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Kuchnie ogrodowe CANA Concept to wygoda i elegancja 
w wysmakowanym minimalistycznym stylu.  
To komfort użytkowania, odporność na czynniki atmosferyczne 
oraz wyjątkowa estetyka, która pozwoli na stworzenie ulubionego 
miejsca w ogrodzie, miejsca wspólnych posiłków w bliskości 
z naturą – o każdej porze roku.

CANA Style 5M Gold to pięcio-mo-
dułowy model kuchni ogrodowej 
CANA Concept. Monolityczna bry-
ła, detale niezakłócające czystej 
linii oraz najwyższej jakości mate-
riały są odpowiedzią na potrzeby 
najbardziej wymagających użyt-
kowników, ceniących dobrą jakość  
i wysokie standardy. 

Konstrukcja wykonana z wyso-
kogatunkowej stali nierdzewnej, 
pokryta czarną powłoką, uszla-
chetniona została niepowtarzal-
ną włoską ceramiką. Fronty i blat 
kuchni CANA Style wykonane ze 
spieków najwyższej próby harmo-
nijnie wprowadzają do przestrzeni 
ogrodu wyrafinowaną elegancję. 

Prostotę i szlachetność kuch-
ni CANA Style podkreślają duże 
płaszczyzny frontów, niezakłócone 
przez podziały czy uchwyty. 

Ogrodowa kuchnia CANA Style 
Gold wyposażona została w gazo-
wy grill płaski typu teppanyaki ze 
zintegrowanym palnikiem. Efek-
townej całości dopełnia autorsko 
zaprojektowany zlewozmywak, 
wykonany ze stali nierdzewnej, 
wyposażony w unikalną, chowaną 
poniżej linii blatu baterię.
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Bijące serce ogrodu
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Trwałe
Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej, ekstremalnie odpornej na skrajne 

warunki atmosferyczne. Blaty i fronty  
o wyjątkowej odporności na plamy  

i zarysowania. Minimum 10 lat gwarancji!

Indywidualna aranżacja
Modułowa konstrukcja lakierowana dowolnym 

kolorem RAL oraz indywidualny dobór wykończenia 
ogrodowej kuchni spośród niezliczonych wzorów 
spieków kwarcowych lub drewna egzotycznego  

to tworzenie niepowtarzalnych modeli.

UV
Wszystkie materiały i pokrycia odporne 

na działanie UV,  nie stracą koloru pomimo 
ekspozycji na słońce przez minimum  kilkanaście 

sezonów.

Mrozo-odporne
Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe odporne 

na bardzo niskie temperatury. Spieki kwarcowe  
o zerowej nasiąkliwości są całkowicie odporne  

na pleśń oraz bakteriostatyczne.

CANA ready-to-cook 
Zamówienia kuchni realizujemy w standardzie 

CANA ready-to-cook tj. po dopełnieniu 
przez inwestora formalności, zajmujemy się 

transportem, montażem oraz uruchomieniem 
kuchni  w ogrodzie inwestora.
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