifi c přírodní

Trend
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Trend

Čisté linie a praktické uspořádání. 
Odstíny plastických dekorů sálající 
teplem domova.
Woodline Mocca
& Woodline Creme
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Čisté, ale ne chladné. 
Nadčasová kombinace
technického výrazu
a změkčující barevnosti
Hacienda bílá

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

Makassar & Grafi t

Trend TIP PRO BYT   
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Přirozené srdce domova.
Velkorysé, účelné

a harmonicky vyvážené.
Švestka & Trnka světlá
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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

Akácie

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.
Buk světlý 13



Magnus

Klasika, co pohladí.
Tradiční kuchyně,která si na nic nehraje.
Olše tmavá14



Magnus TIP PRO BYT   

Střízlivě harmonický dojem. 
Oč méně prostoru, o to více komfortu…

Sonoma béžová 15



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
Červená maranello vysoký lesk
& černá vysoký lesk / Grafosklo
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Aura

Dokonalost v každém detailu. 
Nádherný dekor a precizní rozvržení.
Cappuccino vysoký lesk18



Čistota ledového krystalu. 
Technicky dokonalá, 

dokonale technická …
Bílá vysoký lesk
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Výraz dobrého vkusu.
Po všech stránkách vyvážený 

harmonický prostor.
Makassar & Bílá vysoký lesk
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Kuchyně této řady oslovují uživatele, kteří hledají osobitý a neobvyklý výraz. 
RRegia, to je několik málo pečlivě vybraných dřevodekorů provedených
ve vysokém lesku. Wenge, makassar, zebrano… Již jen jejich názvy vyvolávají 
pocit exotiky! Originální vzhled je posílen perfektním řemeslným zpracováním, 
estetická a užitná hodnota jsou dokonale vyváženy. Výsledný dojem svědčí 
nejen o mimořádném vkusu, ale také o snaze nebýt tuctový.

Regia
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Jako báseň v próze.
Luxusní vyznění v přísných 

liniích funkce.
Zebrano vysoký lesk

& Vanilka vysoký lesk

Regia
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Regia
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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. 

Magnus - fólie uni barvy

1-8 vanilka mat

magnolie černá

0013 bílý fl ádrjasmín mat 3-4 zelená oliva

alabastr
supermat

171 bílá mat 2065 bílá kůže 4030 béžová

0063 červená

magnolie bílá magnolie krémová

0112 šedá 0030 tmavě 
modrá

bílá pololesk písek supermathliník

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

fóli i b

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Kronospan Egger

j í t
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M g yagnus - fólie dřevodekory

0005 ořech 192 portuna 
černá

191 portuna bílá 211 dub 
winchester

554 sonoma 
tmavá

580 švestka

4070 kalvados

234 dub pískový 235 dub kamenný

jilm nelsonborovice vintage

2263 třešeň světlá820 ořech 
baltimor

327 javor235 jilm bělený

4145 portofi no

4750 pinie 5060 olše tmavá

721 avola hnědá 722 avola 
champagne

581 trnka světlá 700 wenge650 akácie

342 sonoma 
béžová

353 ořech 
limuzine

407 ořech pacifi k 
přírodní

akácie světlá

507 ořech pacifi k 
tabák

422 dub 
burlington

2426 avola 
antracit

ořech sněhový

2287 buk světlý

modřín latté

2275 bříza

NOVINKA

NOVINKA NOVINKANOVINKA

NOVINKANOVINKANOVINKA
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bílá HG1
vysoký lesk

153 červená maranello 
vysoký lesk

cappuccino
vysoký lesk

jasmín
vysoký lesk

grafi t
vysoký lesk

151 bordó
vysoký lesk

černá
vysoký lesk

alabastr
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

mokka
vysoký lesk

zelená oliva
vysoký lesk

sahara
vysoký lesk

A y y ýura - fólie uni barvy vysoký lesk

stream bílý
vysoký lesk

makassar
vysoký lesk

Regia - fólie dřeviny vysoký lesk

á olivaaaaaaaaaaaaaá li
ký lesk

zebrano
vysoký lesk

no
esk

míní
ký lesk

HG1HG1GG
ký lesk

ilkailkk
ý lesk

afi tfit
ý lesk

bastrb t
ý lesk

ara
ý lesk

m bílýbílý
ký lesk

rnááááá
ý lesk

á maranennnnnnnnnnnnnnn lllllllllo oooo o o oooo ooooooooooooooá lllllllllllllllllll
ý lesk

kkakk
ý lesk

ssar
ý lesk
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ý lesk
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M01

M08

M03 M05M02 M04 M06

M11 M15M13 M16

M18 M19A M21M19 M20 M22

M00

M07 M17

T yvary frézování

M30
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M75

M48

M38 M39M32M31 M34 M35 M40

M57AM55 M56M50M49 M52

M42M41 M43 M46 M47M45

Tvary frézování
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M77M76 M78

M79 M80 M81

M82 M83 M85

NOVINKA

Tvary frézování

29



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

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

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

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
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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/TM

P40/213 P60/213 P60/213/T P60/213/TM P40/234 P60/234 P60/234/T P60/234/TM

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/TM P40/208 P60/208 P60/208/T P60/208/TM

P40/228 P60/228 P60/228/T P60/228/TM

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
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Příborníky

P40 P45 P50 P60 P80 P90

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

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. Úchytky - základní řada

K107
rozteč 128 mm

K110
rozteč 160 mm

K120
rozteč 256 mm

D131
rozteč 96 mm

D162
rozteč 96 mm

D091
rozteč 128 mm

D761
rozteč 128 mm

D551
knopka

D892
knopka

Příslušenství
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vysoce kvalitní plošné
materiály a pracovní desky
od fi rmy Egger

velkoplošné materiály 
na bázi dřeva 
fi rmy Kronospan

skříňky se zásuvkovým
systémem s doživotní
zárukou fi rmy Blum

drátěný program a výsuvné
koše od české fi rmy 
Mivokor

značkové dřezy, baterie,
odsavače par a odpadkové
koše fi rmy Franke

Partneři



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

Váš prodejce

Krůček k vysněné kuchyni ...

Za případné grafi cké chyby se vám omlouváme.

    GRAFICKÉ
NÁVRHY
INTERIÉRŮ
    GRAFICKÉ
NÁVRHY
INTERIÉRŮ


