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За останні 10 років вбудована побутова техніка набирає 
все більшої популярності. Це пов’язано з тим, що облад
нання стає доступнішим, а його характеристики нічим 
не поступаються традиційним аналогам. 

До того ж вбудована техніка — це вершина компактно
сті, адже її легко встановлювати в кухонний гарнітур 
та розміщувати в зручному для користувача місці. Все 
передбачено під індивідуальні потреби та побажання. 
А найголовніше – це ідеальне рішення для максимально
го заощадження простору.

Збільшення попиту на вбудовану техніку обумов
лює необ хідність у якісній фурнітурі для її монтажу. 
Адже завдяки таким комплектуючим просте та пра
вильне встановлення гарантовано. І, що важливо, 
ця фурнітура дозволяє мебляру заощаджувати час 
та застосовувати менше зусиль під час монтажу вбудо
ваної техніки.
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[ ПІДДОНИ ДЛЯ ІНДУКЦІЙНИХ ПЛИТ ]

З індукційними варильними поверхнями приготування їжі стане ще зручні
шим. Вони точно регулюють температуру конфорки та гарантують рівно
мірний розподіл тепла на поверхні. Попри те що індукційні варильні плити 
не потребують газових труб та не утворюють відкритого полум’я, потрібно 
створити безпечні умови для їх використання. Для таких цілей і були розро
блені індукційні піддони.

Навіщо вони потрібні?

Ізоляційний піддон із вогнетривкою фольгою забезпечує захист від пере
грівання під індукційною плитою. Також він допомагає підтримувати вен
тиляцію у корпусі меблів. Адже індукційні плити генерують тепло не тільки 
на самій поверхні, але й під нею. Це може спричинити пошкодження стіль
ниці та інших матеріалів корпусу. 

Встановлення

Ізоляційні панелі з вогнетривкою фольгою діють як щит від нагрівання. 
Тому вони встановлюються безпосередньо під індукційними плитами. Вико
ристовуються тільки у поєднанні зі спеціальними модифікаціями стільниць – 
ламінованою або кварцовою.

Товар

Піддон для 
індукційних плит 
із вогнетривкою 
фольгою

563 мм 113441

Довжина Артикул 
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[ ПІДСТАВКИ ДЛЯ ВБУДОВАНИХ 
ХОЛОДИЛЬНИКІВ ]  

Встановлюються замість дна у шафі під вбудовані холодильники. Мають 
спеціальні отвори для циркуляції повітря всередині корпусу та дерев’я
ні шканти для встановлення. У комплектації піддонів передбачена база 
для фіксації кухонних ніжок. Завдяки передній білій планці при відчиненні 
дверцят холодильника колір такої підставки гармонійно виглядає з внутріш
ньою частиною холодильника.

Товар

Підставка для 
вбудованого 
холодильника 
з базою для ні
жок і шкантами

563 мм 92194

Довжина Артикул 
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[ КРІПЛЕННЯ ЗАДНЬОЇ СТІНКИ МОДУЛЯ 
ПІД ХОЛОДИЛЬНИК ЧИ ДУХОВУ ШАФУ ]

Такі комплектуючі допомагають закріпити та зафіксувати корпус меблів, 
не перекриваючи стінку. Призначені для монтажу ззаду холодильника або 
духової шафи. Кріплення задньої стінки модуля повинні залишатися відкри
тими для циркуляції повітря.

Товар

Кріплення
задньої стінки
модуля під
холодильник
чи духову шафу

564 мм 555 мм

Довжина Висота
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Артикул 
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[ БОКОВІ ЗАХИСНІ ПЛАНКИ 
ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН ]

Забезпечують захист корпусу від потрапляння вологи при відчиненні двер
цят посудомийної машини.

Товар

Бокова захисна
планка для 
посудомийних 
машин, 2 шт.

Алюміній 113446

Матеріал Артикул 
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[ ПЛАНКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ДУХОВОЇ ШАФИ ]

За допомогою цієї фурнітури духові шафи та мікрохвильові печі можна вста
новлювати без дна корпусу. Такі планки мають вже готові отвори для крі
плення та монтажу.

Товар

Планка для 
встановлення 
вбудованої
духової шафи

Метал 384 мм
480 мм

Матеріал Довжина
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83580
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