
32 33

InterIér

Pre trend-setterov, ktorí sa zaujímajú čo nové sa 
deje na módnej scéne interiérov, sme sa v rozhovore 

s Ing. arch. Petrom Kalužom dozvedeli, aké sú 
najpôsobivejšie trendy v dizajne súčasných kuchýň.

Trendy v kuchyni Prezradíte nám aké vychytávky sa objavili na trhu?
Páčia sa vám autá v matnom laku, semišové topánky 
alebo machové koberce v  lese? Podobne vyzerá žha-
vá novinka od Oresi – kuchyňa Velvet. Ide o špičkové 
lamino v čiernom supermate. Benefitom je úprava an-
tifingerprint proti odtlačkom prstov, čo určite ocení 
každá gazdinka. Ak vás okúzľujú kuchyne v  hodváb-
nom mate, nemusíte si zaobstarávať tie najdrahšie 
laky. Kuchyne Chocolate Day splní predstavy aj tých 
najnáročnejších zákazníkov.

Akými farbami nás prekvapili výrobcovia kuchyn-
ského nábytku a dizajnéri tento rok? 
Dnešné kuchyne sú farebné, plné emócií, radosti 
a  okúzlenia. Moderné sú výrazné farby. Vedľa ultra-
fialovej je to tehlová, modrá, zelená, šedá a žltá farba. 
Upozornil by som na žltú a  šedú, ktoré momentálne 
v kuchyniach letia najviac. Žltá sa hodí k šedej, antra-
citovej i čiernej farbe a dobre sa znáša aj so zelenou 
farbou, navyše, do bytu prináša optimizmus. Šedá far-
ba je ideálna do kuchyne, v  ktorej vládne muž. Šedý 

Kuchyňa Velvet od 
Oresi má povrch 

upravený proti 
otlačkom prstov.
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kuchynský nábytok vyniká v matnej úprave aj vo vy-
sokom lesku a dobre sa kombinuje s modrou, čiernou 
a tehlovou farbou. Elegantne vyzerá s nerezovými ku-
chynskými spotrebičmi aj s chrómovými prvkami.

Čo by ste poradili zákazníkom, ktorý neznášajú uni-
formitu, zavedené štandardy a nudu všedných dní? 
Aby hľadali okolo seba neobvyklé veci. Nedávno ma 

zaujala v  predajni Oresi kuchyňa, ktorá vzhľadom aj 
štruktúrou imitovala oceľ s charakteristickou a este-
ticky pôsobiacou hrdzavou patinou. Pochádza z línie 
Steel Art, ktorá používa mimoriadne povrchy od firmy 
Polyrey. Pre mladých ľudí je určená línia Forever Yo-
ung, Wood Point a Gray Cat. Návrhari tu spojili skrin-
ky s prevedením vysoký lesk lemon, art dekor a šedý 
lesk. Sú nádherné!

Žltá farba 
vo vysokom 

lesku vnáša do 
bytu slnečnú 

atmosféru. „Drevo vnáša do našich  
interiérov atmosféru kľudu,  

pohody a pocit útulnosti. Radi 
v nich popíjate kávu, čaj, 

rozprávate sa tu alebo si čítate 
a nechce sa vám z nej odísť.“
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Mnohí túžia po kuchyni z masívu, ale často ho z rôz-
nych dôvodov nie je možné použiť. Existuje nejaká 
alternatíva?
Drevo nás sprevádza celý život. Tam kde sa nedajú 
použiť z  rôznych dôvodov vo svojej prírodnej podo-
be, môžu sa použiť verné imitácie obľúbených drevín. 
U  kuchýň z  novej kolekcie Dolti Collectionod Oresi 
oceníte, že výrobcovia stavili na kvalitu a prevedenie 
povrchov, ktoré prírodný dojem ešte zdôrazňujú. Na-
príklad povrch s embosovanou štruktúrou matrix, kto-
rá má v ploche hlboké ryhy s veľkým rozdielom medzi 
matom a leskom.

V móde sú stále aj lesklé kuchyne, avšak nie je mate-
riál ako materiál a lesk ako lesk. Podľa čoho si máme 
vybrať?
Kúpiť si lesklú kuchyňu bez patričných znalostí nie je 
len tak. Neinformovaní zákazníci porovnávajú akrylo-
vý povrch, napríklad Magiq s hlbokým leskom a vyš-
šou odolnosťou ako majú laky s  bežným lesklým la-
minátom, ktoré sú niekoľkonásobne lacnejšie. Napriek 
tomu, že sa oboje leskne, nie je to to isté! Ak si chcete 
dobre vybrať, zájdite radšej do renomovaného štúdia.

Kuchyňa Glam 
Face upúta 

metalickými 
leskami.

„Najlepšia farba na 
svete je tá, ktorá vám 
ide najlepšie k pleti.“

– Coco Chanel

Pripravila: Ružena Škulecová; Foto: Shutterstock, Oresi
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Digestory SIRIUS
vitajte v prvej triede...
Elegancia, ušlachtilý dizajn, kombinácia nerezovej ocele a skla ...
Digestory SIRIUS sú výnimočné produkty, ktoré prinášajú osobnosť a vybraný vkus do 
Vašej kuchyne. Tiché, výkonné, ušľachtilá nerez, keramické, precízne vyrobené.


