
„Bijące serce ogrodu”
Iwona Luks



Lekkość formy kontrastuje z siłą stali i kamienia, tworząc wyrafinowany mebel spełniający oczekiwania koneserów designu. 
Trójmodułowa kuchnia ogrodowa CANA® Style 3M Stellar Blanco. 



Trójmodułowa kuchnia ogrodowa  
CANA® Style 3M Amazonite Bijące serce ogrodu

PL

CANA® Concept to marka ogrodowych kuchni oraz mebli, nale-

żąca do firmy Optimum Grupa, z siedzibą  w Krakowie. 

CANA® to manufaktura, w której efektem synergii pracy od-

ważnych konstruktorów i solidnych rzemieślników powstają 

piękne formy małej architektury ogrodowej. Znaczny udział 

pracy ręcznej w procesie produkcji, gwarantuje realizacje  

z największą starannością i dbałością  o najmniejsze detale. 

Modułowa konstrukcja kuchni wykonana jest z wysokogatun-

kowej stali nierdzewnej, lakierowanej głęboką czernią, uszla-

chetniona niepowtarzalnymi spiekami kwarcowymi na blatach 

i frontach, podkreślającymi ekskluzywny charakter mebli. 

Ogrodowe kuchnie CANA® powstają, by sprostać oczekiwa-

niom i marzeniom klientów, nie tracąc przy tym priorytetu 

projektowego marki, którym jest dbałość o tworzenie mebli 

służących wiele lat i jednocześnie wyróżniających się ponad-

czasowym wzornictwem. 



Blaty w kuchniach CANA® charakteryzują się ciekawym wybar-

wieniem i oryginalnym wzornictwem, dzięki czemu dopasujemy 

je do ogrodów o różnej stylistyce. Mogą  przybierać charakter 

kamienia naturalnego, metalu   czy niezliczonych odcieni betonu 

architektonicznego. 

Piękno różnorodności

Blaty w kuchniach CANA® wykonane są z wyselekcjono-

wanych, włoskich i hiszpańskich spieków kwarcowych. 

Odporne na zarysowania i plamy oraz skrajne warunki 

atmosferyczne. 

Trwałość



Blat kuchni CANA® można indywidualnie konfigurować. 

Można wyposażyć go w grill gazowy lub elektryczny, płytę  

indukcyjną lub palnik gazowy, a specjalnie zaprojektowany  

zlew z chowaną, poniżej linii blatu baterią,  można osadzić  

po prawej lub lewej stronie blatu. 

Swoboda projektowania



Sprzęt grillowy w kuchniach CANA® wy-

bierany jest wyłącznie z oferty cenionych 

producentów, a ich wieloletnie doświadcze-

nie, trwałe materiały oraz dbałość o detale 

gwarantują długi czas, satysfakcjonującego 

użytkowania.

Nowa jakość

Każdy szczegół w kuchniach CANA® pokazu-

je duży szacunek do rzemiosła. W produkcji 

używane są tylko szlachetne materiały, 

z dużą dbałością o detale i nieprzeciętną 

trwałość. 

Estetyka i harmonia



Prostotę i szlachetność kuchni CANA® podkre-

ślają duże płaszczyzny frontów, niezakłócone 

przez podziały czy uchwyty.

Wygoda i elegancja



Urzekające w swojej prostocie naturalne drew-

no to luksus codziennego obcowania z nieprze-

mijającym pięknem.

Czas mija, a piękno pozostaje
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„Cooking well, 
with love, is an art”
Asha Bhosle



Ogrodowa kuchnia CANA® zachwyca elegancją i formą, zachęca by spędzać przy niej całe dnie. 
Cztero modułowa kuchnia CANA® Style 4M Calacatta Velvet wyposażona w grill gazowy marki Indu+.



Spieki kwarcowe powstają z naturalnych minerałów.  

Brak związków organicznych w składzie, gwarantuje zerową 

toksyczność nawet  w skrajnie wysokich temperaturach. 

Powierzchnia 100% naturalna

Blaty w kuchniach CANA® są całkowicie odporne na działanie  

wilgoci oraz wody i nie dopuszczają do rozwoju bakterii lub 

pleśni. Idealne do użytku w kontakcie z żywnością. 

Powierzchnia 100% bezpieczna



Idealnym dopełnieniem nowoczesnego, eleganckiego tarasu 

będzie wybór niebanalnych blatów, które nadadzą przestrzeni 

ogrodu wyrafinowanego charakteru. 

Uwodząca różnorodność odcieni



Ostatnim etapem produkcji kuchni CANA® jest 

ręczne dopracowanie szczegółów, dzięki  

czemu każdy model powstaje z dbałością   

o najmniejszy detal. 

Praca ręczna

Konstrukcja kuchni CANA® wykonana jest  

 z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,   

co czyni ją niemal wieczną. Odporna jest  

na skrajne warunki atmosferyczne, wysokie  

i niskie temperatury oraz wilgoć. 

Trwałość bezkompromisowa



Ogrodowe kuchnie CANA® - funkcjonalne  

i bezpretensjonalne, zaprojektowane z tro-

ską, by podnosić komfort naszego życia.

Wyższy poziom wygody



Monolityczna bryła, detale niezakłócające 

czystej linii oraz najwyższej jakości mate-

riały  są odpowiedzią na potrzeby najbar-

dziej wymagających użytkowników, cenią-

cych dobrą jakość i wysokie standardy.

Wyrafinowana elegancja
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„Elegance 
is an attitude”
Karl Lagerfeld



Zdecydowane linie, uwodzicielska forma i niepowtarzalne desenie - dajmy jej przestrzeń, w której będzie mogła zaistnieć  
 i wypełnić ją pięknymi emocjami. 

Pięcio modułowa kuchnia 
CANA® Style 5M Frappuccino.



Wyznaczamy wzornicze 
trendy oraz kształtujemy 

gusta miłośników designu.
CANA® Style 5M GOLD 



Dzielony ruszt z płytą grillową teppanyaki otwiera świat nieogra-

niczonych kulinarnych możliwości. Potrawy przygotowywane 

bezpośrednio na gorącej powierzchni ze stali szlachetnej  

to kulinarne specjalności nowoczesnej, zdrowej kuchni. 

Wyjście poza schemat

Grill gazowy Fulgor Milano w eleganckim, czarnym, matowym  

wykończeniu nadaje grillowi niepowtarzalny styl i charakter.  

Wyposażony jest w 4 palniki gazowe o łącznej mocy 14 kW. 

Wyrazisty akcent



Uniwersalny design blatów kuchni CANA® w połączeniu  

z ergonomią użytkowania sprawia, że pomysłu na wymarzoną 

kuchnię ogrodową nic już nie ogranicza. 

Oryginalne wzornictwo



Idea ogrodowej kuchni CANA® bazuje na funkcjonalności 

i ergonomii kuchni domowej, lecz dostosowanej  do trud-

nych  warunków jakim musi sprostać przy zewnętrznym 

użytkowaniu.

Wygoda użytkowania

Deskę do krojenia wykonaną z naturalnego drewna może-

my wykorzystać do powiększenia blatu roboczego, idealnie 

przykrywając nią komorę zlewu. Półki w kuchniach CANA® 

zaprojektowano jako wysuwane elementy, dzięki czemu 

jednym ruchem zmieniają się w eleganckie tace. 

Elastyczne rozwiązania

Dyskretne gniazdko pod blatem, podgrzewacz do wody, 

winiarka czy kostkarka. Możliwość konfigurowania dodatko-

wego wyposażenia jest odpowiedzią na potrzeby najbardziej 

wymagających użytkowników, ceniących wysokie standardy. 

Pakiet komfortu



Kuchnie CANA® Concept monolitycznym kształtem podkreślą piękno naturalnej zieleni ogrodu, jak również surową przestrzeń miejskiego tarasu. 
Zestaw składający się z kuchni oraz stołu i krzeseł, to funkcjonalne rozwiązanie dla osób ceniących sobie harmonię oraz nowoczesny styl. 



Przestrzeń tarasu, w której funkcjonalność  i wygoda spotka-

ją się z elegancką, niewymuszoną estetyką są naturalnym 

otoczeniem  dla ogrodowych kuchni CANA® Concept.  

Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych materiałów, kuchnie 

CANA® można precyzyjnie dopasowywać pod kątem  

estetycznym do architektury domu i ogrodu, w którym  

będą użytkowane.

Wysoki walor estetyczny



„Można nie jeść w ogóle, 
ale nie można jeść źle”
Salvador Dali



Zachwyca wysmakowanym stylem i czystą formą. Została stworzona z myślą o przestrzeniach posiadających wysokie walory reprezentacyjne. Sześcio modułowa kuchnia CANA® Style 6M ENTZO. 



Fronty i blaty kuchni CANA® są niczym szlachetna biżuteria, która wnosi do przestrzeni ogrodu styl i elegancję. CANA® Style 6M Metal Russet. 



Model roku 2022

PL
CANA® Style 6M NOVA - model roku 2022 - to kuchnia wyjąt-

kowa nie tylko pod względem designu, czy wyposażenia w to-

powy grill włoskiej marki Fulgor Milano,  ale przede wszystkim 

swój niepowtarzalny charakter  i bardzo wysoki stopień ręcz-

nego rzemiosła. 

Standardowo etapem produkcji ogrodowych kuchni CANA® 

jest proces ręcznego szlifowania, polerowania oraz składa-

nia. W modelu CANA® Style 6M NOVA ręcznie wykonana zo-

stała również mozaika drewniana na frontach ułożona w tzw. 

„jodełkę francuską”. Listwy zostały przycięte pod kątem 45o  

i połączone na wzór grotu strzały, w całości tworząc charakte-

rystyczny, zygzakowaty deseń. Każdy element przeszedł sta-

ranną selekcję, spełniając wyśrubowane normy jakości. 

Dopełnieniem aranżacji tego modelu jest wykończenie boków  

i tyłu kuchni spiekiem kwarcowym w ciemnobrązowym kolo-

rze, poprzecinanym złotymi żyłami. 

CANA® Style 6M NOVA to ręcznie dopieszczana historia, którą 

warto wprowadzić do krainy swojego ogrodu.

Foto: Robert KrawczykFoto: Robert Krawczyk



Foto: Robert KrawczykFoto: Robert Krawczyk

Nowoczesny design łączy się z pięknym, niepowtarzalnym 

rysunkiem starego drewna. Ten ręcznie wykonany mebel jest 

symbolem potencjału marki CANA® Concept  oraz wartości jakie 

kształtują jej ekskluzywny charakter. 

Perła w ogrodzie



Elegancki wygląd, funkcjonalność i trwałość.  Cienkie, 12 mm blaty,  

wykonane ze spieków kwarcowych prezentują się lekko i nowocześnie,  

a jednocześnie są ultra trwałe i odporne z uszkodzenia. 

Estetyka

Wyposażenie kuchni ogrodowej w płytę indukcyjną, poszerza możliwości  

kulinarne. Dzięki temu nie trzeba dzielić przygotowywania potraw pomiędzy 

ogród, a kuchnię wewnątrz domu. 

Wygoda



Organizacja przestrzeni roboczej na blacie jest konfigurowana zgodnie 

z upodobaniami klienta. W rekomendowanym sprzęcie grillowym cenią 

sobie oni m.in. błyskawiczne rozpalanie, precyzyjną regulację tempera-

tury oraz łatwe czyszczenie. 

Indywidualna konfiguracja



Uniwersalny design w połączeniu z ergono-

mią użytkowania sprawia, że pomysłu na 

wymarzoną, ogrodową kuchnię nic już nie 

ogranicza. Marka CANA® Concept łączy  

w sobie wizualną lekkość, precyzję i solid-

ność wykonania. 

Arystokratyczny szyk



Dobrze urządzony ogród to deklaracja dotycząca naszego charakteru 

i stylu życia. Dzięki kuchni CANA® nie tylko dobrze i zdrowo zjemy,  

ale przede wszystkim możemy cieszyć się swoim towarzystwem. 

Kuchnie CANA® zaprojektowano w taki sposób, by możliwa była 

aranżacja zarówno małych wysp, kuchni przyściennych jak i dużych 

systemów spersonalizowanej zabudowy.  

Lubimy piękne rzeczy



Dwie linie ogrodowych kuchni CANA® Concept to 

odpowiedź na pytanie ukryć czy pokazać. 

CANA® Classic to linia kuchni ogrodowych, wykonana 

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, w systemie 

otwartych modułów. Na bazie ażurowej konstrukcji 

dostępne są gotowe, zdefiniowane konfiguracje oraz 

modele tworzone według indywidualnych gustów  

i wymagań. 

Półki w kuchniach CANA® zaprojektowano jako 

wysuwane elementy, dzięki czemu jednym ruchem 

zmieniają się w eleganckie tace. Łatwy dostęp do 

wody poprzez wbudowanie baterii w zlewie ułatwia 

prace kuchenne i utrzymanie w czystości przestrze-

ni roboczych. Kuchnie ogrodowe CANA® Classic 

wyposażamy w grille lub kuchenki gazowe, grille 

elektryczne oraz płyty indukcyjne.

CANA® Classic



Ogrodowa kuchnia z lini CANA® Classic - ażurowa konstrukcja 

i nieskomplikowana forma; idealnie wtapia się w przestrzeń 

domu dając poczucie jedności z otoczeniem. 

W zgodzie z naturą



Dopełnienie kolekcji ogrodowych kuchni 

CANA® Concept, stanowią zestawy stołów 

i krzeseł. Swoboda  doboru tych samych 

materiałów odpowiada na potrzebę urządze-

nia tarasu, w którym panować ma atmosfera 

swobodnej elegancji i dobrego gustu.  

Wysmakowane aranżacje

Stoły CANA® Concept zwracają uwagę surowością 

i zaplanowaną symetrią. Stół wysoki na  95 cm, zapra-

sza gościnnością wygodnych krzeseł  z podnóżkami. 

Uniwersalna i ponadczasowa czerń stali konstrukcji 

wprowadza do przestrzeni ogrodu spokój i elegancję, 

a blat wykonany ze spieku kwarcowego wprowadza do 

ogrodu powiew luksusu lub nutę glamour. 

Jego wysokość stół

Stoły i krzesła



Stół jadalniany to fundament życia rodzin-

nego i wyjątkowe miejsce, gdzie zasiada 

gościnność z serdecznością.

Solidna konstrukcja, gwarantowana trwa-

łość i odporność na warunki atmosferyczne, 

sprawiają, że stoły CANA® Concept będą 

cieszyć przez długie lata, nie tracąc przy tym 

nic ze swojej niepowtarzalnej, prostej  

i pięknej formy. 

Piękno zaklęte w symetrii



Może stać się łącznikiem pomiędzy wnę-

trzem domu, a tarasem. Wysokość wózka 

CANA® Concept dostosowana jest do blatu 

kuchni, dzięki czemu może stanowić jego 

przedłużenie. Posiada trzy półki, a środko-

wą można wysunąć. 

Dwu modułowy wózek stanowi wygodną 

alternatywę dla standardowego barku czy 

stolika kawowego, nadając jednocześnie 

wyrazistego charakteru nowoczesnym 

aranżacjom tarasowym. 

Wielofunkcyjny pomocnik

Wózki pomocnicze
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30-149 Kraków
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www.canaconcept.com

CANA® Concept

tel.: +48  664  441  057
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@cana.concept/concept.cana

Zdjęcia produktów w katalogu mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

Accesories, colours, etc. may differ from thosestated or shown. 


