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ŽIVOTNÍ ETAPY 
V KUCHYNI

Zařízení kuchyně by mělo být přizpůsobené lidem, kteří ji využívají. Proto jsme se tentokrát zaměřili 

na to, co je důležité pro mladé lidi, kteří v páru zařizují svoji první kuchyň nebo žijí jako singles, co pro 

rodiny s dětmi a co pro osoby, jejichž fyzické možnosti mohou být časem omezené.

PŘIPRAVILA: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV
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 ŽIVOTNÍ ETAPY V KUCHYNI

PRVNÍ 
DOMÁCNOST
Mladý pár, který zatím neplánuje rodinu, vsadí spíš na 

méně nákladné i prostorově úsporné řešení. Takzvaní 

singles si naopak přizpůsobí kuchyň svému životnímu 

stylu. Doba, kdy platilo, že mladí lidé moc nevaří, 

a tudíž nepotřebují dostatečné vybavení, 

už je ale pryč. Vařit je naopak moderní.
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Lehká skládací židle Narin (Case), 
masiv, cena 9 200 Kč, 
WWW.CASEFURNITURE.COM, stůl 
Malmö (Ton), masiv, několik 
rozměrů, cena od 18 140 Kč,  
WWW.TON.CZ

V sestavě Bauformat jsou elegantně sladěné světle 
lakované plochy kuchyně Girona s dýhovaným povrchem 
kuchyně Westray a černými ocelovými rámy, WWW.ORESI.CZ

Na kompaktní a variabilní kuchyňské sestavy je 
expert německá značka Miniki, která má 
v nabídce řadu variant a barev, WWW.MINIKI.COM
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 1   VARIABILNÍ MODULY
Jednou z možností, jak zařídit účelnou a méně nákladnou kuchyň, je modulární 
řešení. Jde o různé kusy kuchyňského nábytku, které se dají skládat podle 
individuální potřeby, eventuálně i časem doplňovat. Moderní a praktické jsou 
například otevřené police, které ani nemusí být primárně určené do kuchyně.

INZERCE

 3   SCHOVANÁ KUCHYŇ
Trendem posledních let jsou malé sestavy, které se 
dají celé uzavřít do skříně. Dříve se toto vybavení 
využívalo hlavně v kancelářích. Nyní je nabízí 
řada výrobců včetně české značky Indeco. Mohou 
být různě velké a vybavené podle individuálních 
potřeb, takže nahradí klasickou kuchyň. Výhodou 
skříňového řešení je také možnost rychlého úklidu. 
V případě potřeby stačí jednoduše zavřít skříň.

 2   INTEGROVANÁ JÍDELNA
V integrovaných kuchyních často nezbývá místo na jídelní stůl. 
Alternativní možnost nabízí deska napojená na kuchyňskou sestavu. 
Tím se zároveň zvětší pracovní plocha, které není v kuchyni nikdy 
dostatek. Jídelní pult může být ve vyšší úrovni, čímž se zdůrazní optické 
oddělení kuchyně od obývací části. Pak jsou ale zapotřebí barové 
židle, které však nejsou na každodenní sezení u stolu zcela ideální.

Prozatímní kuchyň je možné zařídit bez velkých 
nákladů. I v kuchyni sestavené z několika základních 
prvků a poliček se ale dá kreativně vařit, WWW.IKEA.CZ

Mladí lidé preferují kvalitu. 
Systém Grohe Blue vodu 
z řadu přefiltruje, vychladí, 
případně přemění na sodovku, 
která vytéká z dřezové baterie, 
WWW.GROHE.CZ 

Stolní myčka iQ100 
speedMatic (Siemens), třída A+, 
spotřeba vody na 1 cyklus 8 l, 
tichý provoz, cena 10 990 Kč, 
WWW.SIEMENS-HOME.CZ

U kuchyně Lago je jako podpěra ostrůvku 
použitá transparentní skleněná deska,  

která sestavu opticky odlehčí, takže prostor 
působí vzdušněji, WWW.LAGO.CZ

Praktickým i estetickým prvkem alternativní 
kuchyně mohou být jednoduché otevřené 
police, WWW.ORESI.CZ

Do startovní kuchyně v malé garsoniéře lze 
místo klasické sestavy použít mobilní skříňky 
vybavené dřezem, vařičem a malou 
chladničkou, různé varianty, WWW.IKEA.CZ

Sofistikovaná řešení plně vybavených 
uzavíratelných kuchyní nabízí německý výrobce 
Bulthaup, WWW.BULTHAUP.COM

…pro moderní kuchyně …pro kuchyně stylu Provence

www.drezysystemceram.cz  I  info@drezysystemceram.cz, 777 601 581

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA KUCHYŇSKÝCH 
DŘEZŮ Z KERAMIKY

System_ceram_1_2s_MB02.indd   1 30.01.18   9:36




