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Бяла кухня с 
остров 

В съвременните жилища кухнята и 
дневната са в едно общо пространство.
Просторна и луксозна кухня, съчетава 
модерното и традиционното. 

Изработена от масив – дъб и оцветена в Изработена от масив – дъб и оцветена в 
нежно бяло. Долният ред шкафове са с  
вградени  механизми, които позволяват 

максималното използване на 
пространството. Малки и големи 

чекмеджета улесняват домакинята при 
подредбата на съдове и прибори.

Горният ред е с елегантно повдигащи се Горният ред е с елегантно повдигащи се 
вратички,които са с плавно 

прибиране.Приятно ЛЕД-осветление под 
горния кухненски ред и в шкафовете 
улеснява ползване на кухнята, когато е 

тъмно.
Ефектът – изразителна структура, Ефектът – изразителна структура, 
получен след специална ръчна 
обработка придава неповторим и 

уникален вид на мебелите. Пръснато в 
бяло с лек топъл оттенък и копринен 
гланц, носи комфорт и уют в дома. 







Механизмите са с плавно прибиране, което 
предотвратява шума от блъскане. По избор на клиента се 
добавят различни механизми: ротонда, механизъм за 
чинии, механизъм за бутилки и всичко, от което има 

нужда.
Елегантният остров е удобно работно място, място за Елегантният остров е удобно работно място, място за 
отдих и бързо хапване, подходящ е и за съхранение на 
продукти и прибори. Втората мивка, вградените 

механизми за чинии, чекмеджета с пълно изтегляне и 
плавно затваряне са неизменен помощник в кухнята.
Добрата визия и перфектното изпълнение допринасят за 

комфорта в кухнята.

Бяла кухня с остров 
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ПЕРЛА

Просторна и модерна кухня, запазила в себе си класическия дух.

Впечатляващи са изящният корниз с красиви профили и вертикални Впечатляващи са изящният корниз с красиви профили и вертикални 

тесни летвички, декоративните колонки и малките чекмеджета за 

подправки. Под бялото покритие на шкафовете, прозира красивата 

текстура на естествената дървесина и създава уют и топлина у 

дома. Уредите са вградени, като видими остават само фурната и 

аспираторът.





Месинговите дръжки и гранитният плот са 
правилен избор за тази луксозна, винтидж кухня. 
Използваните вградени механизми, големи и малки 

чекмеджета придават допълнителна 
функционалност и ергономичност на кухнята. 
Кухнята е изработена изцяло от масивна Кухнята е изработена изцяло от масивна 

дървесина – дъб от мебелисти с дългогодишен 
опит.

Кухнята се изработва по поръчка, представител на Кухнята се изработва по поръчка, представител на 
фирма „Люцканов“ изготвя проект, съобразен с 
Вашите нужди и желания. Има възможност за 
добавяне на дърворезби и детайли с финишинг 
варак – злато, сребро, мед, месинг или други 

метали, избор на цвят и детайли.



Херитейдж 01

Кухнята е с изчистена линия, изработена от 
състарена дървесина дъб. Състарената 
дървесина пречупва светлина по много 

интересен начин, това придава много приятен 
ефект на мебелите.  Кухненските уреди са 

вградени, видими са само печката и аспиратора. 
Красиво допълнение към кухнята е стенната 
етажерка от състарена дървесина – дъб и етажерка от състарена дървесина – дъб и 

ковано желязо.
Използвани механизми при вратички и 
чекмеджета са с плавно прибиране, а при 
чекмеджетата и с пълно изтегляне, което 
позволява максимално използване на обема.
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Херитейдж 02

Нестандартна ъглова кухня, изработена от състарена дървесина - дъб. 
Състарена дървесина пречупва светлина по много интересен начин, 
това придава много приятен ефект на мебелите.  Кухненските уреди са 

вградени, видима е само печката. 
На другата стена е разположена елегантна,състарена секция.
Използвани механизми при вратички и чекмеджета са с плавно Използвани механизми при вратички и чекмеджета са с плавно 

прибиране, а при чекмеджетата и с пълно изтегляне, което позволява 
максимално използване на обема.



Херитейдж 02



Премиум

Изключително стилна и луксозна кухня.
Изработена е по поръчка от масивна дървесина – 

дъб.
За класическата визия на кухнята допринасят:
стругованите декоративни колонки, нишите с стругованите декоративни колонки, нишите с 
преграда от струговани детайли, красивите 
корнизи, вратичките с овални стъкла, нежното 

осветление.
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Галерия 01

Кухнята е проектирана по индивидуалния вкус на 
клиента. Кухнята е изработена от масив – дъб. 
Запазеният естествен вид на дъба, показва 

изключително красивата му текстура и цвят, създава 
уют и топлина. Колонките, украсени с ръчна 
дърворезба придават на кухнята разкош и 

неповторимост.
Интересен акцент в кухнята е вградения в нишата Интересен акцент в кухнята е вградения в нишата 
шкаф, с елипсовидни стъклени вратички и етажерка - 
идеалното място да изложите порцелановия си 

сервиз. 
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Галерия 01





Кухнята е проектирана по индивидуалния вкус на клиента. 
Кухнята е изработена от масивна дървесина – дъб. 

Запазеният естествен вид на дъба, показва изключително 
красивата му текстура и цвят, създава уют и топлина. 
Колонките, украсени с ръчна дърворезба придават на 

кухнята разкош и неповторимост.

Галерия 02



Тейл
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Сити 01

Кухня от модел „СИТИ“, проектира се 
индивидуално за всеки клиент. 

Изработена е от масивна дървесина-дъб, 
байцвана в тъмно кафяво. Клиентът може 
да избира, какво да бъде декоративното 
покритие. Могат да се добавят вградени 
механизми, ЛЕД осветление и всичко 
останало, от което се нуждае клиентът.останало, от което се нуждае клиентът.



Сити 02



Сити 03



Сити 04



Сити 5



ДЪГА 01



ДЪГА 02



ДЪГА 02



РУСТИК
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