


k u c h y n ě



O u t d O O r  K i t c h e n  c a b i n e t s









All social gatherings can be moved outside thanks to the Outdoor Kitchen. The 
garden is enriched with an exclusive element that becomes the center of social 
events.

The Outdoor Kitchen is an elegant exclusive accessory that is precisely crafted 
with attention to detail. Gourmets will get pleasure of food and cooks will enjoy 
preparing meals.

The Outdoor Kitchen is made of natural waterproof material protecting it 
against all weather conditions simply by shutting it. It is easy-to-move and 
easy-to-maintain.

OutdOOr Kitchen 213 
big brOther

Rozkládácí kuchyň pro venkovní použití přesouvá střed společenského dění 
z domu do zahrady a zároveň ji takto doplňuje o exkluzivní prvek.

Její neokázale elegantní vzhled podtrhuje precizní provedení detailů, její 
praktickou funkci obohacuje myšlenka dopřát nejen gurmánům požitek z jídla 
uprostřed zeleně, nýbrž také těm, kdo ho připravují.

Kuchyň je vyrobená z přírodního voděodolného materiálu, je mobilní, lehce 
se obsluhuje a jednoduše udržuje. Pracovní plocha a úložné prostory se před 
vnějšími vlivy ochrání snadným uzavřením.

zahradní kuchyň 213 
velKý bratr



šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

kuChYŇ 213 - vElký bRaTR 
(kiTChEn 213 - biG bRoThER)

1 880 1 143 988 41-00314

příslušEnsTví - lEdniCE
(EquipmEnT - FRidGE)

- - - 41-00351

příslušEnsTví - dřEz
(EquipmEnT - sink)

- - - 41-00350

1 143
960

9881 880

3 764

kuchyň 213 - velký bratr 
kitchen 213 - big brother 
volitelné příslušenství 
optionAl ACCessoRies









Her qualities resemble those of her BIG BROTHER, however, she is better suited 
for tinier spaces and more intimate events. Especially designed for easier 
manipulation.

OutdOOr Kitchen 215 
little sister

Podobná funkce jako její VELKÝ BRATR, navržena pro menší prostory, 
menší akce a snadnější manipulaci.

zahradní kuchyň 215 
malá sestra



šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

kuChYŇ 215 - malÁ sEsTRa 
(kiTChEn 215 - liTTlE 
sisTER)

1 080 1 125 785 41-00390

příslušEnsTví - lEdniCE
(EquipmEnT - FRidGE)

- - - 41-00351

1 125

785

2 155

1 080
kuchyň 215 - malá sestra 
kitchen 215 - little sister 
volitelné příslušenství 
optionAl ACCessoRies





šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

kuChYŇ 519 
(kiTChEn 519)

2 460 900 1 000 41-00398

kuChYŇ 519 
(kiTChEn 519)

3 200 900 1 000 41-00399

příslušEnsTví - GRil Ø100
(EquipmEnT - GRil Ø100)

- - - 41-00397

příslušEnsTví - GRil Ø80
(EquipmEnT - GRil Ø80)

- - - 41-00393

příslušEnsTví - dřEz
(EquipmEnT - sink)

- - - 41-00350

900

2 460 3 2001 000 1 000

kuchyň 519 
Kitchen 519 
volitelné příslušenství 
optionAl ACCessoRies



s t O l y



t a b l e s







šířka 
(width)

výška 
(height)

délka 
(lEnGTh)

kód 
(code)

sTůl 314 bEz suků
(TablE 314 ClEaR)

1 000 770
2 500 - 
6 000

41-00321

sTůl 314 sE sukY 
(TablE 314 knoTTY)

1 000 770
2 500 - 
6 000

41-00320

2 500 - 6 000

a

b

c

770

1 000
stůl 314 - brut 
table 314 - brut 
deskA + podnože A/B/C/d/e/f = stůl BRut 
tABle top + suppoRts A/B/C/d/e/f = tABle BRut



šířka 
(width)

výška 
(height)

délka 
(lEnGTh)

kód 
(code)

sTolovÁ dEska 314 - 
bRuT, bEz suků 
(TablE Top 314 - 
bRuT, ClEaR)

1 000 -
2 500 - 
6 000

41-00381

sTolovÁ dEska 314 - 
bRuT, sE sukY 
(TablE Top 314 - 
bRuT, knoTTY)

1 000 -
2 500 - 
6 000

41-00380

2 500 - 6 000

d

e

F

770

1 000
stolová deska 314 - brut 
table top 314 - brut 
sAmotná stolová deskA Bez podnoží 
sepARAte tABle top (no suppoRts)













šířka 
(width)

Tloušťka 
(ThiCknEss)

délka 
(lEnGTh)

kód 
(code)

sTolovÁ dEska 916 - Raw
(TablE Top 916 - Raw)

~1 000 ~100
2 500 - 
6 000

41-00391

koza 212
(TREsTlE 212)

585 700 1 000 41-00349

koza 719
(TREsTlE 719)

500 700 900 41-00521

2 500 - 6 000

~1 000

stolová deska 916 - raw 
table top 916 - raw 
jedinečné mAsivní stolové desky 
nAtuRAl unique mAssive tABle tops





stOlOvá desKa 419 
table tOp 419 
sAmotná stolová deskA Bez podnoží 
sepeRAte tABle top (no suppoRts)

šířka 
(width)

Tloušťka 
(ThiCknEss)

délka 
(lEnGTh)

kód 
(code)

sTolovÁ dEska 419
(TablE Top 419)

1 000 40
3 000 - 
6 000

41-00520

koza 212
(TREsTlE 212)

585 700 1 000 41-00349

koza 719
(TREsTlE 719)

500 700 900 41-00521

3 000 - 6 000

1 000





šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

koza 212
(TREsTlE 212)

585 700 1 000 41-00349

700

1 000

585

KOZa 212 
trestle 212 
podnož pod stolové desky 
suppoRt foR tABle tops



doplnit foto koz M.C.;)



šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

koza 719
(TREsTlE 719)

500 700 900 41-00521

700

900

500

KOZa 719 
trestle 719 
podnož pod stolové desky 
suppoRt foR tABle tops



s e Z e n í



s e a t i n g s





šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

laviCE 513, bEz suků 
(bEnCh 513, ClEaR)

1 000 450 500 41-00343

laviCE 513, bEz suků 
(bEnCh 513, ClEaR)

2 000 450 500 41-00344

laviCE 513, bEz suků 
(bEnCh 513, ClEaR)

3 000 450 500 41-00345

laviCE 513, sE sukY 
(bEnCh 513, knoTTY)

1 000 450 500 41-00338

laviCE 513, sE sukY 
(bEnCh 513, knoTTY)

2 000 450 500 41-00339

laviCE 513, sE sukY 
(bEnCh 513, knoTTY)

3 000 450 500 41-00601

450

1 000

500

lavice 513 
bench 513





šířka 
(width)

výška 
(height)

délka 
(lEnGTh)

kód 
(code)

laviCE sE sTolEČkY 919
(bEnCh wiTh sidE TablEs 
919)

2 000 450 500 41-00383

450

725

500

2 000

lavice se stoleČky 919 
bench with side tables 919



 

APLIKACE BLOK 615 - PRAHA - NÁPLAVKA, OVĚŘOVÁNÍ TŘÍ DŘEVIN: 1 / AZOBE, 2 / DUB, 3 / WRC, FOCENO 1 ROK OD INSTALACE
APPLICATION OF BLOCK 615 - PRAGUE - NÁPLAVKA QUAY, MATERIAL CHECK: 1 / AZOBE, 2 / OAK, 3 / WRC, PHOTOGRAPHED 1 YEAR AFTER INSTALATION

AUTOŘI DESIGNU SI NEPŘEJÍ V NAŠEM KATALOGU PREZENTOVAT SVOJI REALIZACI, 
BYŤ JE VE VEŘEJNÉM PROSTORU, BEZ PLACENÍ FEE.
SOUHLASÍME!
Z NAŠEHO POHLEDU JE TAKÉ LÉPE OBJEKT NEPREZENTOVAT. ROZDÍLNÉ 
VLASTNOSTI TŘÍ DŘEVIN TOTIŽ NELZE NA FOTOGRAFII DETAILNĚ ZACHYTIT.
DOPORUČUJEME VŠEM, KTERÉ ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH ZAJÍMAJÍ,
NAVŠTÍVIT OSOBNĚ NÁPLAVKU.

21



3



 

APLIKACE BLOK 615 - ZÁMECKÁ ZAHRADA DOLNÍ BŘEŽANY
APPLICATION OF BLOCK 615 - CASTLE GARDEN DOLNÍ BŘEŽANY 

(SHA, ING. ARCH. OLDŘICH HÁJEK)



šířka 
(width)

výška 
(height)

délka 
(lEnGTh)

kód 
(code)

blok 615 
TRopiCal haRdwood
(bloCk 615 
TRopiCal haRdwood)

420 420
1 000 - 
3 000

41-00392

blok 615 
wRC sE sukY
(bloCk 615 
wRC knoTTY)

420 420
1 000 - 
3 000

41-00340

1 000 - 3 000 420

420

blOK 615 
blOcK 615



APLIKACE ZAHRADNÍ SESTAVY 117 - BEDŘICHOV - RESTAURACE KRÁLOVKA
APPLICATION OF GARDEN SET 117 - BEDŘICHOV - RESTAURANT KRÁLOVKA



šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

zahRadní sEsTava 117, 
bEz suků 
(GaRdEn sET 117, ClEaR)

1 000
   500

750 
450

2 500 
2 000

41-00347

zahRadní sEsTava 117, 
sE sukY 
(GaRdEn sET 117, knoTTY)

1 000
   500

750 
450

2 500 
2 000

41-00342

750

5001 0002 500

2 000

Zahradní sestava 117 
garden set 117 
stůl se dvěmA lAviCemi 
tABle with two BenChes





šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

křEsílko 707 
(aRmChaiR 707)

530 640 790 41-00312

sTolEk 707 
(TablE 707)

450 450 450 41-00319

450

640

450450790 530

křesílko 707 a stolek 707 
armchair 707 with table 707



m a l á   a r c h i t e K t u r a



s m a l l   a r c h i t e c t u r e



Tato modulová stavebnice umožňuje variabilní sestavení zahradního prostoru 
dle individuálních potřeb.

Díky principu jednoduché přestavby lze základní, minimalisticky a odlehčeně 
vyhlížející altán doplnit o pergolu, zastřešit či uzavřít vícero stěnami a snadno 
přebudovat na saunu se zázemím.

Mimořádná kvalita a životnost konstrukce vyrobené ze západního červeného 
cedru (western red cedar - WRC) je dána výjimečnými vlastnostmi použité 
dřeviny v exteriéru:

• rozměrovou stabilitou 
• nízkou absorbcí vody 
• odolností proti dřevokazným houbám a hmyzu

Nevyžaduje proto žádnou vnější údržbu ani impregnaci povrchu.

Modulární systém je možno rozšířit o další produkty z naší výroby. Dřevěná 
venkovní vana, nábytek a doplňky do sauny i do altánu, venkovní postel, 
zavírací skládací kuchyň, venkovní stůl s lavicemi, křesílka se stolkem. Veškerý 
nábytek je vyrobený z WRC a vytváří tak vysoce funkční a originální celek.

altán 714



The modular construction kit gives you the freedom to variably assemble the 
gazebo according to your garden space and individual needs.

Thanks to the easy-to-convert principle, the minimalist and airy looking gazebo 
can be completed with a pergola, can be roofed or covered with several walls 
and serve as a unique sauna.

Extraordinary quality and durability of the structure is due to unique outdoor 
characteristics of Western Red Cedar (WRC):

• Dimensional stability 
• Low water absorption 
• Resistance to wood-decaying fungus and insects

Therefore it does not require any external maintenance or surface impregna-
tion.

The modular system can be extended with other products from our manu-
facture. Outdoor wooden bath tub, sauna and gazebo accessories, outside bed, 
folding kitchen, outdoor table with benches, armchairs with a small table.

All furniture is made of WRC and creates a highly functional and unique unit.

gaZebO 714



5 470
2 800

2 800

altán 714 se saunOu 
gazebo 714 with sauna 
příklAd komBinACe 
exAmple of A possiBle ComBinAtion.



2 
80

0

2 800

714: ZáKladní mOduly 
714: basic mOdules



šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

sTřECha 714 
(RooF 714)

2 800 2 800 - 41-00311

přEklad 714 
(linTEl 714)

2 540 135 135 41-00305

sloupEk 714 
(Column 714)

2 800 135 135 41-00304

2 800

2 800

2 540

714: střecha, překlad, sloupek 
714: roof, lintel, column



šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

dvEřE 714 
(dooR 714)

1 257 2 514 83 41-00309

TRElÁž 714 
(TREillaGE 714)

1 257 2 514 83 41-00308

plný panEl 714 
(Full panEl 714)

1 257 2 514 83 41-00307

podlaha 714 
(FlooR 714)

1 257 2 514 135 41-00306

1 257

2 514

714: panel 
714: panel 
dveře, tReláž, plný, podlAhA 
dooRs, tReillAge, full, flooR



malá architeKtura
Pro ty, kteří touží po nevšedním, originálním a šitém na míru, nabízíme indivi-
duální projekty staveb. Od návrhu konceptu přes tovární vývoj prototypů 
po vlastní realizaci a montáž - vše v rámci prosperující české firmy s dlouhole-
tou tradicí.

Sázíme na novátorská řešení. Nevšední podmínky reflektující specifická přání 
jsou pro nás výzvou.

Máme se o co opřít. Naše firma má bohaté zkušenosti ze stavební a nábytkář-
ské praxe. Ve spolupráci se špičkovými architekty a designéry navrhujeme 
a řešíme náročná zadání a požadavky domácí i zahraniční klientely.

Naší největší předností jsou detailní znalosti vlastností, zpracování a využití 
evropských i cizokrajných dřevin. Právě pochopení chování různých druhů 
dřevin v odlišných podmínkách je nezbytné pro funkčnost, krásu a trvanlivost 
dřevěných výrobků. Zásadní je výběr těch nejlepších a nejvhodnějších mate-
riálů, které sami dovážíme. Nedílnou součástí firmy jsou naši zkušení a zruční 
řemeslníci a moderní technologické zázemí.



small architecture
For those looking for something exceptional and unique, we offer tailor-made 
projects. We take care of the entire project planning process, everything from 
design to factory development of prototypes to final realization and implemen-
tation.

As a thriving business from the Czech Republic with a longstanding tradition 
we focus on innovative solutions. We are open to all kinds of experiments. 
Unusual  conditions and specific wishes are what challenge us.

Having vast experience in the furniture industry and in construction gives us a 
leg to stand on. In cooperation with top architects and designers we design and 
tackle various complicated tasks for our domestic and foreign clients.

Our biggest advantage is meticulous knowledge of wood characterics, wood 
processing and application of European and exotic lumber. The understanding 
of how certain types of wood react in different conditions is essential for func-
tionality, beauty and durability. We import wood ourselves due to the importan-
ce of selecting the best and most appropriate materials. An integral part of our 
company are our experienced craftsmen and a modern technological facility.



Respekt k přírodě spolu s hlubokým porozuměním řemeslu a vlastností přírod-
ních materiálů nám dovolují přistupovat k všedním zadáním inovativně 
a navrhovat ojedinělé konstrukce a netypická řešení.

Příkladem je patentovaná konstrukce vertikálního roubení samostatně stojícího 
saunového domku z řezaných hranolů WRC. Ať už se ale jedná o neobvyklé 
spojení vnitřní a venkovní koupelny, samostatné sauny s odpočívárnou, 
venkovní ložnice, zahradní pracovny, kuchyně nebo herny, vždy je naší snahou 
originálním přístupem nalézt řešení individuálních potřeb.

Od stavby po detail vytváříme osobité prostředí pro Vaše bytí.



Respect for nature and deep understanding of craftsmanship and the qualities 
of natural materials enable us to approach mundane projects in an innovative 
way and design unique constructions and solutions.

Our patented construction of vertical timbering in a freestanding sauna made 
of WRC is an example of our approach. Our effort is to always find a solution for 
individual needs in an original manner. Whether it is an unusual combination of 
an inner and outer bathroom, freestanding sauna with a relaxing room, outdoor 
bedroom, garden workroom, kitchens or a playroom.

From construction to the smallest detail we create a special environment for 
your being.



Zahradní bouda se saunou.

Variabilní otevírání, kostra WYC, opláštění z odpadu z tropických dřevin. Izolace 
odpadní fošny Hemlock - BC. Vnitřní obložení a rámy dveří a oken WRC clear.

Sauna - kamna na dřevo, ochlazovací bazének - aplikace otevírací vana 908.

Garden shed with sauna.

Variable opening, frame made of WYC, siding from tropical wood waste. Insu-
lation from Hemlock waste - BC. Interior lining, door and window frames made 
of WRC clear.

Sauna - wood-burning stove, use of outdoor bath tub 908 with opening cover 
includes cooling down in summer.







The Western Red Cedar bath tub is extraordinary thanks to the combination of 
a unique design, custom-made dimensions and high-quality materials. It can 
be used all year round both indoors and outdoors.

The outdoor bath tub does not require impregnation; it is impermeable, main-
tenance-free and is an elegant solution for cooling down in summer or after 
taking a sauna in winter.

Outside tub 908
Výjimečnost vany z masivního západního červeného cedru je dána kombinací 
originálního vzhledu, rozměru na zakázku a vysokou kvalitou materiálu, který 
jí dává možnost celoročního použití jak v interiéru, tak v exteriéru.

Venkovní vana nevyžaduje impregnaci, je nepropustná, bezúdržbová a elegant-
ně doplní zahradu o letní osvěžení či zimní zchlazení při saunování.

venKOvní vana 908



šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

vEnkovní vana 908
(ouTsidE Tub 908)

2 200 560 860 41-00313

vEnkovní vana 908
s oTEvíRaCím kRYTEm
(ouTsidE Tub 908
wiTh opEninG CovER)

2 200 600 860 41-00600

venKOvní vana 908 
Outside tub 908

560

600

2 200 2 200

860 860





šířka 
(width)

výška 
(height)

hloubka 
(depth)

kód 
(code)

pTaČí kRmíTko 515
(biRd FEEdER 515)

280 255 180 41-00348

255

180280

ptaČí krmítko 515 
bird Feeder 515



pOvrchOvé úpravy 
surFace Finishing 
01, 02, 03, 04



Design: Jiří Bezouška ve spolupráci s Ing. arch. Markéta Cajthamlová, Ing. arch. Josef Mádr, G.T. Rietveld, 

Ing. arch. Zdeněk Dohnálek (ptačí budka ve spolupráci s Fox gallery, design Ing. arch. Markéta Cajthamlová) 

Fotografie: Filip Šlapal, Ester Havlová, ARA - továrna na nábytek 

Verze katalogu: 15 (WIP 11.6.2020)

 

APLIKACE GAZEBO 714 - STÁNEK ASAHI

APPLICATION OF GAZEBO 714 - FESTIVAL BOOTH ASAHI

COLOURS OF OSTRAVA 2018 (ING. ARCH. JOSEF MÁDR)

ARA — továrna na nábytek a.s. 
281 25 Konárovice 300 
Česká republika

Tel.: +420 321 737 151 
Fax: +420 321 766 142 
E–mail: objects@arakolin.cz

www.arakolin.cz




