
TIPY A TRIKY
CESTA KE SKŘÍNI SKUTEČNĚ NA MÍRU 



úložný prostor jednotka šířka výška šířka
police

hloubka
police

…. visící na tyči

obleky / bundy 4 – 8  cm 1 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm

župany / kabáty 4 – 8  cm 1,50 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm

halenky / trička 4  cm 1 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm

kalhoty 5   cm 70 cm ≥ 60 cm ≥ 50 cm

šaty 4   cm 1,60    m ≥ 60 cm ≥ 50 cm

sukně 4  cm 80  cm ≥ 60 cm ≥ 50 cm

krátké kabátky / saka 4 – 8  cm 1,20  m ≥ 60 cm ≥ 50 cm

letní bundy 4 – 6  cm 1  m ≥ 60 cm ≥ 50 cm

zimní bundy 6 – 8  cm 1  m ≥ 60 cm ≥ 50 cm

….uložené v policích

ložní prádlo 40 cm 10 cm ≥ 50 cm ≥ 50 cm

ručníky 45 cm 7 cm ≥ 50 cm ≥ 50 cm

kalhoty 30 cm 3 cm ≥ 40 cm ≥ 50 cm

svetry / kardigeny 30 cm 3 cm ≥ 40 cm ≥ 50 cm

kufry 90 cm 25 cm ≥ 1 m ≥ 50 cm

trička 24 cm 2,5 cm ≥ 30 cm ≥ 50 cm

1 pár nízkých bot 20 cm 7 cm ≥ 80 cm ≥ 50 cm

žehlící prkno 30 cm 1,50 m ≥ 30 cm ≥ 50 cm

…. uložené v zásuvkách

srolované pásky – – ≥ 44 cm ≥ 56 cm

srolované kravaty – – ≥ 44 cm ≥ 56 cm

spodní prádlo – – ≥ 44 cm ≥ 56 cm

ponožky – – ≥ 44 cm ≥ 56 cm
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Tato brožura Vám poskytne mnoho užitečných

informací, které vám pomohou při realizaci Vaší 

vlastní osobní vestavěné skříně Gudcina.

Stojí za to se podívat nejprve dovnitř Vaší 

stávající skříně a tím si plánování nové  

skříně zjednodušit. Proveďte si inventář 

oděvů do odpovídajících prostorů. Kolik metrů 

šatní tyče na oblečení potřebujete? Kde jsou 

ty šaty, které často nosíte? Preferujete ukládání 

do šuplíků nebo raději věci skládáte na police?

Následující informace Vám pomohou vypočítat 

potřebný prostor ve Vašem šatníku.

Co chcete ukládat?

VYPOČÍTEJTE VLASTNÍ POTŘEBY!

KONTROLNÍ SEZNAM PLÁNOVÁNÍ

Po přečtení našeho návodu prosím vyplňte kontrolní seznam a udělejte 

si schématický náčrt Vaší nové skříně. S tímto plánem se na nás obraťte

a my Vám pomůžeme návrh dotáhnout tak, aby Vaše nová skříň byla 

skutečně na míru nejenom prostoru, ale i Vašim každodenním potřebám.

≥ = větší nebo stejné k
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JAK PLÁNOVAT UŽITEČNÉ A ERGONOMICKÉ UKLÁDÁNÍ!

VÝŠKA A HLOUBKA ŠATNÍKU PRO KOMFORTNÍ UKLÁDÁNÍ V ZÓNÁCH

Komfortní zóny (KZ I - IV) jsou rozdělené 

na základě toho, jak vysoký je uživatel. 

Skladování oblečení, které nosíte často, 

by mělo být plánováno v zóně KZ I a KZ II. 

Tak jak stárneme, se však vnímání pohodlí 

mění. Je proto vhodné při plánování myslet 

na to, jak dlouho budete chtít skříň používat 

a nemyslet jen na aktuální stav. 

Příslušenství jako šuplíky, výsuvné police, 

drátěné koše nebo sklopné šatní tyče na 

oblečení by měly být v KZ II až KZ IV 

a lze je i dodatečně namontovat dle 

Vašich potřeb.

KOMFORTNÍ ZÓNY

komfortní zóna III

komfortní zóna III

komfortní zóna II

komfortní zóna I

komfortní zóna II

komfortní zóna I
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1 POLICE:

Doporučená šířka: 25-100cm

Obvyklá výška složených věcí - komínky: 25-35 cm 

Šířky komínků:

■ pánská trika 27 cm

■ dámská trika 24 cm

■ mikiny 30 cm

■ tenké svetry 27 cm

■ svetry 35 cm

■ velké ručníky 40 cm  

■ malé ručníky 20 cm 

■ ložní prádlo 40 cm

2  ŠATNÍ TYČ:

Obvyklá šířka 30-110 cm, jeden metr šatní tyče

je na přibližně 25 košil nebo halenek.

Nezbytná hloubka vnitřního prostoru: 50-60 cm

Doporučená výška pro zavěšení:

■ košile 95 cm

■ halenky 85 cm 

■ šaty krátké 120 cm

■ saka 105 cm

■ dlouhé kabáty 150 cm

3  SKLOPNÁ ŠATNÍ TYČ:

Šířka: 60-120cm

 VÝSUVNÁ ŠATNÍ TYČ:

Hloubka: 30-50 cm

Doporučená šířka: 50-60 cm

 KRAVATOVNÍK:

Výsuvný držák pro zavěšení kravat, hloubka minimálně 50 cm

4  VÝSUVNÉ POLICE S ČÍLKY:

Ukládání obuvi, krabic, těžších věcí, nebo jako odkládací stolek 

Doporučená šířka: 40-80 cm

5  ZÁSUVKY:

Zásuvky - obvyklá šířka 30-80 cm, doporučená výška: 13-28 cm

Ukládání: spodní prádlo, ponožky, čepice, rukavice, špinavé prádlo, 

mebo opasky. Zásuvky je možné vnitřně dělit dle požadavků pro ukládání 

klíčů, hodinek, opasků, šperků nebo dokumentů.

6  VÝSUVNÉ KOŠE:

Ukládání: spodní prádlo, čepice, rukavice, šály, čerstvě

vyžehlené nebo špinavé prádlo.

Typizovaná šířka: 40-60cm, typizovaná výška: 7-17 cm.

Velký výklopný koš na špinavé prádlo šířka: 38-48cm, 

celková výška koše: 75cm

7 VÝSUVNÝ  KALHOTOVNÍK:

Celovýsuvný dřevěný nebo kovový rám pro zavěšení kalhot. 

Doporučená výška: 80 cm, obvyklá šířka: 40-90 cm. 

8 DRŽÁKY:

Držák na žehličku, hadici vysavače, kabely

ROZMĚRY OSTATNÍCH VĚCÍ:

Boty

■ kozačky pár výška 45 cm, šířka 27 cm

■ kotníčkové boty pár výška 22 cm, šířka 27 cm

■ lodičky pár výška 24 cm, šířka 22 cm

■ nízké boty, přezůvky pár výška 12 cm, šířka 25 cm

Úklidové prostředky

■ vysavač výška 45 cm, šířka 50 cm

■ kbelík výška 40 cm, šířka 35 cm

■ žehlící prkno, schůdky, hadice vysavače

■ sušák na prádlo výška: 150 cm, šířka: 10-17 cm

Ostatní věci

■ kufr výška 30 cm, šířka 85 cm

■ sportovní taška výška 30-50 cm, šířka  70-80 cm

■ krabice výška 22 cm, šířka 30-40 cm

■ kabelka výška 20-40 cm, šířka 25-50 cm

■ batoh výška 30-70 cm, šířka 20-40 cm

■ klobouk výška 22 cm, šířka 30-50 cm

—

Většinu věcí lze skládat různým způsobem a rozměr se liší

podle velikosti člověka. Uvedené rozměry jsou orientační

a mohou se lišit od těch Vašich.
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okna       ano  ne

dveře       ano  ne

radiátory       ano  ne

Je podlaha nerovná?      ano  ne

podlahová plocha místnosti v m²

příslušenství

povrch

výška místnosti v cm

typ podlahy

ostatní

Jaké jsou rozměry prostoru? Již jste se rozhodli o vybavení a příslušenství pro 

vnitřní systém - vnitřní vybavení a vybrali jste barvu?

Pokud ano, jaký?

Před návštěvou našeho specialisty Vám doporučujeme udělat 

jednoduchý půdorysný plán (viz strana 7) prostoru tak,

abychom mohli perfektně naplánovat skříň. Budeme 

potřebovat vědět:

■ kde jsou všechna okna a dveře a kam se otevírají 

■ zakreslit vše, co je neobvyklé – například vyčnívající stěny, 

komíny, stoupačky atd.

■ pokud se jedná o šikmý strop, změřit přibližné rozměry 

prostoru šikminy.

 

Další informace o našich produktech a řešeních najdete 

na www.gudcina.cz
 

Všechny dostupné materiály, výplně posuvných dveří Vám 

rádi předvedeme v našich studiích.

SEZNAM PLÁNOVÁNÍ
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PRŮBĚH ZAKÁZKY
Jak tedy postupovat? Co – jak – kdy je třeba udělat, aby se Váš nápad stal realitou?

VÁŠ NÁPAD A NÁŠ PRODEJCE

Nezáleží na tom, zda máte neurčitou představu

nebo specifické přání – nabízíme praktickou

pomoc s jejím uskutečněním. Navštivte naše

specialisty, kteří Vám rádi poradí vhodné řešení 

Vašeho prostoru a navrhnou vestavěnou skříň 

zcela podle Vašich představ. Pomohou též 

vybrat materiály z široké nabídky našich 

vzorkovníků.

Pokud máte již zcela konkrétní představu, 

rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku 

spolu s grafickým návrhem.

KONTAKT:

JN Interier Česká republika, s.r.o.

Tel: 261 227 637

e-mail:info@gudcina.cz

www.gudcina.cz
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ZAMĚŘENÍ A VÝROBA

Poté, co odsouhlasíte návrh a cenovou kalkulaci, 

domluvíme návštěvu našeho technika, který prostor 

přesně zaměří a určí finální rozměry. Následuje 

výroba, kdy každou zakázku zpracováváme do výroby 

individuálně. Obrábění provádíme na moderních 

počítačově řízených strojích a některé díly dle potřeby 

kompletujeme pro montáž již ve výrobě.

 

 

 

MONTÁŽ

Když je výroba dokončena a Vaše vestavěná skříň 

je připravena k montáži, pečlivě připravíme všechny 

součásti a pošleme je na místo určení. Vyškolení 

montéři namontují Vaši novou vestavěnou skříň tak,

aby vše přesně padlo tak, jak má. 

 


