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YouK — ozdoba každého interiéru

Díky svému nadčasovému designu a čistým tvarům je 
YouK praktickým prvkem v každé místnosti. Ať už v kou-
pelně, obývacím pokoji, domácí kanceláři, kuchyni nebo 
v předsíni, YouK spojuje funkčnost s útulností díky svému 
svěžímu designu.

Můžete si vybrat, zda YouK zavěsíte na zeď, postavíte na 
podlahu nebo volitelně připevníte na rektifikační nožky.

 

Regálový systém nabízí nespočet možností, jak si zaří-
dit místnost: zvolte si výšku, vyberte si různé typy nebo 
tloušťku polic.

Modulární konstrukce umožňuje pozdější snadné 
rozšíření systému YouK a jeho přizpůsobení indivi-
duálním potřebám.

Systém //YouK
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Moduly //YouK

1. Rámy 2. Police

YouK nabízí řadu možností

YouK se skládá ze tří jednoduchých modulů: rámů, polic 
a konstrukčních prvků, které lze mezi sebou libovolně kom-
binovat a snadno rozšiřovat i po první montáži. K rámům lze 

přidat všechny konstrukční prvky a doplňky systému YouK. 
Tím je dosaženo vysoké míry přestavitelnosti systému.

Police, kovové i dřevěné, lze libovolně kombinovat*.

*Dřevěné police nejsou zahrnuty do programu 
YouK. Jsou dodávané nábytkovým výrobcem nebo 
se obraťte na Vašeho truhláře.

3. Výběr konstrukčních prvků

Produktový web

https://kbgo.to/yok

Montážní návody

https://kbgo.to/supp
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AR — Váš virtuální YouK

Naše online aplikace Vám nabízí možnost virtuálně rozšířit 
své vlastní čtyři stěny o YouK s využitím moderní AR tech-
nologie. Prostřednictvím fotoaparátu chytrého telefonu si 
tak můžete udělat první představu o tom, jak YouK zapadne 
do vašeho interiéru.

//YouK v rozšířené realitě (AR)

Tato technologie vám usnadní plánování systému YouK, 
jelikož díky věrnému zobrazení v měřítku a trojrozměrné-
mu zobrazení v místnosti získáte základní představu 
o velikosti, designu a funkčnosti regálového systému.
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//YouK v kuchyni 

Takto se používá funkce AR:

Naskenujte QR kód fotoaparátem svého chytrého telefonu 
a můžete začít!

Namiřte kameru na stěnu v kuchyni, kde chcete, aby YouK 
visel nebo stál, a nastavte velikost a pozici policového sys-
tému.

Aplikace nyní promítne naprojektovaný rámový systém 
YouK do Vaší kuchyně.  

Seznam položek – objednací čísla Kesseböhmer 

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte na obrázku na 
této straně najdete v souboru XLS pod tímto odkazem:
https://kbgo.to/ukl1

Naskenováním následu-
jících QR kódů získáte 
další informace a odpovědi 
na otázky týkající se YouK 
a jeho modulů.
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//YouK v obývacím pokoji 

Naskenováním následu-
jících QR kódů získáte 
další informace a odpovědi 
na otázky týkající se YouK 
a jeho modulů.

Takto se používá funkce AR:

Naskenujte QR kód fotoaparátem svého chytrého telefonu 
a můžete začít!

Namiřte kameru na stěnu v obývacím pokoji, kde chcete, 
aby YouK visel nebo stál, a nastavte velikost a pozici poli-
cového systému.

Aplikace Vám nyní nabídne názornou představu o rozložení 
korpusů, polic i užitečných doplňků (např. koše pro noviny) 
na rámovém systému YouK ve Vašem obývacím pokoji.

Seznam položek – objednací čísla Kesseböhmer 

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte na obrázku na 
této straně najdete v souboru XLS pod tímto odkazem:
https://kbgo.to/ukl2
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//YouK v koupelně 

Naskenováním následu-
jících QR kódů získáte 
další informace a odpovědi 
na otázky týkající se YouK 
a jeho modulů.

Takto se používá funkce AR:

Naskenujte QR kód fotoaparátem svého chytrého telefonu 
a můžete začít!

Nyní namiřte kameru na stěnu v koupelně, kde chcete, aby 
YouK visel nebo stál, a nastavte velikost a pozici polico-
vého systému.

Pomocí aplikace si nyní můžete vyzkoušet, jak různě lze 

moduly v rámovém systému YouK uspořádat a jak je lze do-
plnit volitelnými prvky, např. háčky na ručníky.

Seznam položek – objednací čísla Kesseböhmer 

Všechny položky pro sestavu, kterou 
vidíte na obrázku na této straně najde-
te v souboru XLS pod tímto odkazem:
https://kbgo.to/ukl3



8

//YouK pro domácí kancelář 

Naskenováním následu-
jících QR kódů získáte 
další informace a odpovědi 
na otázky týkající se YouK 
a jeho modulů.

Takto se používá funkce AR:

Naskenujte QR kód fotoaparátem svého chytrého telefonu 
a můžete začít!

Nyní namiřte kameru na stěnu domácí kanceláře, kde 
chcete, aby YouK visel nebo stál, a nastavte velikost a po-
zici policového systému.

Svou domácí kancelář si nyní můžete představit jako 
otevřený policový systém – včetně rámového prvku pro 
stolovou desku a doplňkových prvků pro uspořádání do-
kumentů a kancelářských potřeb.

Seznam položek – objednací čísla Kesseböhmer 

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte na obrázku na 
této straně najdete v souboru XLS pod tímto odkazem:
https://kbgo.to/ukl4
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//YouK v dětském pokoji 

Naskenováním následu-
jících QR kódů získáte 
další informace a odpovědi 
na otázky týkající se YouK 
a jeho modulů.

Takto se používá funkce AR:

Naskenujte QR kód fotoaparátem svého chytrého telefonu 
a můžete začít!

Nyní namiřte kameru na stěnu v dětském pokoji, kde 
chcete, aby YouK visel nebo stál, a nastavte velikost a po-
zici policového systému.

YouK jako modulární rámový policový systém je přímo 
předurčen pro každý dětský pokoj. Jeho fl exibilta umožňu-
je fl exibilní změny s rostoucím věkem dítěte. Nezapo-
meňte, že při každé změně můžete využít aplikaci AR.

Seznam položek – objednací čísla Kesseböhmer 

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte na obrázku na 
této straně najdete v souboru XLS pod tímto odkazem:
https://kbgo.to/ukl5
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//YouK jako šatník 

Naskenováním následu-
jících QR kódů získáte 
další informace a odpovědi 
na otázky týkající se YouK 
a jeho modulů.

Takto se používá funkce AR:

Naskenujte QR kód fotoaparátem svého chytrého telefonu 
a můžete začít!

Nyní namiřte kameru na stěnu, kde chcete, aby YouK visel 
nebo stál, a nastavte velikost a pozici policového systému.

Šatník může být mnohem víc než jen polička na kabát a na 
boty. Prohlédněte si, jak bude vypadat policový rámový 
systém YouK s věšáky, stojanem na deštníky a dalšími do-
plňky. Pro předsíň Vašeho bytu může být YouK svým uni-
verzálním nadčasovým designem skvělou volbou.

Seznam položek – objednací čísla Kesseböhmer 

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte na obrázku na 
této straně najdete v souboru XLS pod tímto odkazem:
https://kbgo.to/ukl6
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//YouK · další inspirace 

Objednací čísla Kesseböhmer

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte 
na obrázku na této straně najdete v souboru 
XLS pod tímto odkazem:

https://kbgo.to/ukl10

Objednací čísla Kesseböhmer

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte 
na obrázku na této straně najdete v souboru 
XLS pod tímto odkazem:

https://kbgo.to/ukl9

Objednací čísla Kesseböhmer

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte 
na obrázku na této straně najdete v souboru 
XLS pod tímto odkazem:

https://kbgo.to/ukl8

Objednací čísla Kesseböhmer

Všechny položky pro sestavu, kterou vidíte 
na obrázku na této straně najdete v souboru 
XLS pod tímto odkazem:

https://kbgo.to/ukl7
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