
Módní 
industriál

Kuchyňské sestavy s retro prvky 
připomínající staré tovární haly působí 

velmi zajímavě. Důležitou roli hrají 
doplňky, které mohou mít i zdobnější 

podobu označovanou jako industriální 
vintage. K typickým doplňkům 
z tmavého kovu se dobře hodí 

hrubě opracované dřevo, 
cihly a beton.

IndIvIdualIzace
Zásadní změnou prošel vzhled kuchyň

ského nábytku, který přestal být výhrad

ně „kuchyňským“ a přijal univerzální 

podobu vhodnou i pro reprezentativní 

prostory. Univerzalita se projevila ve va

riabilitě tvarů i v nových površích, které 

se v různých barvách, dekorech, v mat

ném nebo lesklém provedení využívají 

na veškerý interiérový nábytek včetně 

kuchyňského a koupelnového. Materiá

lové sjednocení tak umožní dokonale 

sladit kuchyňskou část s obytnou. 

Dalším krokem od klasického prove

dení se stala variabilita nábytkových 

kusů. Typizované řady tradičně sesta

vených skříněk nahradily modulární 

kusy, které se dají rozmanitě skládat 

i využívat. Individualizace se dotkla 

také kuchyňských spotřebičů, které 

kromě automatických programů dis

ponují i nastavitelnými, které si uživa

tel navolí (a uloží) přesně podle vlast

ních preferencí. Podle potřeb je také 

možné sestavit varné centrum, kde lze 

různě zkombinovat například indukč

ní, plynové nebo grilovací desky.
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téma

INZERCE

Stylová chladnička z nové kolekce  
237990020 Storio retro (ETA), energetická  
třída A++, cena 25 990 Kč, www.eta.cz

Chladnička 50´Retro 
Style (Smeg), energetická 
třída A++, objem 34 l, 
minibar, cena 21 175 Kč, 
www.pottenpannen.cz

Forma na bábovku Heritage (Nordic 
Wave), objem 1,4 l, cena 999 Kč, 
www.pottenpannen.cz

Kuchyňský ostrůvek 
vadholma (IKEA) 
s policovým dílem 
a dýhovanou pracovní 
deskou, cena 11 990 Kč, 
www.ikea.cz

Talíř z kolekce new norm 
dinnerware (Menu),  
Ø 27 cm, porcelán, ruční 
výroba, cena 708 Kč/ks, 
www.designville.cz

Kuchyň sestavená z prvků kuchyní 
San Remo, Porto a Brest (Bauformat), 
kombinace černých kovových detailů a ploch 
s dekorem dřeva a betonu, www.oresi.cz

Akrylátová dvířka  & skleněný obklad  

DIGITÁLNÍ 

POTISK 

LAKEM
T.acrylic: 
A115 popelavě šedá

T.acrylic: 
A121M tmavě šedá MAT
T.overface: 
L0005 křížky (tisk lakem)

T.cristalDecor: 
RAL 6015 
& L005 křížky
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