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kuchyně dneška téma 
BYDLÍME

 Většina úložného prostoru se v moderním pojetí kuchyňské linky stěhuje dolů pod pracovní plochu. Horní skříňky v jedné ucelené linii kopírující 
 spodní část nejsou dogmatem. Můžeme je použít jen částečně a doplnit policemi nebo vynechat úplně a prostor využít jinak. Celek pak vypadá 
 vzdušněji, uvolněněji a získá příjemnou ležérnost. Tuto variantu volíme v menších místnostech a tam, kde by umístění celého pásu horních skříněk 
 nebylo jednoduše proveditelné, ve velkých pak proto, že úložných prostor máme dost i mimo linku a chceme kuchyni nějak ozvláštnit. 

Virginia 
(Livanza) s jasným 
ohraničením 
kuchyňské linky, 
www.oresi.cz

 Metod  – 
 z tohoto
 programu lze
 vytvořit různé
 sestavy, IKEA

 Metod nábytkový systém s využitím 
 spodních skříněk, více na www.ikea.cz 

Tessa bílý lak, 
vysoký lesk 
a vtipné řešení, 
www.
gorenje.cz
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Celkově čistý hladký 
výraz podpoří dvířka 
se zabudovanými 
úchyty. Voxtorp 
dvířka v bílé barvě 
a dezénu dřeva, více 
na www.ikea.cz.

 Chytře využít lze 
 místo nad hranou 
 pracovní plochy. 
 I do skříňky s menší
 hloubkou se leccos
 schová. Vito Tosca
 v kombinaci 
 bílé a šedé, 
 www.kika.cz 

Řešení na míru 
dovoluje i přesné 
rozměry pracovní 
plochy. Dolti 
Collection 
s povrchem Steel Art, 
www.oresi.cz

 Spoustu úložného 
 prostoru získáme se 
 skříňkami až do stropu, 
 dobře v nich vypadají
 i vestavné spotřebiče.
 Musa z třídy Livanza, 
www.oresi.cz
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 Nejde o takzvaný boj o centimetry a netýká se to jen malých kuchyní. Ve smyslu moderního trendu se jedná o promyšlené, dokonalé a estetické 
 využití prostoru. Ideální jsou k tomu sestavy na míru, které na dané místo přesně pasují, nikde nic nechybí ani nepřebývá. Ovšem netýká se to 
 jen toho, co vidíme na první pohled, ale také vnitřního vybavení skříněk. Právě ono vytváří užitnou kvalitu kuchyně. K tomu patří také inteligentní 
 rozmístění kuchyňských přístrojů, například trouby do výšky, která je pohodlná pro obsluhu vstoje. 

 Především atypické prostory potřebují
 řešení na míru. Natalie sestava 
 s využitím spodních skříněk, 
 www.gorenje.cz 

Sjednocení linky pracovní deskou a dvířky je 
praktické a zajistí dokonale čistý vzhled. Dolti 
Collection by Andrea Capovilla, www.oresi.cz

 Správně zvolenými dvířky skříněk místnost proměníme i vizuálně. T. Acrylic kombinace plných dvířek s prosklenými, www.trachea.cz 


	TINA_B05_09
	TINA_B05_10
	TINA_B05_11

