
Je to nejnamáhanější část kuchyně, i proto 
si mnozí z nás vyberou nejdřív ji a teprve 
k ní kuchyňskou sestavu. S deskou má 
kontakt všechno, co naší kuchyní projde, 
a přiznejme si, že ji nešetříme. Desky se 

dotýkáme rukama a pohledem. 
Jaké dáváte přednost vy? 
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Jak vypadá a co vydrží 

Kuchyňská 
pracovní deska

 Kompozit  Masivní homogenní deska 
je vyrobená ze směsi přírodního kamene 
a akrylátu. Jedná se o jednolitý, neporézní 
materiál, který vyniká odolností proti skvrnám 
a je nenasákavý.  Deska Rockstone: Díky 
rozmanitosti barev a textur ji můžete pěkně 
zkombinovat s nábytkem, malbou nebo 
keramickými obklady, www.sapho.cz.

LAMINÁTOVÉ DESKY
Nabízejí odolný povrch za příznivou 
cenu. Základ tvoří dřevotříska, povrch 
laminát, který se skládá z více vrstev 
protitahových papírů prokládaných 
pryskyřicí, stlačených pod vysokým 
tlakem, a vrchní vrstvy dekoračního 
papíru. Desky jsou opatřené 
přední laminátovou hranou (tzv. 
postformingem), zaoblenou do 
tvaru U až pod desku, která ji tak dobře 
chrání třeba před parami z myčky. 
Hrany mohou být také hliníkové, 
dřevěné, polypropylenové. Laminát 
dobře odolává běžným kuchyňským 
čisticím prostředkům a je možné na něj 
na chvíli položit horký hrnec (do 180 °C). 
Mechanicky ji můžete poškodit, ale jen 
když pořádně přitlačíte. Slabým místem 
mohou být špatně provedené spoje okolo 
dřezu nebo u kuchyňských zad. Laminát 
nabízí množství dekorů a barev.

PŘÍRODNÍ KÁMEN
Autentický materiál, který 
nevyjde z módy. Jako nejodolnější 
a nejpraktičtější doporučujeme žulu. 
Je nenasákavá, takže odolá kyselinám 
z citronu nebo octa. Protože vydrží až 
300 °C, nebojte se, že ji poškodíte, snese 
krájení i rozpálenou pánev. Lidé ji milují 
i díky originální kresbě kamene. Pokud 
do ní investujete, vydrží vám v kuchyni 
krásná desítky let. Práce na kamenné 
desce je hygienická, takže nemusíte 
používat prkénko. Dobře na ní uhnětete 
těsto, nemusíte se bát krájet ovoce nebo 
klepat maso. Kámen vyčistíte běžnými 
čisticími prostředky. Mramor vede 
ve vzhledu, ale kvůli jeho poréznosti 
hrozí zabarvení od ovocných šťáv nebo 
od vína. Předejít tomu ovšem můžete 
pravidelnou impregnací. Co se týká 
povrchových úprav, leštěný kámen se 
snadno otírá, ale na dotek hodně studí, 
a jsou na něm vidět otisky prstů.

UMĚLÝ KÁMEN
Výhodou směsi přírodních surovin, 
zrcadlových a skleněných granulátů, 
barevných pigmentů a pryskyřice je 
tvrdý nenasákavý povrch, který odolá 
teplotám do 150 °C. Vybrat si můžete 
z nepřeberné škály barev, dekorů 
a povrchových úprav. Zaměřte se také 
na obsah kamene v materiálu, měl 
by přesahovat 90 % objemu. Povrch 
ovšem nesnese horké hrnce, mohly by 

vám po nich zbýt barevná kolečka. Na 
kvalitním umělém kameni ale můžete 
krájet nožem a povrch se nepoškrábe. 
Desky z umělého kamene bývají 
o polovinu levnější než žula nebo 
mramor. Případné škrábance lze navíc 
snadno zabrousit a přeleštit.
 
KOMPOZITNÍ DESKY 
Jsou zdokonalenou směsí přírodních 
materiálů a čistého akrylového 
polymeru. Díky velké ohebnosti si 
můžete dopřát jakékoli tvary, je tak 
možné mít desku s dřezem bez jediné 
spáry. Jako každý akrylát je náchylný 
na poškrábání, na krájení je tak třeba 
používat prkénko. Pokud byste povrch 
přece jen poškodili, snadno jej opravíte.  

MASIVNÍ DŘEVO
Opravdové dřevo je příjemné na dotek 
a působí pocitově teple. Na kuchyňské 
pracovní desky se používá tvrdé dřevo, 
které musí být dobře vysušené, nejčastěji 
buk, dub, ořech, tropické dřeviny, ale 
i olše, bříza nebo bambus. Hezkou 
kresbu dřeva ještě zvýrazní různé 
povrchové úpravy. Používají se zejména 
desky z tzv. nekonečného vlysu neboli 
spárovky. Tím, že povrch ošetříte 
voskem nebo olejem, ztratí nasákavost. 
Časem dřevěné desky dostávají patinu, 
což můžete vnímat tak, že zrají do 
dokonalosti, ale i jako nevýhodu. 
Výhodou je, že desku jde kdykoli znovu 
přebrousit, a tak ze dne na den omladit. 
Co se týká prostředí, dřevu vyhovuje 
kuchyň, kde je vyšší vlhkost, protože 
v suchu by mohla popraskat.

 Postformingové desky  
Dekor zemitého dubu na kuchyňské 
lince a ostrůvku dává vyniknout desce 
v břidlicové barvě, která tvoří stůl.   
 Kuchyňská sestava ze třídy Livanza je 
kombinovaná ze skříněk z linií Virginia 
a Savana, použity jsou pracovní desky 
v dekoru Old Furniture , v. 4 cm, hl. 60 cm,  
4 325 Kč/bm, a Shale Black, v. 10 cm,  
hl. 60 cm, 10 105 Kč/bm, www.oresi.cz  

KUCHYNĚ desky

Přirozeně
V bílé kuchyni krásně 
vynikne jemný odstín 

kamene stejně jako „cihlová“ 
stěna. Možná by vás ani 

nenapadlo tyto materiály 
kombinovat.

 S barevnou ABS hranou  Pracovní 
deska jednoduchých linií s hladkou hranou 
v barvě kuchyně dodává sestavě moderní 
vzhled. Plánovaná kuchyň Laser, Nobilia –Top 
line, cena pracovní desky se odvíjí od ceny 
a velikosti kuchyně, www.asko.cz.

 Dubová na míru  Má jedinečný výraz  
a vyrábí se za použití menšího množství dřeva, 
takže s nižším dopadem na životní prostředí. 
K dostání na zakázku po objednání. Pracovní 
deska ze dřeva Karlby, 2 700 Kč/m, www.ikea.cz


