
7 | w
w

w
.svet24.si | PRILO

G
A

 SV
ET IN

 D
O

M
 | SO

BO
TA

, 7. 3. 2015

Bistvo kuhinj MASTER je, da se prilagodijo 
kupcu. Najprej na podlagi želja strank nare-
dimo skico, ponudimo 3D-izris potencialne 
postavitve kuhinjskih elementov in celo film-
ček, da si kupci še bolje predstavljajo, kako 
bo videti njihova nova kuhinja. Ko je stranka 
zadovoljna, pridemo na dom in preverimo, 
ali so mere točne. Ko stranka po strokovnem 
posvetovanju potrdi izbiro kuhinje, začnemo 
izdelavo,« pojasni Gregor Nagode iz podjetja 
Culina. »Naše kuhinje so slovenski proizvod, 
izdeluje pa jih mizar z dolgoletno prakso in 
bogato družinsko tradicijo, in sicer v nekdanji 
tovarni Novoles v Straži pri Novem mestu.«

Kakovost po dostopni ceni

Kuhinje imajo serijsko vgrajeno tiho in meh-
ko zapiranje z visokokakovostnim okovjem 
(garancija 80.000 odpiranj in zapiranj), moč-
no nosilnost kovinskih predalov (do 40 kilo-
gramov), ki jih lahko napolnite po mili volji, 

s hitrim snemanjem in vpenjanjem ter po-
polnim izvlekom. Poleg tega so vsi korpusi 
debeline 18 milimetrov, vse fronte pa merijo 
vsaj 18 milimetrov.

Pri snovanju kuhinj MASTER so poleg kako-
vosti velik poudarek namenili še estetskemu 
dizajnu. »Vse barve, ki jih je na voljo več kot 
100, so lahko v visokem sijaju ali matu. Kuhi-
nje so povečini izdelane iz iverala s frontami 
iz oplaščenega mediapana, lahko pa so tudi 
fronte narejene iz iverala ali masive. Izbira 
materiala se prilagaja potrebam in željam 
kupca,« razloži Nagode. 

Uresničijo vse, kar si zamislite
Kupec lahko naroči tudi delovni pult iz ka-
teregakoli materiala (od klasičnega iz iver-
ke do takega iz kerrocka, silestona, granita, 
marmorja, rostfreija in drugih materialov). 

Poleg kuhinje poskrbijo za lesene oziroma 
steklene obloge med visečimi nizkimi oma-
ricami z raznimi motivi (dvobarvno steklo, 
digitalni print, barvna tapeta, mat steklo in 
drugo). »Vse lesene obloge lahko izdelamo 
v vseh lesenih dekorjih … Kupec si lahko 
zamisli zelo klasično ali zelo moderno kuhi-
njo,« doda Nagode. »Zelo smo prilagodljivi 
tudi glede bele tehnike, na voljo pa so iz-
delki kateregakoli proizvajalca.«

Kuhinja od ideje do vgradnje
Ponudba kuhinj je na našem trgu velika, vendar je v večini primerov klasična in standardna.  
Velika prednost kuhinj MASTER slovenskega podjetja Culina je, da so domače proizvodnje,  
visoke kakovosti, povsem prilagojene željam kupca in cenovno dostopne.

“Naše glavne prednosti 
so, da kuhinje načrtujemo, 
izdelamo, pripeljemo in 
vgradimo.”

Kuhinje po meri

“V salonih v Merkurju v ljubljanskem 
BTC in kranjskem Merkurju razstav-
ljamo več različnih modelov kuhinj, 
da stranke dobijo občutek, kaj vse 
imajo na voljo. Pri izdelavi pa se 
seveda prilagodimo omejitvam in 
značilnostim prostora, saj izdelujemo 
kuhinje po meri,” pojasni Nagode.

Dobavni rok za kuhinje MASTER  
je 30 dni.  
Več o kuhinjah najdete na  
www.master-kuhinje.si.

“Pri nas je mogoče dobiti 
kuhinjo z osnovno belo 
tehniko že za tisoč evrov, 
izdelujemo pa tudi kuhin-
je za zahtevnejše okuse.” 


