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Kuchyňský prostor:
pohodlný a funkční

PLÁNUJETE NOVOU KUCHYNI, NEBO JEN CHCETE VYLEPŠIT TU STÁVAJÍCÍ? NEŽ SE PUSTÍTE
DO DÍLA, POLOŽTE SI OTÁZKU, CO OD KUCHYNĚ OČEKÁVÁTE.



�

MMožná budete překvapeni, jak dlouhý
seznam nejrůznějších požadavků dáte
dohromady. První položky na seznamu
se pravděpodobně budou týkat barevné-
ho ladění a designu dvířek a pracovní
plochy. Postupně se však propracujete
k dispozičnímu uspořádání a k detailům,
které vám mají usnadnit vaření – na-
příklad kam přijde jaký typ osvětlení,
kde všude byste si přáli mít odkládací
plochy, jak velký dřez budete potřebo-

vat, abyste v něm dokázali bez problémů
umýt velké pečicí plechy i zavařovací
hrnec, atd. Důležité je také to, jak často
vaříte a kolik osob ve vaší domácnosti
společně žije.

Prostorové uspořádání
v první řadě
Začínat byste měli vždy kvalitním a pro-
myšleným dispozičním uspořádáním, kte-
ré bude přirozeně vycházet z možností
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DO ROHU..  NNoovváá  ggeenneerraaccee  kkuucchhyyňňsskkééhhoo  nnáábbyyttkkuu  ss  vvýýjjiimmeeččnnýýmm  ddeessiiggnneemm,,  vvyyssookkoouu  ffuunnkkččnnoossttíí  aa  mmnnoohhaa  pprraakkttiicckkýýmmii  řřeeššeenníímmii
pprroo  úúččeellnnoouu  oorrggaanniizzaaccii  pprroossttoorruu,,  vv  llooňňsskkéémm  rrooccee  zzíísskkaallaa  zznnaaččkkaa  cceerrttiiffiikkáátt  DDůůvvěěrryyhhooddnnáá  FFiirrmmaa..  Gorenje..

PROSTORNÁ..  KKuucchhyyňňsskkoouu
sseessttaavvuu  zz  kkoolleekkccee  nnáábbyyttkkuu

MMeettoodd  ssii  mmůůžžeettee  ppoosskkllááddaatt
ppřřeessnněě  ppooddllee  rroozzmměěrrůů  

vvaaššíí  mmííssttnnoossttii,,  ččeellaa  ddvvíířřeekk
aa zzáássuuvveekk  TTiinnggssrryydd  

ssee  vvzzoorreemm  ččeerrnnééhhoo  ddřřeevvaa..
CCeennaa  ddllee  sseessttaavvyy..  IKEA..

INTEGROVANÉ TLUMENÍ..  DDoo  ččeellaa  nnáábbyyttkkuu  ssttaaččíí
lleehhccee  ťťuukknnoouutt  bbookkeemm,,  kkoolleenneemm  nneebboo  nnoohhoouu  aa  zzáássuuvvkkyy
ssee  hhnneedd  ssaammyy  oodd  sseebbee  ootteevvřřoouu,,  nnaavvíícc  mměěkkccee  aa  ttiiššee
ddííkkyy  mmeecchhaanniissmmuu  SSeerrvvoo--DDrriivvee..  Blum..  

z největších investic
do nové domácnosti.

bývá často jednou
Kuchyňská linka se spotřebiči

S KOŽENÝMI POUTKY..  KKuucchhyynněě  FFoorreevveerr  mmáá  ppuulltt
ooppllááššttěěnnýý  kkeerraammiikkoouu,,  nnaa  vvýýrroobbuu  ppoouužžiittaa  ddýýhhaa  zzee  ssttaarrééhhoo
dduubboovvééhhoo  ddřřeevvaa,,  rroozzpprraasskkaannýý  ppoovvrrcchh  aa  vvýýrraazznnéé  ssuukkyy
ppoottěěššíí  mmiilloovvnnííkkyy  rreettrroo  ssttyylluu..  Le Bon..  Tip

pro vás



a rozměrů kuchyňského prostoru. V pra -
xi to znamená, zda bude kuchyně uzav -
řenou samostatnou místností nebo jestli
bude naopak otevřeným prostorem pro -
pojeným s jídelní či obývací částí. Dané
rozměry pak napoví, jakým způsobem
uspořádat nábytek – zda budete mít
jednoduchou kuchyňskou linku podél
jedné stěny nebo zvolíte lineární uspo -
řádání dvou protilehlých sestav nábytku,
mezi nimiž by měl být minimální od -
stup 120 cm. Dále zda bude nábytek
uspořádán do tvaru písmene L nebo U
a také jestli je tu dostatek prostoru pro
váš vysněný kuchyňský ostrůvek, po
kterém už řadu let toužíte. 

Uzavřená versus otevřená
Tzv. uzavřená kuchyně se v poslední do -
bě opět vrací na scénu. Jedním z důvodů
je optické oddělení od obývací části tak,
aby nebyl na očích „pracovní nepořádek“
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i obou stran zalisované
akrylátovou či PVC fólií.

na bázi dřeva, z jedné
Grenagloss - MGF desky

Téma – Kuchyně

GRENAGLOSS LESK..  KKuucchhyynněě
ss  pplloocchhaammii  zz  ddookkoonnaallee  hhllaaddkkééhhoo
aakkrryyllááttoovvééhhoo  ppoovvrrcchhuu  ssee  vvyyzznnaaččuujjee
vvyyssookkoouu  iinntteennzziittoouu  bbaarrvvyy  ooddoollnnéé
vvůůččii  UUVV  zzáářřeenníí..  KK  úúddrržžbběě  ssttaaččíí
vvllhhkkáá  uuttěěrrkkaa  zz  mmiikkrroovvlláákknnaa..  Cena
desek od 514 Kč/m2..  Grena..

Z MASIVU..  SSeessttaavvaa  IIvvaarr  ––  sskkřřííňňkkaa  zz  mmaassiivvnníí
bboorroovviiccee,,  rroozzmměěrryy  8800  xx  3300  xx  8833  ccmm,,  vvaarriiaabbiillnníí
vvnniittřřnníí  vvýýbbaavvaa..  Cena od 1 490 Kč..  IKEA..  

V TEPLÝCH ODSTÍNECH..  KKuucchhyynněě  ss  ffoolliioovvaannýýmmii
ddvvíířřkkyy  zz  kkoolleekkccee  UUnniibbaarrvvyy  vv  ddeekkoorreecchh  mmaannddaarriinnkkaa
aa aannttrraacciitt..  CCeennaa  ddllee  vveelliikkoossttii..  Trachea..

Tip
pro vás
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vznikající v průběhu vaření. Dalším
pádným argumentem je eliminace pachů,
pronikajících z kuchyňského prostoru
do obýváku a do jídelny. Praxe totiž
ukazuje, že ani sebedokonalejší a oprav -
du výkonná digestoř nedokáže pachy
z připravovaných pokrmů pohltit beze
zbytku (například smažící se cibulku)
a zabránit tak jejich pronikání do dal -
ších prostor. 
Trendem číslo 2 jsou kuchyně splývající
s obytnou částí. Jejich prostor je natolik
propojen s obývacím, že často nepo zná -
te, kde kuchyně končí a kde začíná další
prostor bytu. Nábytek se svým vzhledem
i použitými materiály a dekory doko na -
le přizpůsobil sestavám známým z obý -
vacích pokojů, úchytky jsou buď zafrézo-
vané do dvířek, aby byly co nejméně
nápadné, anebo zcela zmizely a nahradi-
ly je dotykové systémy otvírání dvířek
a výsuvů. Spotřebiče se schovávají za
neprůhledná dvířka nábytku, takže nic

Kuchařky jsme vyměnili za tablety a chytré telefony

� VV ppoosslleeddnníícchh  lleetteecchh  rroossttee  ččaass,,  kktteerrýý  ČČeeššii  ddoommaa  vvěěnnuujjíí  ppřříípprraavvěě  jjííddllaa..  VV pprrůůmměěrruu  ttrráávvíí
vvaařřeenníímm  jjiižž  vvííccee  nneežž  11,,55  hhooddiinnyy  ddeennnněě..  CCeellkkeemm  6655  %%  ddoottáázzaannýýcchh  uuvveeddlloo,,  žžee  ssii  nneejjmméénněě
jjeeddnnoouu  ttýýddnněě  ppřřiipprraavvuujjee  ddoommaa  jjííddlloo,,  kktteerréé  ssii  nnáásslleeddnněě  bbeerree  ss sseebboouu  ddoo  zzaamměěssttnnáánníí..
„„TTéémměěřř  4400  %%  ČČeecchhůů  vv pprraaccoovvnníícchh  ddnneecchh  vvěěnnuujjee  ppřříípprraavvěě  jjííddllaa  vvííccee  ččaassuu  nneežž  ppřřeedd  ppěěttii
lleettyy..  KKaažžddýý  ppááttýý  ČČeecchh  mmáá  oobběědd  ččii  ssvvaaččiinnkkuu  zz ddoommoovvaa  ttéémměěřř  kkaažžddýý  ddeenn,,““  pprroozzrraazzuujjee
vvýýsslleeddkkyy  pprrůůzzkkuummůů  TToommáášš  KKuubbííkk  zzee  ssppoolleeččnnoossttii  IIKKEEAA  ČČRR..  
� ČČeeššii  mmaajjíí  ttaakkéé  rrááddii  nnoovvéé  zzáážžiittkkyy..  VVííccee  nneežž  8800  %%  ddoottaazzoovvaannýýcchh  uuvveeddlloo,,  žžee  rrááddoo  zzkkoouuššíí
nnoovvéé  cchhuuttěě  aa nnoovvéé  rreecceeppttyy..  IInnssppiirraaccii  vvššaakk  jjiižž  nneehhlleeddaajjíí  jjeenn  vv kkuucchhaařřkkáácchh  ((4411  %%)),,  aallee
ppřřeeddeevvššíímm  nnaa  iinntteerrnneettuu  ((7733  %%))  aa uu ppřřáátteell  ((4466  %%))..
� ZZ pprrůůzzkkuummuu  ssppoolleeččnnoossttii  IIKKEEAA  ČČRR  ddáállee  vvyyppllýývváá,,  žžee  bbeezzmmáállaa  8800  %%  zz nnááss  ssii  ppřřeejjee  ttrráávviitt
ss rrooddiinnoouu  aa ppřřáátteellii  uu ssppoolleeččnnééhhoo  jjííddllaa  vvííccee  ččaassuu..  „„SSppoolleeččnnéé  vvaařřeenníí  aa ssttoolloovváánníí  ppllnníí
vv nnaaššiicchh  žžiivvootteecchh  ddůůlleežžiittoouu  úúlloohhuu  vv uuppeevvňňoovváánníí  vvzzttaahhůů  vv rrooddiinněě  ii mmeezzii  ppřřáátteellii..  TToo  uukkáázzaallaa
ii nneejjččaassttěějjii  ddiisskkuuttoovvaannáá  ttéémmaattaa,,  kktteerrýýmmii  uu jjííddllaa  jjssoouu  rrooddiinnnnéé  zzáálleežžiittoossttii  ((8855  %%)),,  nnoovviinnkkyy
zz pprrááccee  ((4444  %%))  aa zzee  šškkoollyy  ((3300  %%))  aa ppoottéé  kkuullttuurraa  ((2211  %%)),,““  řřííkkáá  KKuubbííkk..

MECHA-
NICKÉ..
OOvvllááddáánníí
vvnniittřřnníí  zzáássuuvvkkyy
–– ppoo  ssttiisskknnuuttíí
hhoorrnníí  ččáásstt
zzaajjeeddee
aa zzppřřííssttuuppnníí
ssppooddnníí  pprroossttoorr
zzáássuuvvkkyy..
Oresi..

NA PŘÍBORY..
PPřřííkkllaadd
jjeeddnnoohhoo
zz mmoožžnnýýcchh
řřeeššeenníí  vvnniittřřnnííhhoo
vvyybbaavveenníí
zzáássuuvveekk,,
ppllaassttoovváá  
vvlloožžkkaa  ppaattřříí
kk pprraakkttiicckkéé
vvýýbbaavvěě..  Oresi..

ZPRACOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE

VELKOOBCHOD / MALOOBCHOD 
PŘÍRODNÍ KÁMEN / VÝROBKY Z KAMENE

Rokycanská ulice (naproti betonárce), 338 42 Hrádek (okr. Rokycany)
Tel.: 608 983 471, www.perfekt-kamen.cz

Nabízíme vám výhodný splátkový prodej bez navýšení na všechny naše produkty. 
Poskytujeme doživotní záruku na všechny výrobky a provedené práce.
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nenasvědčuje tomu, že se vlastně nachá -
zíte uprostřed pracovního prostředí. Prá -
vě tyto kuchyně často přebírají roli tzv.
středobodu domácnosti, kde se nejčas -
těji potkávají členové domácnosti pohro-
madě a kde spolu tráví nejvíce času.

Vše v harmonii
Obecně se většina lidí soustředí více na
praktickou stránku než na harmonické
působení kuchyňské sestavy. Často je 

li mitujícím faktorem prostor, kterého
vět šina domácností, zejména v bytových
domech, nemá právě nazbyt. Proto vět -
ši na uživatelů nakonec učiní některé
„ústupky“ jen proto, aby se do malého
místa vyhrazeného pro kuchyni vtěsna-
lo vše, co tu chtějí mít. Výsledkem je
pak roztříštěná kompozice nábytkové
sesta vy, kde se střídají skříňky různých
šířek i hloubek, výsuvy několika typů
a mo hut ně působící úložné prostory

SNADNÉ
OTEVÍRÁNÍ..
VVýýkkllooppyy  ddvvíířřeekk
hhoorrnníícchh  sskkřříínněěkk
jjssoouu  ooppaattřřeennyy
kkvvaalliittnníímmii
mmeecchhaanniissmmyy
BBlluumm..  EElleeggaannttnněě
řřeeššíí  mmoožžnnoosstt
uukkllááddáánníí
nnááddoobbíí,,  
pprroottoožžee  ddvvíířřkkaa
nneeppřřeekkáážžíí
vv  ppoohhyybbuu..
Oresi..

SVĚTLÁ A PROSTORNÁ..  
KKuucchhyynněě  NNaattuurreell  EEaassyy,,  sséérriiee
RReebbeeccaa,,  mmooddeerrnníí  kkuucchhyynněě,,  
ččiissttýý  jjeeddnnoodduucchhýý  ddeessiiggnn,,  
ppoovvrrcchh  ddřřeevvooddeekkoorr..  CCeennaa  
ddllee  nnaavvrržžeennýýcchh  ddiissppoozziicc..  
Siko koupelny & kuchyně..

Detaily rozhodují

NNěěkktteerréé  kkuucchhyyňňsskkéé  sseessttaavvyy  mmaajjíí
pprroopprraaccoovvaannéé  pprraakkttiicckkéé  ddeettaaiillyy,,
jjiicchhžž  ssii  ttřřeebbaa  hhnneedd  ppřřii  pprrvvnníímm
ppoohhlleedduu  nneevvššiimmnneettee..  OOcceennííttee  jjee  aažž
ppřřii  bběěžžnnéémm  ddeennnníímm  pprroovvoozzuu,,  kkddyy
vváámm  uussnnaaddnníí  uukkllááddáánníí  nneebboo
ooddkkllááddáánníí  ddrroobbnnééhhoo  kkuucchhyyňňsskkééhhoo
nnááččiinníí,,  uummyyttééhhoo  nnááddoobbíí  ii ssuurroovviinn,,
kktteerréé  ččaassttoo  ppřřii  vvaařřeenníí  ppoouužžíívvááttee..  VVššee
jjee  ppřřeehhlleeddnněě  uussppoořřááddáánnoo  ttaakk,,
aabbyyssttee  mměěllii  nnáássttrroojjee  ii iinnggrreeddiieennccee
ppěěkknněě  ppoo  rruuccee  aa nneemmuusseellii  jjee  hhlleeddaatt
aannii  pprroo  nněě  ddaalleekkoo  cchhooddiitt..  

Foto: Le Bon a Nadop

2 V 1..  ZZddvvoojjeennáá  zzáássuuvvkkaa  ppllnněě  vvyyuužžiijjee
pprroossttoorr  hhlluubbookkéé  sskkřřííňňkkyy..  Nadop..

SPÍŽ..  SSkkřřííňň  kkuucchhyynněě  FFoorreevveerr  ssee  ssppoouussttoouu
ppoolliiččeekk  ttaakkéé  nnaa  ddvveeřříícchh..  Le Bon..  

SESTAVA VIPP..  ÚÚlloožžnnýý  ssyyssttéémm  CCuubbiicc
zzaa  pprraaccoovvnníí  pplloocchhoouu..  Le Bon..

Tip
pro vás
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zakryté dvířky se vzdušnými otevřenými
policemi.

Rady odborníka
„Ideální je zvolit jednu šíři korpusu
a držet se jí, například 60 cm horních
i spodních dvířek. Často to ale není mož -
né a musíme vybrat různé rozměry, aby-
chom se vešli do požadované šíře stěny.
Více než dva rozměry bych už ale nedo -
poručovala. Snažme se vybrat ta kové,
abychom již nemuseli do sestavy dávat
další rozměr. Například 60 + 80 cm ne -
bo 60 + 90 cm. I zde bychom měli držet
určitou linii horních a spodních dvířek.
Pohled na „cik cak“ kuchyňskou sesta vu,
kdy horní dvířka „ujíždějí“, rozhod ně
nelahodí oku,“ říká designérka Michaela
Hořejší ze společnosti Natu re za.

S OSTRŮVKEM..  KKuucchhyynněě  MMaaggnniiffiicc  vv  ddeekkoorruu  kkrréémmoovváá  mmeettaallíízzaa  lleesskk  aa  ddýýhhaa  iinnddiicckkáá  jjaabbllooňň..
Nadop..  

je stejně důležité jako její
Praktické vnitřní vybavení kuchyně

vnějšek, hrající estetickou úlohu.

INSKLO
barevné skleněné 
obklady pro Vaše 
interiéry
Sklo je bezpečný, barevně stálý 
a snadno udržovatelný materiál, který 
dodává bydlení čistý moderní vzhled. 
Za přijatelné ceny zhotovíme skleněný 
obklad či skleněnou výplň na míru. 
Sklo tvarujeme  do pravoúhlých 
i atypických formátů, provádíme 
výřezy při nestejné výšce skříněk, 
pracovní plochy nebo odsavače par. 
Nabízíme  množství barevných odstínů 
a motivů. Naše přednosti – kvalita, 
dostupné ceny, krátké dodací lhůty, 
rozvoz skel po celé ČR.

INSKLO.CZ, s.r.o.
U Studánky 1224, 463 11 Liberec 30
Tel.: 602 508 030, www.insklo.cz


