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praktické rady
	 • dřevo je materiál, který 

za všech okolností prostor 

prohřeje a zútulní

	 • díky tomu, že je teď příroda 

moderní, vyberete si z mnoha 

variant materiálů i modelů 

kuchyní

	 • přirozeně vám zabydlí 

moderní i klasicky pojatý 

interiér

	 • masiv a dřevěná dýha si 

vyžádají opatrnější zacházení 

a pečlivou údržbu

přírodně se dřevem
Kuchyň, v níž se bezpochyby velmi rychle zabydlíte, bude 

mít dvířka v některém z dřevěných dekorů. Je to dáno tím, 

že dřevo dokáže velmi snadno a přirozeně navodit pocit do-

mova a vnést do interiéru i kus přírody, v níž se člověk bude 

vždycky cítit dobře a bezpečně. Díky populárním návratům 

ke všemu přírodnímu je také tento materiál už dlouho tren-

dovou záležitostí. Řeč je jednak o skutečném masivu, z nějž 

se vyrábějí dvířka či jen jejich rámečky, jednak o dřevěné 

dýze, ale také o imitacích, které dřevo velmi věrně napodo-

bují. Je jasné, že milovník originálu sáhne po dražší variantě 

masivu, ale bude muset počítat jak s vyšší cenou, tak s tím, 

že o svou kuchyň bude muset náležitě pečovat. Odměnou 

mu bude kvalita materiálu, dlouhá životnost kuchyně, ale 

hlavně krásný a luxusní design. Co se týká dřevěných imi-

tací, výrobci už to dovedou tak dokonale, že kromě autentic-

kých odstínů a kresby dřeva, dokážou materiálu vtisknout 

i požadovanou strukturu. 

Příjemnou kombinaci dřeva se zelenou 
barvou tvoří sestava virginia s dvířky 
Savana značky Livanza, www.oresi.cz

Originální pojetí kuchyně comfort/Line vzniklo kombinací 
laku a rustikální dřeviny. Struktura dubu, suky a nepravidelný 
povrch spolu s černou plochou podtrhne souznění dvou 
zdánlivě nesourodých materiálů, www.hanak-nabytek.cz

Řada kuchyní sherwood je k dodání v pěti barvách 
v rovné i rámové variantě. V provedení Eiche Sepiagrau je 
doplněna černými madly, pracovní deskou a policemi, 
www.ballerinakuchyne.cz  

Kuchyň se dnes vybírá především podle typu bydlení. Jde-

-li o vlastní bydlení, pak procesu výběru kuchyně věnuje 

zákazník více času a nechá si ji naplánovat a vizualizovat 

u prodejce značkových kuchyní. Často se jedná o indivi-

duální zakázkovou výrobu, kdy má budoucí uživatel k dis-

pozici širokou nabídku nábytku i vnitřní výbavy kuchyně. 

Druhý pohled na rozhodování o výběru kuchyně, který roste 

v Praze a dalších velkých městech ČR a je způsoben nedostat-

kem nemovitostí na trhu, je typ tzv. investiční kuchyně. Tehdy 

je kuchyň vybírána s ohledem na cenu a rychlost dodání. To 

z důvodu, že byt na investici má majiteli co nejdříve začít při-

nášet zisk. Standardem zde bývá dodání do 2 až 4 týdnů a nej-

častějším typem materiálů je laminát s dřevovláknitou des-

kou, tzv. MDF deskou. U těchto kuchyní vládnou základní 

barvy, jednoduché linky a tvary. Kuchyň je dodávána v de-

montovaném stavu a montuje se na místě u klienta.

Řada Bauformat od německé značky Oresi nabízí svým 
majitelům špičkovou kvalitu, technologie a moderní design
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Lukáš smetana
ředitel společnosti ProBydlení, 
www.probydleni.cz
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Jaké jsou trendy 
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