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Výsuvy GRASS

M/M nábytek s.r.o. - Výsuvy
Základem kvalitní kuchyně je kvalitní kování u zásuvek. Naší 
stěžejní značkou pro výsuvy je firma GRASS, která zabezpečuje 
kvalitní ložiskové výsuvy s nosností až 40kg na 1 zásuvku.

Možností výsuvů GRASS je varabilita možností dělení vnitřního 
prostoru



  

 

Výklopy Blum – Aventos HF

M/M nábytek s.r.o. - Výklopy
U AVENTOS HF se dvoudílné čelo při otvírání uprostřed složí. 
Skládací výklop je ideální pro vyšší horní skříňky s velkými čely, 
protože na úchytku snadno dosáhnete v každé pozici. U 
AVENTOS HF jsou možné i různě vysoká čela.

Skládací výklop se dá snadno otevřít, v každé požadované pozici 
zastavit, a díky BLUMOTION se zavírá měkce a tiše.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Kuchyně Lamino
Laminátové kuchyně jsou velice oblíbené pro svoji odolnost a 
přijatelnou cenu. Při kvalitním zpracování a použití LTD desek od 
kvalitních českých dodavatelů je zaručena nezávadnost, vysoká 
odolnost a životnost za dobrou cenu. V nabídce je dnes 
nepřeberné množství dekorů a barev v lesklém i matném 
provedení. Vzhledem se hodí převážne do modernějších hladších 
interiérů s jednoduchými tvary.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Kuchyně Lak
Kuchyně v lesku dnes tvoři 50% výroby naší firmy. Mnoho 
zákazníků na první jednání přijde že v žádném případě lesklou 
kuchyňskou linku nechtěji z důvodu údržby. Po zhlédnutí vzorků 
na studiu a konzultaci ve většině případů si nakonec lesklou 
kuchyň objednají a z bohatých zkušeností mohu říct, že neznáme 
zákazníky, kteří by litovaly. Lesk má hloubku i šmrnc,  je možno si 
vybrat z nepřeberné palety barev a jejich kombinací.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Kuchyně Masiv
Kuchyně s masivními či dýhovanými dveřmi tvoří specifickou 
skupinu. Vyrábíme kuchyně z mnoha dřevin a dýh. Dveře 
vyrábíme klasické rámové s výplní nebo dveře rovné. Při výrobě 
dvířek klademe důraz na kvalitu materiálu. Masivní dveře 
opatřujeme lakem,  mořením či voskováním.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Kuchyně Fólie
Kuchyně s fóliovanými dvířky vykazují velmi dlouhou životnost a 
estetickou čistotu. Velice dobře se kombinují s hliníkem, nerezí či 
sklem. Proto fóliované kuchyně doporučujeme i do moderně 
řešených interiérů. Předností fóliovaných kuchyní je barevná a 
tvarová stálost, odolnost vůči běžnému opotřebení. Kuchyňské 
linky vyráběné v technologii termofólie nabízí nepřeberné 
množství tvarů a materiálových provedení v provedení lesk i mat.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Bytový interiér
Bytový interiér

Vyrábíme veškerý bytový interiér různých stylů a konstrukčních 
provedení přímo na míru daného prostoru (nástřiky ve vysokém lesku, 
lamináty, masiv, termofólie, ...). Veškerý dodávaný interiér je originál 
pouze pro Váše prostory
Nabízíme Vám kompletní servis: zaměření, návrh, poradenství, dopravu a 
montáž.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Vestavěné skříně
Nabízíme množství typů posuvných i otvíravích systémů. 
Doporučíme Vám nejvhodnější řešení uzavírání vzhledem k Vaší 
dispozici prostoru. Dodáváme vestavěné skříně rovné, do „L“ i 
do „U“. I pro Vás najdeme optimální řešení, které vzejde z 
dodaného či vytvořeného návrhu. Vestavěné skříně vybavujeme 
drátěným systémem zaručujícím přehlednost ve vestavěné skříni.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Dětské pokoje
Zhotovíme pro Vaše děti pokoj jejich snů. Nábytek  sedne vašim 
prostorům přesně na míru. Doporučíme Vám ergonomické řešení 
celého interiéru. Stačí si vybrat materiál, barvu a můžeme se 
pustit do projektování. 



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Umělý mramor
Kanadská technologie odlité vždy s jednoho kusu bez jakýchkoliv 
spojů a spár. Dodáváme jedno či dvojumyvadla v různých 
délkách dle přání zákazníka. Množství barevných odstínů dle 
vzorkovníku z realizovaných zakázek nebo možnost barevného 
sladění s Vaší kachličkou.



  

 

Vybrané typy umyvadel

M/M nábytek s.r.o. - Umělý mramor
Kanadská technologie odlité vždy s jednoho kusu bez jakýchkoliv 
spojů a spár. Dodáváme jedno či dvojumyvadla v různých 
délkách dle přání zákazníka. Množství barevných odstínů dle 
vzorkovníku z realizovaných zakázek nebo možnost barevného 
sladění s Vaší kachličkou.



  

 

Vybrané realizace

M/M nábytek s.r.o. - Komerční interiéry
Komerční interiéry je jeden ze stěžejních výrobních programů 
naší firmy. Navrhneme a vyrobíme nábytek do restaurace, 
penzionu, kanceláře, ordinace, prodejny atd..



  

 

Navrhneme a zrealizujeme Vám celý interiér Vašeho domu, bytu, 
prodejny či kanceláře od předsíně, vestavěných skříní, koupelny, 
kuchyně, obývací pokoje, regálů, prodejních pultů... tak, aby bylo 
vše stylově sladěno a vytvářelo celek navrhnutý na míru jen pro 
Vás či Váš prostor.

M/M nábytek s.r.o. - Projekční činnost
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