
DOPRAVA ZDARMA | 30 DNÍ NA VYZKOUŠENÍ NÁBYTKU 

MODERNÍ
A KVALITNÍ
KUCHYNĚ V OKAY

OKAY.CZ

NÁBYTEK

Zpříjemněte si každodenní práci s designovou kuchyňskou linkou Trixy! 
Tato elegantní sestava v kombinaci dekoru antracitu a divokého dubu 
dodá nadčasový vzhled každému interiéru. Kromě toho disponuje velkým 
úložným prostorem, nadprůměrnou pracovní deskou i množstvím 
praktických funkcí.

Trixy antracit

Délka: 230x170cm, levý/pravý roh, 
materiál: LDTD (266-0003/004).

Od 13 999 Kč

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Trixy+antracit&type=product%2Cpage%2Carticle


NĚMECKÉ KUCHYNĚ

NÁBYTEK

Ute, rovná
Délka: 220 nebo 300 cm, materiál: LDTD
(455-0002/001)

Od 24 999 Kč

Birgit, rovná
Délka: 240 nebo 270 cm, 
materiál: LDTD (455-0003/002)

Od 28 999 Kč

VYBAVENÍ VAŠÍ DOMÁCNOSTI NA JEDNOM MÍSTĚ

Ute, rohová
Délka: 250 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (455-0002/003)

Od 35 999 Kč

Birgit, rohová
Délka: 275 cm, levý/pravý roh, 
materiál: LDTD (455-0003/003)

Od 42 999 Kč

Luxusní kuchyňské linky z Německa jsou součástí prémiové řady HENRY STYLE.
Vybírat lze hned z několika barevných a prostorových provedení, všem je však
společná špičková kvalita použitých materiálu a konstrukčních prvků, vyšší
pracovní plocha, spolehlivé kování Blum i nadčasový design.

Buďte pánem kuchyně

Délka: 300 cm, barva: černý lesk
(455-0005/002) 
Od 45 999 Kč

Kuchyně prémiové kvality vyrobená v Německu. 
To je linka Eugenie, součást luxusní značky Henry 
Style. Za skvělou cenu obdržíte nadstandardně 
vybavenou kuchyni s mnoha užitečnými vlastnostmi, 
jako je zvýšená pracovní plocha, tlumené zásuvky se 
samozavíracím systémem a variabilita uspořádání 
skříněk.

Eugenie

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Ute&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Birgit&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Ute&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Birgit&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Eugenie&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Eugenie&type=product%2Cpage%2Carticle


V OKAY si na jednom místě vyberete ze široké nabídky pohodlných sedaček, postelí a praktických kuchyní. 

Tisíce dalších produktů na OKAY.CZ

Betany, rohová 
Délka: 230 cm, levý/pravý roh, 
materiál: LDTD (455-0007/004)

35 999 Kč

Cappuccina, rohová 
Délka: 300 cm, levý/pravý roh, 
materiál: LDTD (455-0008/003) 

48 999 Kč

Betany, rovná 
Délka: 240 nebo 320 cm, materiál: LDTD 
(455-0007/001)

Od 25 999 Kč

Cappuccina, rovná
Délka: 300 cm, materiál: LDTD 
(455-0008/001)

32 999 Kč

Luxusní lakovaná kuchyňská linka Eugenie, která je 
součástí naší prémiové značky HENRY STYLE, poskytne tu 
nejvyšší kvalitu, již poznáte na první pohled.

Eugenie

Délka: 275×208×185 cm, 
levý/pravý roh, materiál: MDF
(455-0005/005) 

Od 58 999 Kč

Zirconia, rohová
Délka: 260 cm, levý/pravý roh, materiál: LDTD  
(455-0009/003)

45 999 Kč

Zirconia, rovná
Délka: 320 cm, materiál: LDTD  
(455-0009/001)

35 999 Kč

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Betany&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Cappucina&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Betany&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Cappucina&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Eugenie&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Zirconia&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Zirconia&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Eugenie&type=product%2Cpage%2Carticle


NÁBYTEK

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR KUCHYNÍ

S NÁMI VŽDY UŠETŘÍTE

S námi vždy ušetříte! V OKAY totiž garantujeme nejlepší ceny 
ve městě a nabízíme spoustu ekonomických řešení. Cenu 
dopravy nemáme předem započítanou v ceně zboží, tudíž 
platíte pouze to, co jste si objednali.

Vyberte si nábytek pohodlně na jednom místě a my už se
o vše ostatní postaráme. Vše navíc rychle dopravíme. Nábytek 
vám vyneseme až do bytu, kde jej odborně smontujeme.

S NÁMI VŽDY UŠETŘÍTE

Heidi, rovná
Délka: 240 nebo 300 cm, materiál: LDTD
(455-0001/002)

Od 27 999 Kč

Heidi, rohová
Délka: 270 cm, levý/pravý roh, materiál: LDTD 
(455-0001/003)

Od 42 999 Kč

Inge, rovná
Délka: 270 cm, materiál: LDTD
(455-0004/002)

36 999 Kč

Inge, rohová
Délka: 272 cm, materiál: LDTD
(455-0004/003)

Od 36 999 Kč

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Heidi&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Heidi&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Inge&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Inge&type=product%2Cpage%2Carticle


Tisíce dalších produktů na OKAY.CZ

Mindy, rovná
Délka: 240, 260 nebo 320 cm, materiál: LDTD  
(198-0003/002)

Od 13 999 Kč

Mimosa, rovná
Délka: 300 cm, materiál: MDF a LDTD
(157-0533/001)

Od 18 399 Kč

Mindy, rohová
Délka: 270 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (198-0003/004)

Od 17 499 Kč

Vyberte si nábytek pohodlně na jednom místě a my se o vše ostatní postaráme.

Mimosa, rohová
Délka: 243 cm,levý/pravý roh,
materiál: MDF a LDTD (157-0533/002)

21 999 Kč

Trixy bílá, rovná
Délka: 210, 270 nebo 370 cm, materiál: LDTD
(266-0001/010)

Od 21  499 Kč

Trixy bílá, rohová 
Délka: 230 nebo 310 cm, levý/pravý roh, 
materiál: LDTD (266-0001/004)

Od 12 499 Kč

Trixy antracit, rovná 
Délka: 270 nebo 370 cm, materiál: LDTD 
(266-0003/002)

Od 16 999 Kč

Trixy dub, rovná
Délka: 270 cm, materiál: LDTD 
(266-0002/001)

Od 9 599 Kč

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Mindy&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Mimosa&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Mindy&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Mimosa&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Trixy+b%C3%ADl%C3%A1&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Trixy+b%C3%ADl%C3%A1&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Trixy+antracit&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Trixy+dub


NÁBYTEK

POMÁHÁME S VÝBĚREM

Brick, rovná
Délka: 240, 260 nebo 280 cm, materiál: LDTD
(157-0490/002)

Od 16 999 Kč

Brick light, rohová
Délka: 240 nebo 300 cm, levý/pravý roh, 
materiál: MDF (157-0508/008)

Od 21 999 Kč

Kuchyně jsou tím nejdůležitějším místem každého domova, a proto je potřeba 
mít možnost vybrat si opravdu tu nejlepší. V naší nabídce naleznete široký 
výběr kuchyní všech druhů a velikostí.

Kuchyně

V OKAY máte vždy 30 dní na vyzkoušení nábytku v pohodlí domova.  
Vyberte si ze široké nabídky sedaček, postelí a kuchyní. To vše navíc  
s dopravou zdarma k vám domů.

VYBAVENÍ KUCHYNĚ RYCHLE A JEDNODUŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Brick, rohová
Délka: 240 nebo 300 cm, levý/pravý roh, 
materiál: MDF a LDTD (157-0490/003)

Od 21 999 Kč

Brick light, rovná
Délka: 240, 260 nebo 280 cm, materiál: MDF a LDTD 
(157-0508/002)

Od 16 999 Kč

GARANCE 100%
SPOKOJENOSTI

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=brick&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=brick+light&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=brick&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=brick+light&type=product%2Cpage%2Carticle


Tisíce dalších produktů na OKAY.CZ

Vyberte si nábytek online a nechte si jej pohodlně doručit až domů. 

Siena
Délka: 240 cm, materiál: LDTD
(251-0011/002)

Od 8 699 Kč

Emilia mat, rohová
Délka: 243 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (157-0510/003)

Od 17 999 Kč

Emilia mat, rovná 
Délka: 240 nebo 300 cm, materiál: LDTD 
(157-0510/001)

Od 12 999 Kč

Paloma new
Délka: 260 cm, materiál: LDTD
(245-0001/002)

Od 6 699 Kč

Demi
Délka: 240 cm, materiál: LDTD
(909-1143/001)

Od 7 699 Kč

Milly
Délka: 200 cm, materiál: LDTD
(909-1013/001)

Od 5 999 Kč

Maya, rovná
Délka: 240 nebo 320 cm, materiál: LDTD
(157-0489/001)

Od 17 499 Kč

Maya, rohová
Délka: 323 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (157-0489/004)

Od 30 999 Kč

https://www.okay.cz/products/kuchyne-siena-240-cm-dub-sonoma-bila
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Emilia+mat&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Emilia+mat&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Paloma+new&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=demi&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/products/kuchyne-marija-200-cm-vanilka-dub-sonoma-bila
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Maya&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Maya&type=product%2Cpage%2Carticle


Kuchyně, které u nás najdete, jsou nejen symbolem kvality, výborné 
odolnosti a vkusného designového provedení. Zakládáme si i na 
velikosti úložného prostoru, pracovní plochy a správné ergonomii, 
která zajistí úsporu času i námahy.

Kuchyně

Délka: 200 cm, materiál: LDTD
(610-0012/001) 
10 999 Kč 

Moderní kuchyňská linka Kenzi svým stylovým 
provedením v dekoru dubu a bílé barvy každého 
zaujme na první pohled. Každému interiéru vmžiku 
poskytne neodolatelnou atmosféru i nadprůměrnou 
bytelnost. Dostatečný úložný prostor zajistí 3 horní a 
3 dolní skříňky vyrobené z kvalitní dřevotřísky odolné 
proti poškození.

Kenzi

NÁBYTEK

GARANCE 100% SPOKOJENOSTI

Jorica, rohová
Délka: 270 cm, materiál: LDTD,
dekor: dub (198-0002/003)

18 999 Kč

Jodie, rohová
Délka: 290 cm, levý/pravý roh, 
materiál: MDF (198-0006/005)

19 399 Kč

Jorica, rovná
Délka: 240 cm, materiál: LDTD
(198-0002/001)

9 299 Kč

Jodie, rovná
Délka: 260 cm, materiál: MDF
(198-0006/002)

15 999 Kč

S NÁMI VŽDY UŠETŘÍTE

https://www.okay.cz/products/kuchyne-kenzi-200-cm-dub-bila-mat
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Jorica&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Jodie&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Jorica&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Jodie&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Kenzi&type=product%2Cpage%2Carticle


Tisíce dalších produktů na OKAY.CZ

Délka: 200 cm, povrchová úprava: mat, dekor/barva 
černá, dub, materiál: LDTD 

(610-0011/001) 
Od 13 899 Kč

Stylová kuchyně Adeto v moderním zpracování díky krás-
né kombinaci černé barvy a dekoru dubu artisan snadno 
zapadne do většiny interiérů. 

Adeto

Většina velkého nábytku je přepravována v demontovaném stavu, 
nabízíme proto službu odborné montáže. Nábytek nejen vyneseme 
až do bytu, ale také na místě vybalíme a sestavíme. Vše spolehlivě 
smontujeme k okamžitému použití. Vše tak, abyste v nové kuchyni 
mohli začít vařit co nejdříve.

Postaráme se za vás

V OKAY máte 30 dní na vyzkoušení nábytku zdarma. 

Emilia, rovná
Délka: 240 cm, materiál: LDTD
(157-0433/006)

Od 18 999 Kč

Fanny je kvalitní a spolehlivou kuchyní, která poskytne 
zaručenou eleganci a krásný design. Korpus s předními 
lakovanými plochami je designován v nesmrtelném bílém 
dekoru a doplňuje jej pracovní deska v dekoru dubu 
zlatého.

Fanny

Délka: 180 cm, vysoký lesk, materiál: LDTD 
(276-0004/001) 

Od 5 999 Kč

Emilia, rohová
Délka: 243 cm, levý/pravý roh, 
materiál: LDTD  (157-0381/028)

Od 13 499 Kč

https://www.okay.cz/products/kuchyne-adeto-200-cm-cerna-dub-mat
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Emilia&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/products/kuchyne-fanny-180-cm-bila-vysoky-lesk-lakovana
https://www.okay.cz/products/kuchyne-fanny-180-cm-bila-vysoky-lesk-lakovana
https://www.okay.cz/products/kuchyne-adeto-200-cm-cerna-dub-mat
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Emilia&type=product%2Cpage%2Carticle


Emilia Lux, rohová
Délka: 260 cm, levý/pravý roh, 
materiál: MDF (157-0493/004)

Od 18 999 Kč

Moderní kuchyně Emilia Lux svým čistým designem 
a praktičností představuje vše, čím by spolehlivá kuchyně 
dneška měla být. Souprava je vyvedena v šedé barvě ve 
vysoce lesklém provedení. Disponuje řadou praktických 
vychytávek, jako jsou např. zásuvky s kovovými přejezdy 
METABOX či funkce pomalého zavírání dvířek.

Emilia Lux

Délka: 180 nebo 240 cm, 
materiál: MDF (157-0493/002) 

Od 13 999 Kč

NÁBYTEK

Dřevěné posteleNEJVĚTŠÍ VÝBĚR KUCHYNÍ

Lenny, rohová
Délka: 320 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (157-0398/009)

Od 24 999 Kč

30 DNÍ NA VYZKOUŠENÍ NÁBYTKU

Lenny, rovná 
Délka: 200 nebo 260 cm, materiál: LDTD 
(157-0398/006)

Od 16 999 Kč

Lisa, rohová
Délka: 300 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (157-0498/004)

Od 24 499 Kč

Lisa, rovná
Délka: 240 nebo 260 cm, materiál: LDTD
(157-0498/001)

Od 14 999 Kč

Emmy
Délka: 180 cm, materiál: LDTD
(276-0005/001)

5 999 Kč

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Emilia+Lux&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Emilia+Lux&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Lenny&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Lenny&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Lisa&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Lisa&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Emilia+Lux&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/products/kuchyne-emmy-180-cm-dub-sonoma


Tisíce dalších produktů na OKAY.CZ

Vyberte si nábytek pohodlně na jednom místě a my se o vše ostatní postaráme.

Evelin, rovná
Délka: 240 cm, materiál: LDTD
(198-0004/001)

8 999 Kč

Evelin, rohová
Délka: 220 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (198-0004/002)

Od 12 999 Kč

Jednoduchost, styl a kvalitní výrobní materiály. Nejen tyto 
vlastnosti vystihují moderní a skvěle vybavenou kuchyni 
Vicky White. Korpus a přední plochy jsou provedeny 
v nadčasové bílé barvě, kterou doplňuje pracovní deska 
v dekoru černého mramoru.

Vicky white

Délka: 300 cm, materiál: LDTD
(198-0008/001) 

Od 15 999 Kč

Vicky black, rovná
Délka: 300 cm, materiál: LDTD
(198-0008/004)

15 999 Kč

Vicky black, rohová
Délka: 290 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (198-0008/005)

20 999 Kč

Vicky white, rohová
Délka: 290 cm, levý/pravý roh,
materiál: LDTD (198-0008/002)

20 999 Kč

Polly
Délka: 200 cm, materiál: MDF a LDTD
(276-0003/001). Tip: bílý lesk opticky zvětší prostor

Od 8 999 Kč

https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Evelin&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Evelin&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Vicky+white&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Vicky+black&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Vicky+black&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Vicky+white&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Vicky+white&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/products/kuchyne-polly-200-cm-bila-lakovana


POMÁHÁME S VÝBĚREM

NÁBYTEK VYBAVENÍ KUCHYNĚ RYCHLE A JEDNODUŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Kuchyně, které u nás najdete, jsou nejen symbolem kvality, výborné 
odolnosti a vkusného designového provedení. Zakládáme si i na velikosti 
úložného prostoru, pracovní plochy a správné ergonomii,  
která zajistí úsporu času i námahy.

Kuchyně Aurelia

Rozměry: 240x180 cm, vysoký lesk, černá,
Materiál: MDF   
(245-0003/058)
Od 32 999 Kč 

Luxusní kuchyň Aurelia je hrdou součástí prémiové 
řady Henry Style. Vyznavače čistých linií jistě potěší 
lakované plochy, které v interiéru působí velmi 
vkusným dojmem. Nejsou však pouze estetickým, ale 
především praktickým doplňkem. Tato vlastnost totiž 
zaručuje výbornou odolnost a dlouhou životnost

Aurelia

Aurelia, rovná
Délka: 180, 240 nebo 300 cm, materiál: MDF 
(245-0003/001)

Od 17 499 Kč

Aurelia potravinová skříň
ŠxVxH: 60x197x58 cm, lakovaná, dostupné ve vice barvách 
(245-0003/050)

Od 6 999 Kč

Potravinová skříň
ŠxVxH: 60x197x58 cm, lesklá, dostupné ve vice barvách 
(245-0003/057)  

Od 12 399 Kč

Aurelia ostrůvek
Délka: 240 cm, lakovaná, dostupné ve vice barvách 
(245-0003/042)

Od 12 899 Kč

https://www.okay.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Aurelia+rohov%C3%A1
https://www.okay.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Aurelia+sk%C5%99%C3%AD%C5%88
https://www.okay.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Aurelia+sk%C5%99%C3%AD%C5%88
https://www.okay.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Aurelia+ostr%C5%AFvek
https://www.okay.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Aurelia+rovn%C3%A1
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Aurelia&type=product%2Cpage%2Carticle


Tisíce dalších produktů na OKAY.CZ

Vyberte si nábytek online a nechte si jej pohodlně doručit až domů. 

Clera
Délka: 200 cm, materiál: LDTD 
(610-0010/001)

13 999 Kč

Dynami
Délka: 120 cm, 
materiál: LDTD (610-0009/001)

4 999 Kč

Denera
Délka: 200 cm, materiál: LDTD
(610-0013/001)

12 999 Kč

Orca
Délka: 260 cm, materiál: LDTD
(276-0002/001) 

9 999 Kč

Electra, rohová
Délka: 270 cm, levý/pravý roh, materiál: MDF a LDTD (245-
0005/002)

Od 33 099 Kč

Electra, rovná
Délka: 300 cm, materiál: MDF a LDTD
(245-0005/001)

Od 30 899 Kč

Michelle  
Délka: 200, 240 nebo 260 cm, materiál: LDTD 
(909-0999/002)

Od 11 499 Kč

Benny  
Délka: 200 cm, materiál: LDTD a MDF 
(276-0001/001)

11 799 Kč

https://www.okay.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Denera
https://www.okay.cz/products/kuchyne-clera-200-cm-bila-mat-cerna-lesk
https://www.okay.cz/products/kuchyne-dynami-120-cm-dub-bila-mat
https://www.okay.cz/products/kuchyne-orca-260-cm-bila-vysoky-lesk-lakovana
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Electra&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL3%3A-Kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky&q=Electra&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/search?pf_mlt_kategorie=FIL%3ACOL2%3A-Kuchyn%C4%9B%3B+j%C3%ADdelny&q=Michelle&type=product%2Cpage%2Carticle
https://www.okay.cz/products/kuchyne-benny-200-cm-bila-vysoky-lesk-lakovana


NÁBYTEK okay.czokay.cz okaycz

USP -mkt bo×MKT BO×
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR  
SEDAČEK, POSTELÍ A KUCHYNÍ

OKAY.CZ

OKAY je největší sítí prodejen nábytku v České republice  
i na Slovensku, čítající přes 130 prodejen. Našim zákazníkům  
se snažíme být stále nablízku, proto dále rosteme a expandujeme. 

Více než  
130 prodejen  
nejen v ČR a SK

 
Nakupujte on-line na okay.cz nebo na více než 130 prodejnách v ČR a SK
Uvedené ceny jsou pouze informativní o obvyklé prodejní ceně vč. DPH a jsou platné od 01. 01. 2022. Změny některých cen v dalším období jsou možné. V důsledku změn prodávaného sortimentu může dojít k zastavení nebo 
přerušení prodeje některých výrobků uvedených v tomto katalogu. Ilustrativní vyobrazení některých produktů a ceny u nich uvedené nemusejí souviset. Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Uvedené 
rozměry a barevné odstíny materiálu v inzerci jsou orientační a nemusí být totožné s originálem. Za tiskové chyby neručíme.
Výběr potahových látek a kůží je za příplatek. Bližší informace na prodejně. Slevy zboží v letáku jsou odečítány z původních cen. Původní cena je cena před slevou, resp. cena, za kterou bylo zboží v minulosti prodáváno.
Jedná se o e-shopovou nabídku, zboží je dostupné na okay.cz nebo v prodejnách OKAY.

POMÁHÁME
S VÝBĚREM

HENRY STYLE Videorecenze Nastavitelná výška Německá kvalita Vysoký lesk  tlumené zavírání


