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ÚCHYTKY 

S výberom úchytiek radí špecialista na interiéry:

architekt MArch Marek Lüley

MArch Marek Lüley

- vedie ateliér interiérovej tvorby CPS Architects 

- štúdijné skúsenosti: Vysoká škola výtvarných umení 

v Bratislave, Akademie der Bildenden Kunste vo 

Viedni, Fakulta architektúry STU v Bratislave 

- medzinárodné skúsenoti zo zahraničných ateliérov:

v Jordánsku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku

www.cpsinterier.sk

NÁBYTKOVÉ 

KOVANIA



Moderná úchytka T35 
• moderná nerezová úchytka 

• rozsah roztečí od 128 mm - 672 mm

Moderná úchytka LONDON
• moderná nerezová úchytka 

• rozsah roztečí od 128 mm - 416 mm

Moderná úchytka T32
• moderná nerezová úchytka 

• rozsah roztečí od 128 mm - 672 mm

kód 

9088 nerez    128 mm    

9079nerez    160 mm    

rozteč farba

9080 nerez    192 mm    

9084 nerez    320 mm    

9087 nerez    480 mm    

9559 nerez    672 mm    

Architekt odporúča:
- elegantná okrúhla úchytka vhodná na 

kuchynské linky ale aj na nábytok do obývačky

- nerezová farba sa vynikajúco hodí k 

nerezovým spotrebičom

 

kód 

4567  nerez    128 mm    

4568  nerez    160 mm    

rozteč farba

4569 nerez    192 mm    

4570 nerez    256 mm    

4571 nerez    320 mm    

4572  nerez    416 mm    

kód 

9686nerez    128 mm    

9687nerez    160 mm    

rozteč farba

9068nerez    224 mm    

9071 nerez    320 mm    

9073 nerez    448 mm    

9077nerez    544 mm    

9076nerez    672 mm    
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Moderná úchytka PORTA
• moderná hliníková úchytka 

• rozsah roztečí od 128 mm - 432 mm

kód 

6692hliník    128 mm    

6693 hliník    160 mm    

rozteč farba

6694 hliník    192 mm    

6695 hliník   224 mm    

6701 hliník    320 mm    

20082hliník   432 mm    

128 / 160 / 192 / 224 / 320 / 432 

138 / 170 / 202 / 234 / 330 / 442
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Architekt odporúča:
- univerzálna nerezová úchytka vhodná na 

všetky tipy nábytku 

- nerezová farba sa vynikajúco hodí k 

nerezovým spotrebičom

 

kództeč farb

Architekt odporúča:
- jednoduchý a hranatý dizajn v industriálnom 

štýle

- moderná nerezová uchytka vhodná aj do 

kuchyne ale aj do obývačky či spálne

Architekt odporúča:
- obľúbená a cenovo dostupná úchytka, ktorá nič 

nepokazí ani v kuchyni ani v obývačke

- výborne sa drží v ruke



Architekt odporúča:
- jednoduché tenké čisté línie v troch farebných 

prevedeniach

- úchytka vhodná pre minimalistické interiéry

 

Moderná úchytka CALABRIA
• moderná nerezová úchytka 

• rozsah roztečí od 160 mm - 192 mm

Moderná úchytka FROTTO
• moderná biela, nerezová a chrómová úchytka 

• rozsah roztečí od 128 mm - 320 mm

Moderná úchytka RANIA
• moderná čierna úchytka 

• rozsah roztečí od 128 mm - 320 mm

kód 

12521čierna   128 mm    

12524 čierna    320 mm    

rozteč farba

kód 

12514nerez   160 mm    

12515 nerez     192 mm    

rozteč farba

kód  

20119nerez    128 mm    

20120 nerez     192 mm    

rozteč farba

20121nerez     320 mm    

20122biela   128 mm    

20123biela    192 mm    

20124biela   320 mm    

20125chróm   128 mm    

20126 chróm    192 mm    

20127 chróm   320 mm    
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Moderná úchytka JOSHUA
• moderná nerezová úchytka 

• rozsah roztečí od 128 mm - 320 mm

kód 

12511nerez   128 mm    

12512nerez     160 mm    

rozteč farba

12513nerez     320 mm    

128 / 160 / 320 

143 / 174 / 335 
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Architekt odporúča:
- z predného pohľadu čistá línia z perspektívy 
jemný zaoblený dizajn 
- odporúčam predovšetkým do obývacie izby, 
pracovne a pre komerčné prevádzky
 

Architekt odporúča:
- z predného pohľadu čistá línia z perspektívy 
jemný zaoblený dizajn s elegantnou hrankou 
- odporúčam predovšetkým do obývacie izby, 
pracovne a pre komerčné prevádzky
 

Architekt odporúča:
- jednoduché tenké čisté línie v modernej čiernej 
matnej farbe
- úchytka vhodná pre minimalistické interiéry 



Moderná úchytka SOFT
• moderná čierna úchytka 
• Taliansky výrobca Bosetti Marella
• rozsah roztečí od 96 mm - 320 mm

Moderná úchytka ESTE
• moderná zlatá a nerezová úchytka 
• Španielsky výrobca VIEFE
• rozteč 160 mm

Moderná knobka GRAF
• moderná zlatá, nerezová a čierna úchytka 
• Španielsky výrobca VIEFE

Moderná knobka COMO
• moderná zlatá, nerezová, čierna a biela úchytka 
• Španielsky výrobca VIEFE

kód 
0446160Z28brúsené zlato  160 mm    

0446160Z23brúsená nerez    160 mm    

rozteč farba

kód
0109017L27brúsené zlato  17,5 mm    

0109017L24nerez    17,5 mm    

priemer farba

0109017LM2 matná čierna   17,5 mm    

kód 
15243Z0960M.N2čierna matná   96 mm    

15243Z1600M.N2čierna matná     160 mm    

rozteč farba

15243Z3200M.N2čierna matná     320 mm    

kód 
0168026Z28brúsené zlato  26 mm    

0168026Z23nerez    26 mm    

priemer farba

0168026ZM2matná čierna   26 mm    

0168026ZM1 matná biela26 mm    

0168041Z28brúsené zlato  41 mm    

0168041Z23nerez    41 mm     

0168041ZM2matná čierna   41 mm     

0168041ZM1 matná biela41 mm     
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Architekt odporúča:
- jednoduché oblé línie v modernej matnej 
čiernej farbe
- univerzálna úchytka vhodná nielen pre 
moderné ale aj vidiecke a loftové interiéry

Architekt odporúča:
- jednoduché oblé a čité línie spojené v jednej 
úchytke
- minimalistická úchytka vhodná do moderných 
interiérov v krásnej farbe brúseného zlata

Architekt odporúča:
- nádherná retro knobka vhodná do moderných  
a retro interiérov
- vynikajúca na komody a nočné stolíky
- odporúčam farbu brúsené zlato 

kódpriemer farba

Architekt odporúča:
- konečne moderná univerzálna knobka v dvoch 
rozmeroch a štyroch farbách
- vhodná do moderného, loftového ale aj retro 
interiéru 



Architekt odporúča:
- ak hľadáte niečo jednoduché a zároveň 
štáýlové do rustikálneho interiéru tak úchytka 
MIJA je tou správnou voľbou 
- odporúčam modernú medenú farbu 

Architekt odporúča:
- univerzálna rustikálna štýlová úchytka vhodná 
do rustikálneho a vidieckeho interiéru 
- knobka ELA je navyše vo viacerých farbách 
vhodná aj k úchytke MIJA

 

Rustikálna úchytka a knobka MIJA
• rustikálna úchytka vo farbách stará mosadz, starý kov, biela matná, meď
• rustikálna knobka vo farbách stará mosadz, starý kov
• Taliansky výrobca Bosetti Marella
• rozteč 96 mm

Rustikálna úchytka ZIA a knobka ELA
• rustikálna úchytka vo farbách staré zlato, starý kov, čierna matná
• rustikálna knobka vo farbách staré zlato, starý kov, meď, biela matná, čierna matná
• Taliansky výrobca Bosetti Marella
• rozteč 96 mm

Rustikálna úchytka BERLE
• rustikálna úchytka vo farbách stará mosadz, starý kov, čierna matná, biela matná, meď
• Taliansky výrobca Bosetti Marella
• rozteč 64 mm

Loftová úchytka LOFT
• moderná úchytka do loftových interiérov
• Taliansky výrobca Bosetti Marella
• rozsah roztečí od 32 mm - 224 mm

kód 
15090Z0960B.09staromosadz    96 mm    

15090Z0960B.19starokov  96 mm    

rozteč farba

15090Z096B.F5 biela matná    96 mm    

15090Z096B.29meď  96 mm    

kód 
24090Z0450B.09staromosadz   

24090Z0450B.19 starokov      

farba
41 x 21 mm   

41 x 21 mm      

rozmery

kód 
15114Z09600.07 staré zlato    96 mm    

15114Z09600.19starokov  96 mm    

rozteč farba

15114Z09600.N2 čierna matná    96 mm    

kód 
24221Z03000.07staré zlato   

24221Z03000.19 starokov      

farba

24221Z03000.29 meď     

Ø 30 mm   

Ø 30 mm      

priemer

Ø 30 mm     

24221Z03000.F5  biela matná      

24221Z03000.N2čierna matná   

Ø 30 mm      

Ø 30 mm     

ÚCHYTKY

kód 
15120Z06400.09staromosadz    64 mm    

15120Z6400.F5biela matná 64 mm    

rozteč farba

15120Z06400.N2čierna matná    64 mm    

15120Z6400.29meď  64 mm    

15120Z6400.19starokov   64 mm    

kód 
15097Z03200.94 čierna     32 mm    

15097Z16020.94 čierna  96 / 160 mm    

rozteč farba

15097Z22420.94čierna    160 / 224 mm    
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• rozteč 64 mm
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Architekt odporúča:
- štýlová rustikálna úchytka v tvare mušle
- univerzálna úchytka vhodná nielen pre 
moderné ale aj vidiecke a loftové interiéry
- odporúčam na komody ale aj kuchyne 

Architekt odporúča:
- robustný a ošúchaný dizajn predurčuje túto 
úchytku na loftové interiéry
- odporúčam na do moderných loftových 
priestorov

staromosazd

staré zlato

starokov

meď

staromosadz

čierna

starokov

biela



Architekt odporúča:
- rustikálna porcelánová úchytka vhodná do 
vidieckych interiérov v dvoch veľkostiach
- jemný oblý a zároveň masívny dizajn ideálny 
na uchytenie do ruky   

Porcelánová úchytka a knobka ALA
• porcelánová úchytka vo farbách stará mosadz, starý kov
• porcelánová knobka vo farbách stará mosadz, starý kov
• Taliansky výrobca Bosetti Marella
• rozteč 96 mm

Porcelánová úchytka PERUGIA
• porcelánová úchytka vo farbe stará mosadz

• Taliansky výrobca Bosetti Marella

• rozsah roztečí od 96 mm - 128 mm

Porcelánová úchytka PERUGIA a knobka GRAFIT
• porcelánová úchytka vo farbe antracit

• Taliansky výrobca Bosetti Marella

• rozsah roztečí od 96 mm - 128 mm

kód 

P223110 staromosadz / slonová kosť   96 mm    

P251611 starokov / slonová kosť     96 mm    

rozteč farba

p251610 starokov / biela     96 mm    

p231210 staromosadz / biela   96 mm  

p251110 staromosadz / slonová kosť / kvet 2    96 mm    

p227110 staromosadz / slonová kosť / kvet 1   96 mm    

p251623 chróm / biela    96 mm    

1.

2.    

č.

3.   

4.   

5.    

6.    

7.    

kód 

p323030 staromosadz / slonová kosť   Ø 30 mm    

p324030starokov / slonová kosť     Ø 30 mm     

priemer farba

p314030 starokov / biela     Ø 30 mm     

p314031staromosadz / biela   Ø 30 mm   

p303030 staromosadz / slonová kosť / kvet 1    Ø 30 mm     

p300030staromosadz / slonová kosť / kvet 2   Ø 30 mm     

p314230chróm / biela    Ø 30 mm     

kód rozteč farba

p22020 staromosadz / slonová kosť    96 mm    

p272146 staromosadz / slonová kosť   128 mm    

P22015staromosadz / slonová kosť / kvet 2    96 mm    

P2256128staromosadz / slonová kosť / kvet 2   128 mm    

kód 
15136P96BA.83 antracit / čierna   96 mm    

15136P128BA.83 antracit / čierna     128 mm    

rozteč farba

15136P961A.83 antracit / biela   96 mm    

15136P1281A.83 antracit / biela     128 mm  

kód 
24316P351A.83 antracit / biela   Ø 35 mm    

24316P35BA.83 antracit / čierna     Ø 35 mm     

priemer farba
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Architekt odporúča:
- rustikálna porcelánová úchytka a knobka vo 

viacerých kombináciách z ktorých si určite 

vyberiete čo sa Vám najviac páči 

- absolútna jednotka pre vidiecke a rustikálne 

interiéry

Architekt odporúča:
- rustikálna porcelánová úchytka vhodná do 

vidieckych interiérov v dvoch veľkostiach
- jemný oblý a zároveň masívny dizajn ideálny 
na uchytenie do ruky  



ÚCHYTKY

Úchytka zapustená AMINEÚchytka zapustená MADRID Úchytka zapustená AVOCA

kód 
1353 matný chróm    128 mm    

rozteč farba

kód 

18111 nerez   76 mm    

18109 matný chróm      76 mm    

rozteč farba

kód 

5898 matný chróm    Ø 40,5 mm    

priemer farba

Úchytka do hrany SALMA
• možnosť výroby aj atypického rozmeru
• farba: brúsený hliník

Úchytka do hrany EDGE
• farba: brúsená nerez

kód 
2303 hliník  

farba
3500 mm  

dĺžka

000899 nerez  3000 mm  

kód 
2305 hliník  

farba
3500 mm  

dĺžka

5138 nerez  3000 mm  

kód 
3-1045 brúsený hliník    147 mm    

3-1047 brúsený hliník    197 mm    

rozteč farba

3-1049 brúsený hliník    297 mm    

3-1051 brúsený hliník   397 mm    

3-1053 brúsený hliník    447 mm    

3-1055 brúsený hliník   497 mm    

3-1057 brúsený hliník    597 mm    

3-1059 brúsený hliník    797 mm    

3-1061 brúsený hliník   897 mm    

3-10660 brúsený hliník    1197 mm    

kód 

3-10562 brúsená nerez    147 mm    

3-10563 brúsená nerez    197 mm    

rozteč farba

3-10564brúsená nerez    297 mm    

3-10566 brúsená nerez   397 mm    

3-10567brúsená nerez    447 mm    

3-10568 brúsená nerez   497 mm    

3-10569 brúsená nerez    597 mm    

3-10570 brúsená nerez    697 mm    

3-10571 brúsená nerez   797 mm    

3-10572 brúsená nerez    897 mm    

3-10573 brúsená nerez   997 mm    

3-10574 brúsená nerez    1197 mm    

3-10565 brúsená nerez   347 mm    

možnosť nastriekať 
do akejkoľvek RAL farbyfarbybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybyby

možnosť nastriekať 
do akejkoľvek RAL farbyfarbybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybybyby

kód 
8088chróm    96 mm    

1986 matný chróm    96 mm    

rozteč farba

17697nerez    96 mm    

17696 chróm    128 mm    

1985 matný chróm    128 mm    

9365 nerez    128 mm    

Úchytka do hrany UKV 7 Úchytka do hrany UKV 5 Úchytka LINA

Úchytka knobka JOTA

kód 

1499 chróm   

1501 matný chróm      

farba

9264 nerez     

Ø 31 mm   

Ø 31 mm      

priemer

Ø 31 mm     

Úchytka RUBY

kód 

9424hliník96 mm    

1821 hliník    128 mm    

rozteč farba

Úchytka MONA

kód 
12326Z09700.09 staromosadz    33 x 97 mm    

06332Z06400.09 staromosadz  97 x 33 mm    

rozmery farba

12326Z03500.09 staromosadz    33 x 51 mm    

Úchytka BONARÉ

kód 
12331.1140.03 staromosadz    38 x 114 mm    

06305.6400.03 staromosadz  114 x 50 mm    

rozmery farba

09220.3200.03 staromosadz    32 x 41 mm    

Úchytka CANNES

kód 

2191staromosadz96 mm    

2192 čierna      96 mm    

rozteč farba

hy

Úchytka CANNES
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Všetky produkty nájdete aj v e-shope
WWW.CPS-INTERIER.SK

Predajňa NITRA:                                                                    
CPS Interiér                                                                                 
Bratislavská 21, 
94901 Nitra                                          
                                                                 
mobil:                                                    
0948 803 750, 0910 912 037                  
e-mail: 
predajna.nitra@cpsi.sk

Zákaznícka podpora:

Peter Buday                                                 
mobil: 0908 799 209                              
e-mail: peter.buday@cpsi.sk        
         
Martin Zima   
mobil: 0910 543 200
 e-mail: martin.zima@cpsi.sk 

NÁBYTKOVÉ 

KOVANIA

Všetky položky skladom!
Tovar označnený logom na objednávku je na
objednanie do 3 pracovných dní!

E-shop:                                 
www.cps-interier.sk                                          

mobil:
0910 910 883
e-mail: 
eshop@cpsi.sk


