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AMOSDESIGN / Produktový list

Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky  LINIE 1
design: Vladimír Ambroz / 2011

Retro, polozapuštěná úchytka pro dveře či zásuvky. Dodávaná v základních 
rozměrech 60, 150, 300 a 450 mm. Základní barvy jsou bílá a černá. Ostatní 
barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.     

Materiál: 
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm

Nákres:
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 2
design: Vladimír Ambroz / 2011

Zapuštěná úchytka zajímavého tvaru pro posuvné dveře. Dodávaná 
v základních rozměrech 60, 150, 300, 450 a 600 mm. Základní barvy jsou 
bílá a žlutá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.      

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
XL – 600 mm

Nákres:
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 3
design: Vladimír Ambroz / 2011

Zapuštěná úchytka jednoduchého tvaru pro posuvné dveře. Dodávaná 
v základních rozměrech 60, 150, 300, 450 a 600 mm. Základní barvy jsou 
bílá a žlutá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.     

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
XL – 600 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 4
design: Vladimír Ambroz / 2011

Minimalistická úchytka se zaoblenými hranami pro dveře a zásuvky. 
Šroubovaná na čelní desku standardním způsobem. Dodávaná v základních 
rozměrech 60, 150, 300, 450, 600 a 750 mm. Základní barvy jsou bílá 
a černá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.     

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry:  
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
XL – 600 mm
XXL – 750 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 5
design: Vladimír Ambroz / 2011

Minimalistická úchytka pro dveře a zásuvky. Šroubovaná na čelní desku 
standardním způsobem. Dodávaná v základních rozměrech 60, 150, 300, 450, 
600 a 750 mm. Základní barvy jsou bílá a černá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.     

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
XL – 600 mm
XXL – 750 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 6
design: Vladimír Ambroz / 2011

Decentní, dvoubarevná úchytka pro dveře a zásuvky. Polozapuštěná do čelní 
desky. Dodávaná v základních rozměrech 60, 150, 300, 450 a 600 mm. 
Základní barevnost je černo-bílá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.     

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry:
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
XL – 600 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 7
design: Vladimír Ambroz / 2011

Retro úchytka pro dveře a zásuvky s jemným frézováním. Šroubovaná na čelní 
desku standardním způsobem. Dodávaná v základních rozměrech 60, 150, 
300 a 450 mm. Základní barvy jsou bílá a černá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.     

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 8
design: Vladimír Ambroz / 2011

Úchytka pro dveře a zásuvky s nízkým frézováním. Šroubovaná na čelní desku 
standardním způsobem. Dodávaná v základních rozměrech 160, 300, 450 
a 600 mm. Základní barvy jsou bílá a černá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné. 

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry:
S – 160 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
XL – 600 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 9
design: Vladimír Ambroz / 2011

Jednoduchá úchytka pro dveře a zásuvky s jednostranným frézováním. 
Šroubovaná na čelní desku standardním způsobem. Dodávaná v základních 
rozměrech 60, 150, 300, 450, 600 a 750 mm. Základní barvy jsou bílá 
a černá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné. 

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
XS – 60 mm
S – 150 mm
M – 300 mm
L – 450 mm
XL – 600 mm
XXL – 750 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 10
design: Vladimír Ambroz / 2011

Jednoduchá úchytka pro dveře a zásuvky, profil ve tvaru „T“. Šroubovaná na 
čelní desku standardním způsobem. Dodávaná v základních rozměrech 150 
a 300 mm. Základní barvy jsou bílá a černá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné.    

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
S – 150 mm
M – 300 mm
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Úchytky pro nábytkové dveře a zásuvky LINIE 11
design: Vladimír Ambroz / 2011

Tvarovaná úchytka pro dveře a zásuvky, profil ve tvaru „T“. Šroubovaná na 
čelní desku standardním způsobem. Dodávaná v základních rozměrech 150 
a 300 mm. Základní barvy jsou bílá a černá. Ostatní barvy jsou volitelné.

Nový styl úchytek navržený pro nábytek s lakovanými nebo laminátovými 
povrchy. Lze je pochopitelně využít i pro dřevěné povrchy. Novinkou je užití 
materiálu Corian® s jeho vlastnostmi - umývatelnost, povrchová stálost 
a také možnost výběru barevného provedení dle katalogu DuPont™ Corian®. 
V naší nabídce jsou tedy i prvky luminiscenční zhotovené z barevného 
prosvítitelného materiálu. Umožní to vhodně doplnit lakované povrchy 
dnešních skříní, stolů či kuchyní. Nabízíme prvky pro zapuštění do plochy 
a srovnání s povrchem dveří, nebo také prvky šroubované klasickým 
způsobem na dveře otevíravé či posuvné. 

Nákres:

Materiál
DuPont™ Corian®

Rozměry: 
S – 150 mm
M – 300 mm



Poznámky
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