
10

speciál

11

uchyň jako součást obývací-
ho pokoje? Bílá, hnědá, šedá 
a černá barva? To nejsou no-
vinky, které ohromí. Přesto 
se mezi představenými ku-

chyněmi na milánském veletrhu Eurocu-
cina objevilo několik, které se od zajetých 
liší. Kupříkladu trend, který kuchyň scho-
vává. Linky jsou zčásti ukryté ve vysokých 
skříních. „Ocení to ti, jimž vadí postupně 
se kupící přístroje, které usnadní vaření, 
ale kuchyň vypadá neuspořádaně. Dá se to 
vyřešit s pomocí systému zasouvacích dveří, 
které ukryjí pracovní plochu,“ zmiňuje Klá-
ra Nováková ze společnosti Lebon. 

Propojování kuchyní a obývákem se stá-
vá až posedlostí a zejména kuchyně zahra-
ničních výrobců kopírují obývákové stěny. 
Cíleně se dbá na organizaci ukládaného ku-
chyňského náčiní. Promyšlenější je osvět-
lení vnitřku skříněk. Designéři si pohrávají 
s osvětlením nábytku, kupříkladu s diges-
toří, která je vlastně součástí pokoje. Ku-
chyň díky tomu  získá správnou ,obytnou‘ 
atmosféru. 

Protikladem skrývání je ,naprostá‘ ote-
vřenost. Sestavy regálů a skleněných polic 
umožní mít věci na očích a po ruce, inte-
riér ležérní, vzdušný, pro někoho náročný 
na úklid. Když zvolíte zlatý střed, můžete si 
dát vyrobit poskládanou kuchyň  z uzavře-
ných a otevřených skříněk. „Do pracovní 
plochy integrujeme skříňky, šuplíčky, kas-
tlíčky, vejdou se truhlíky s bylinkami,“ do-
dává Klára Nováková. 

Vysoký lesk x super mat 
Dřevo, nerez, mramor, corian, sklo – to 
jsou dnes nejčastěji používané materiály. Ty 

přírodní většinou zastupují napodobeniny 
včetně módní patiny. 

K originálu se přibližuje vzhled, ale i do-
konalý povrch imitací. Těm, kteří chtějí 
něco jiného než bílou a šedou klasiku, fir-
my nabízejí dekory dřeva, letos nejvíc deko-
ry evropského a amerického ořechu. „Přes-
tože se zákazníkům líbí barevné kuchyně, 
při objednávce sáhnou po neutrálních bar-
vách. Dlouhodobě pak vítězí kombinace 
bílé a dřeva a lesklý povrch,“ upřesňuje Iva 
Vrbová ze studia DATART. 

Požadavek na vysoce lesklý povrch ná-
bytku uspokojí akryl. „Přinejmenším se mí-
rou lesku vyrovná mnohem dražším leště-
ným lakům. Ve srovnání s nimi je odolnější 
vůči UV záření a poškrábání. Kvůli bílým 
hranám a speciálnímu lepidlu je bělost dví-
řek kompaktní,“ popisuje Dušan Všelicha ze 
společnosti Oresi. 

Technologickou novinkou jsou ultrama-
tné povrchy strukturou podobné pískova-
nému sklu. Na laminátu díky hlubokému 
matu nejsou vidět otisky prstů, plochy jsou 
na dotyk teplé, přestože se jedná o tvrdý 
a odolný materiál. 

eva.vackova@mfdnes.cz
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Skříně, 
do kterých se 

schová část linky, 
jsou trendem. 

Povrch nábytku 
se dá osvěžit 

barevným polepem.
Valcucine, 
z veletrhu 

eurocucina

kombinace Zakryté dvířky, ale 
také otevřené skříňky, různé kastlíky 
a šuplíky – model vyrobený na zakázku 
je praktický a nenudí. lebon

VySoký leSk
Akryl je novým materiálem, který 
zastoupí dražší leštěné laky. Je odolný 
vůči UV záření i poškrabání. oresi, 
cena 7 284 kč/bm

klaSika,
která neomrzí – to je dřevo a mramor, ať už 
jsou materiály přírodní, či dokonale imitované. 
snaidero, z veletrhu eurocucina

malá kuchyň
Prostor je potřeba 
promyslet, vybrat světlou 
barvu a zaplnit do výšky. 
Ikea

kuchyňskéchuťovky

VzdušnoSt a ležérnoSt Kuchyň  
navrženou značkou Diesel představil italský 
výrobce scavoiini na veletrhu eurocucina

10

Jestli patříte k většině, která doma ráda vaří, nebo se chystáte 
na rekonstrukci či pořízení nové kuchyně, podívejte se na letošní 

novinky. Některé z nich totiž udělají vaření chutnější. 
text: Eva Vacková foto archiv firem
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dokonalá elegance 
Receptem na ni můžou být 

neutrální klidné tóny a lesklý 
povrch nábytku. smeg, 
z veletrhu eurocucina

SchoVat kuchyň včetně veškerých 
přístrojů se povede s pomocí systému 

zasouvacích dveří. lebon

82 % Čechů dává přednost 
domácímu prostředí, teplé 

jídlo je podle jejich chuti, mladí lidé oce-
ňují, že se nemusejí ohlížet na zavírací 
dobu restaurace.

40 % dotázaných si myslí, že 
ženy vaří tradiční a běžná 

jídla, speciality jsou doménou mužů.

8 z 10 lidí touží po dostatečně 
velké kuchyni, aby mohli 

stolovat s přáteli či příbuznými, když při-
jdou na návštěvu. 

10 a 15 m2 to je ale prů-
měrná veli-

kost kuchyně české domácnosti.

48 % je přesvědčeno, že je nor-
mální, když se návštěva 

zapojí do přípravy jídla. 

59 let – to je věk respondentů, kteří 
by neviděli rádi, kdyby se návště-

va musela sama obsloužit a pomáhala 
s vařením.

87 % si myslí, že největším pro-
hřeškem při přípravě je 

naservírovat jídlo, které předtím spadlo 
na zem. 

do dřeVěného 
šuplíku
se vejdou 
i květináče 
s bylinkami. 
Kuchyň vyrobená 
na míru. lebon Zd
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Češi mají rádi domácí kuchyni, 
potvrdil to nedávný průzkum 
pořádaný spoleČností ikea.


