
PLÁNUJEME VESTAVĚNOU SKŘÍŇ 
 

 
 
Účel skříně 
Vestavěnou skříň je dobré plánovat s ohledem na její budoucí využití. Jinak by měla vypadat skříň pro 
ženu, jiné nároky bude mít muž nebo dítě. Skříň ale můžete také využít jako botník, spíž nebo úložný 
prostor pro úklidové potřeby. 
 
Prostor 
Určující pro vestavěnou skříň je prostor, ve kterém má být umístěna. Změřte si alespoň orientačně 
výšku, šířku a délku prostoru, ve kterém má skříň stát. 
 
Korpus skříně 
Ať už bude pohledová část skříně z jakéhokoliv materiálu, korpus (nepohledový) se nejčastěji vyrábí 
z bílého či šedého lamina. Záleží ale pouze na vás. Ve Vestavstylu používáme pouze kvalitní a ověřené 
materiály. Pokud tedy hovoříme o nejčastěji používaném laminu, tak vždy o síle 18mm od firem 
EGGER, KRONOSPAN, která jsou k dostání v mnoha odstínech a provedeních… 
 
Vestavěná skříň může, ale nemusí mít podlahu, strop, bočnice i záda. Určující je samozřejmě prostor. 
Vestavěné skříně se obvykle dělají do výšky místnosti, aby se co nejvíce využil daný prostor, ale v 
takovémto případě jsme konstrukčně limitováni rozměry laminových desek, které jsou maximálně 
277 cm. Vyšší prostory se pak musí řešit individuálně, nejčastějším řešením je formou nástavce. 
Skříň může stát na jakékoliv podlaze. Pro posuvný systém dveří je ale třeba, aby podlaha byla rovná. 
Pokud není, doporučujeme skříň vybavit dnem, které je na soklu, pomocí něhož se nerovnosti 
dorovnají. 
 
Vestavěné skříně se většinou vyrábějí bez zad. Záda se používají pouze v případě kdy je zadní část 
skříně odkrytá (pohledová) či na přání zákazníka. Záda do skříně ovšem nedoporučujeme, především 
proto, že pokud bydlíte v bytě či domě s vyšší vlhkostí mohou mezi skříní a zdí vznikat uzavřená a 
nevětraná místa, kde by později mohl vzniknout problém s plísní. 
 
 
 
 



Vnitřní členění skříně + doplňky 
Vnitřní členění si opět můžete navrhnout přesně podle svých představ. Pokud si nevíte rady, své 
představy nám sdělte a my vám navrhneme optimální řešení. Pro snadnější plánování uvádíme pár 
rad, které by Vám mohly pomoci: 
 

• ideální šířka jednoho sektoru je do 90 cm (abychom se vyhnuli prohýbání polic či tyčí), ale i 
pokud je potřeba sektor větší najdeme vhodné a bezpečné řešení 

• v případě, že chceme do skříně s posuvnými dveřmi umístit šatní tyč, je potřebná vnější 
hloubka skříně min. 62 cm a to proto, že pojezdy posuvných dveří odeberou z hloubky skříně 
10cm a pro ramínka je potřeba hloubka min. 52cm , pokud není taková hloubka možná, řeší 
se vnitřní uspořádání alternativně např. výsuvným věšákem. 

• vhodná výška prostoru pro šatní tyč na kratší věci (košile, sukně, trička) je 110cm, pro delší 
věci (šaty, kabáty) je 150-170 cm. 

• pokud plánujete do skříně drátěné koše či šuplíky je vhodné je plánovat do výšky 50-130 cm 
podle výšky člověka, jemuž je skříň určena, aby do nich bylo shora dobře vidět 

• rozestupy polic se dělají standardně od 25-40 cm s tím, že volné jsou ještě o 5 cm nahoru a 
dolů variabilní  

 
Doplňky  
Doplňky jsou praktickými pomocníky při organizaci věcí a je jich velká škála. 
  
drátěné koše 
držáky na vysavače či úklidové náčiní 
sklopná šatní tyč 
výsuvný věšák 
kalhotovník 
kravatník 
police na boty 
výsuvné police 
šuplíky 
osvětlení skříně – LED pásky  
a spousta dalších… 
 
Dveře 
Dveře skříně jsou hlavní pohledovou částí, takže i zde je potřeba dobře promyslet, provedení, design, 
kvalitu… 
Můžete mít otevírání posuvné či klasické dveře na pantech, ale i další atypická řešení, které je ale 
vhodnější probrat s našimi truhláři.  
  
Otevírání posuvné:  

• vhodné do prostorově omezených míst (křídlo neodbíhá od skříně) 
• zabírá 10cm z celkové hloubky skříně 
• maximální šířka jednoho křídla 120cm 
• maximální výška 275cm 
• křídlo dveří lze nejrůzněji dělit, s tím, že na jednotlivé části dělení lze použít jiný materiál 

výplně. 
 
 
 
 



Důležitou částí posuvných dveří jsou rámy, kterých také nabízíme několik druhů: 
  

• ocelové rámy Standard a Lux v barvě kovu, bílé, černé a v několika druzích dřevodekoru 
• rámy hliníkové Sahara, Lazuryt, Onyx, Agát opět v mnoha odstínech 
• nově také luxusní TOP-LINE (systém posuvu v přes sebe) a IN-LINE systém (posuvné dveře 

v jedné rovině)  
 
Otevírání klasické pantové:  
 

• působí ucelenějším dojmem 
• celková hloubka skříně oproti posuvným systémům může být o 10cm mělčí (to se někdy hodí 

:-)) 
• z důvodu stability křídla je dobré, když je křídlo vyšší než širší a to čím víc tím lépe 
• maximální šířka jednoho křídla je 60 cm 
• maximální výška 277 cm 

 
Materiál: 
Materiál dveří opět můžete vybrat z velké nabídky materiálů: 
 
lamino 
dýha 
zrcadlo 
lacobel - barevné lesklé sklo podlepené bezpečnostní fólií 
metalac - barevné matné sklo podlepené bezpečnostní fólií 
conex - dvě čirá skla s mléčnou či čirou bezpečnostní fólií mezi nimi 
plexi soft tone - mléčné plexisklo 
 
Cena 
Cenu skříně určuje její velikost, tedy množství spotřebovaného materiálu. Samozřejmě také zvolený 
materiál, nejlevnějším řešením je lamino v základních odstínech, naopak lakované materiály do 
vysokého lesku, některé dýhy, lamináty nebo masiv mohou být finančně poměrně náročné. 
Cena může narůst zvolenými rámy, doplňky a designovými „vychytávkami“. 
 
Máte zájem o vestavěnou skříň či šatnu? Kontaktujte nás.  
 
Kontaktní osoba: Petra Děkanovská 
Tel.: 731 118 409 
mailto:pdekanovska@vestavstyl.cz 

mailto:pdekanovska@vestavstyl.cz

