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SLADĚNÁ
DVOJICE 

Kuchyňský dřez a baterie – neslouží už tolik 
k mytí nádobí, ale stále jsou třeba. A ovšem 
podléhají trendům. Ty současné přinášejí 
dřezy barevné, prostorné, s praktickými 
vychytávkami a baterie, které nabídnou 

dlouhou životnost a kuchyň 
ozdobí.

Text: Kateřina Nová 
Foto: archiv firem

VÍC NEŽ DŘEZ
Dřez Box Center (BWX 2210/620-54-27), nerez, 
vítěz iF design award 2019, chytré řešení – dva 
sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování 
a sušení kuchyňských nástrojů. 36 300 Kč včetně 
zobrazených doplňků. Více na franke.cz.
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TRENDY 
ČERNÁ
Páková dřezová baterie Lenz NEXO 
s vytahovací sprškou, vysoký výtok, otočné 
ploché ramínko, kartuše s keramickým 
těsněním, materiál mosaz, černá, odstín onyx, 
výška 262 mm, 2550 Kč, hornbach.cz

PESTRÉ BARVY
Dřezová baterie z pestrobarevné řady 

armatur Essence Professional (Grohe), 
k dispozici typy s otočnou výtokovou 

trubicí a s výsuvnou sprchou z oceli, ceny 
od 24 339 Kč. Kompozitní dřez K700 pro 
hloubkovou instalaci od Grohe, granitová 

šedá, 7596 Kč. Více na grohe.cz.

DEVĚT  
BAREV

Franke dřez FX  
(FXG 611-100 kašmír), materiál 
Fragranit+, k horní montáži pro 

spodní skříňku od 60 cm, rozměr 
100 x 50 cm, dostupný  

v 9 barvách, doporučená  
cena 10 769 Kč,  

franke.cz.

BARVY A VYCHYTÁVKY
Současné trendy v oblasti kuchyňských 
dřezů přinášejí především barevnost. 
Nečekejte však žádné pastely či syté 
odstíny, barevná škála je přirozenější.
„Trendy jsou zemité tóny, u Franke 
zastoupené například odstíny kašmír, 
šedý kámen či vulcan,“ říká Markéta 
Vaculíková, obchodní zástupkyně značky 
Franke, s tím, že žádané zůstávají i dřezy 
nerezové. „Moderní nerezové dřezy mají 
plochý okraj, dřez je tak uložen prakticky 
v rovině pracovní desky a tím získává 
velmi moderní, čistý vzhled.“ Trendy 
jsou dále kuchyňské dřezy bez odkapu 
s praktickými doplňky, jakými jsou krájecí 
deska, odkapová miska, odkládací rošt, 
odkapový tác. „Všechny doplňky funkčně 
souvisí se dřezem a dřez už není jen 
prostorem výhradně k mytí, ale slouží 
jako pracovní místo s mnoha funkcemi,“ 
vysvětluje Markéta Vaculíková.

V NEREZU
Stojánková dřezová 
baterie Siko Steel 
s vytahovací sprškou 
STNRZ285, 
vybavena značkovými 
komponenty: maďarské 
kartuše Kerox,  
německo-švýcarské 
perlátory Neoperl nebo 
španělské připojovací 
hadičky Tucai. 4290 Kč, 
siko.cz.

LESKLÝ 
POVRCH
Stojánková dřezová baterie 
Blue Water LIRA černá 
lesklá, otočná, s vytahovací 
koncovkou, výška 286 mm, 
keramická kartuše, pro 
otvor o průměru 35 mm, 
4700 Kč, prodává  
drezy-baterie.cz, favi.cz.
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RADĚJI VĚTŠÍ VANIČKA
I když se mytí nádobí odehrává v myčce, dřez této úlohy není zbaven. Ba naopak  
– musí zvládnout to, co myčka neumí, například umýt velké kusy nádobí. 
„V kuchyních tak dnes mají místo kuchyňské dřezy s prostornými mycími vaničkami 
a menším odkapem. Velký odkap již není třeba, ale větší vanička umožňuje snadné 
mytí větších kusů nádobí a je prostorem pro usazení doplňků pro další funkce 
dřezu, například odkapání omyté zeleniny a ovoce v praktické odkapové misce,“ 
konstatuje Markéta Vaculíková z Franke.

Dřez 
můžete vybavit 

funkčními doplňky, které 
rozšíří jeho možnosti. 

Nabízí se krájecí deska, 
odkapová miska, odkládací 

rošt, odkapový tác 
a další.

DOKONALÝ TVAR
Franke baterie FC 0441 MYTHOS – páková, 
směšovací, tlaková, celonerezové provedení 
PVD coating (zajistí maximální odolnost 
povrchu), 8470 Kč, franke.cz.

POD 
OKNO

Jednopáková 
dřezová baterie 

KLUDI MX – otočný 
výtok o 360 stupňů, 

vhodná pro montáž pod 
okno. Díky bajonetovému uchycení ji 
při otevření okna jednoduše vytáhnete 
a položíte. 12 201 Kč bez DPH. kludi.cz

VAŘíCí  
I PERLIVÁ
Díky inovativnímu 
vodnímu systému 
nabídne GROHE 
Blue Professional 
také skvěle chutnající 
perlivou, jemně 
perlivou nebo 
neperlivou vodu. 
Filtr je schován 
pod dřezem. 
Systém GROHE 
Red zase nabídne 
100stupňovou vařící 
vodu v požadovaném 
množství bez 
čekání. Oba systémy 
samozřejmě zastanou 
i funkci běžné 
kuchyňské baterie. 
Více na grohe.cz.
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TVRZENÝ KÁMEN
Z tvrzeného kamene TechniStone® je možné vyrobit lepený dřez. Díky jeho 
podlepení pod úhlem 45° splyne s kuchyňskou deskou v jednotný celek. 

Praktickým prvkem jsou i vyfrézované odkapové drážky či odkapová plocha.  
Na fotografii dekor Noble Carrara. Cena na vyžádání. Více na technistone.cz.

DOKONALÁ DVOjKA
Páková baterie řady Essence, barva Cool 
Sunrise, 14 048 Kč, a nerezový dřez K700 
pro hloubkovou instalaci ve stejném 
barevném provedení, 26 381 Kč. Baterie  

v barevném provedení Hard Graphite,  
13 035 Kč, nerezový dřez, kartáčovaný  

Hard Graphite, 26 381 Kč. grohe.cz

Granitový dřez Blanco Dalago 6 S, pro 
spodní skříňku 60 cm, barevný odstín 

muškátová, vnější rozměr 100 x 50 cm, 
9002 Kč, hornbach.cz

Dřez Urban (UBG 610-78 onyx), materiál 
Fragranit+, černá, horní montáž, do skříňky  

od 80 cm, rozměr 78 x 50 cm, ve čtyřech barvách,  
6897 Kč.

Dřez Maris (MRX 210/610-50 TL), materiál 
nerez, horní montáž / rovina, spodní skříňka  

od 60 cm, 53 x 51 cm, 9922 Kč. 
Více na franke.cz.

NEREZ NEBO ČERNÉ
Co kuchyňské baterie? 

„Trendy přinášejí celonerezové kuchyňské baterie, 
které nabízejí maximální odolnost povrchu proti 
poškození a moderní matný nerezový vzhled, 
ale také kuchyňské baterie v černé barvě. 
Doporučujeme baterie v provedení povrchové 
úpravy PVD, což je v současné době nejodolnější 
barevná povrchová úprava kuchyňských baterií,“ 
radí Markéta Vaculíková.
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NAVRŽENO NA MÍRU
Na současné trendy v oblasti dřezů a baterií jsme se zeptali i zástupce značky 
Grohe. „Zákazníci častěji vyhledávají kompozitní nebo granitové dřezy. Stále 
také narůstá poptávka po rozmanitých barevných variantách. Proto jsme vytvořili 
kolekci GROHE Colors, která dodá každé kuchyni jiskru v podobě originálních 
barev. Zahrnuje několik barevných variant kuchyňských systémů a baterií, dřezů 
a doplňků, které pomohou každému vytvořit zcela jedinečný prostor na míru 
individuálnímu vkusu a potřebám,“ říká marketingová manažerka Grohe Jana 
Zmidlochová.

Praktickým  
i estetickým doplňkem 

dřezu je dávkovač  
saponátu – jednoduše jej 
shora naplníte a stiskem 

dávkujete přiměřené 
množství mycího 

prostředku.

NOVÝ POVRCH 
Baterie FP 3285 – provedení 

matná černá PVD coating (nová 
technologie používaná pro 

povrchovou úpravu, jedná se 
o nanášení velmi tenkých vrstev 

odpařením ve vakuu – vysoká 
tvrdost, odolnost proti otěru, 

vysokým teplotám, korozi 
i chemikáliím, dokonalá barevná 
jednotnost), 9680 Kč, franke.cz.

VELMI ODOLNÝ
Granitový dřez Řím je extrémně trvanlivý 
a odolný proti mechanickému poškození, 

vysokým teplotám a špíně. K dispozici 
v pěti univerzálních odstínech – bílý, béžový, 
šedý, grafitový a černý. Výrobce Prima Gram 

poskytuje na dřez 35letou záruku.  
Od 2699 Kč, prodává primagran.cz, favi.cz.

SEHRANÁ DVOjKA
Granitový jednodřez Franke KSG 218 
(5769 Kč) a tlaková baterie Franke FN 
6110.071 (7499 Kč). Dřez o rozměrech 
42,5 x 52 cm, hloubka vany 20 cm, pro horní 
montáž do skříňky široké minimálně 45 cm. 
Baterie má výsuvnou koncovku a je otočná 
o 360°. Realizace Oresi, oresi.cz.

KLUDI ZENTA SL
Krása geometrie

www.kludi.cz

kludi_ZENTA SL_210x275mm_CZ_01
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