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Jak na úložný 
prostor v kuchyni

Jak získat v kuchyni dostatek úložného prostoru? Kuchyň sice nezvětšíme, ale můžeme ji 

využít na maximum. Někde pomůže drobnost, jinde to chce radikální změnu. 

Načerpejte inspiraci z následujících tipů!

připravila: KateřiNa KrátKá, FOTO: arCHiV

iNteligeNtNí systémy 
potraViNoVýCH sKříNí

Někteří z nás si ještě v by-
tech pamatují samostatné zdě-
né spíže. Novější byty již bo-
hužel tuto vymoženost nemají 
a rekonstrukce těch starších už 
se „špajzkami“ také většinou 
nepočítaly. Řešením jsou tzv. 
potravinové skříně, kterých na 
našem trhu najdete nepřeberně. 
Můžete si je samozřejmě také 
nechat vyrobit na míru. Jedno-
značným trendem jsou tzv. vý-
suvné systémy skříní a skříněk. 
Ale existují i další inteligent-
ní řešení, která šetří v kuchyni 
místo, například systém skláda-
ných dveří u skříněk.

ŠiroKé přeHledNé 
zásuVKy 

V první řadě jde v kuchyni 
o praktičnost a pohodlí. Pokud 
tedy pořizujete novou kuchyň, 
dobře si promyslete, jak vyso-
ké a široké potřebujete zásuv-
ky mít. Později vám to usnadní 

Xl top 1601 a Xl Fenix inox 
5011 (Ballerina Küchen), 
dřevěné výsuvné systémy 
dolních skříní, otevřený regálový 
systém, cena na dotaz, 
WWW.BalleriNaKuCHyNe.Com

Systém pro skládané dveře 
Wingline l (Hettich), cena 
na dotaz, WWW.HettiCH.Com

variabilní přihrádky 
tar-l542 dos-l193, 
dubové dřevo, cena na dotaz, 
WWW.CasamoderNa.Cz
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ukládání kuchyňských potřeb 
a tolik se při vaření nenaběháte. 
Vybavit je navíc můžete vnitř-
ním úložným systémem. Všech-
no nádobí tak bude úhledně 
srovnané, nebude se už v zásuv-
ce posouvat a vše rychle najdete. 
A na čem rozhodně nešetřit? Na 
kvalitě výsuvů. A to se samo-
zřejmě netýká pouze zásuvek, 
ale celé kuchyně. Nic vám totiž 
nezkomplikuje vaření a servíro-
vání víc než „líný“ výsuv zásu-
vek a skříní.

VyuŽiJte i roHy
Kdo by nechtěl využít i volné 

místo v rohu skříněk? Přístup-
nost těchto míst lehce vyřeší 
otočné karusely a půlkruhové 
otočné police, které perfektně 
schovají hrnce i další kuchyňské 
náčiní.  ■

Další praktická 
vychytávka pro rychlou 

orientaci v kuchyni – 
prosklené dno horní 
skříňky s osvětlením.

Fóliovaný povrch t.classic 
(Trachea), beton bílý, více 
dekorů na výběr, cena
od 2 220 Kč/m2,
WWW.traCHea.Cz

Obkladový systém efekta 
(Jap Future) vytvoří variabilní 
úložné prostory, cena na 
dotaz, WWW.JapCz.Cz

prosklené dno s osvětlením 
(Oresi) nasvítí vnitřek skříňky/ 
/pracovní desku,
cena od 2 090 Kč,
WWW.oresi.Cz

Organizér decodom
Be smart s 15 (Hornbach),
14 x 60 x 50 cm,
cena 1 200 Kč,
WWW.HorNBaCH.Cz

výsuv se dvěma policemi 
(Kesseböhmer), nosnost
police 6 kg, pro šířku otvoru 
120 cm, cena od 2 400 Kč, 
WWW.iNdeCo.Cz

Multifunkční systém vnitřních 
děličů Xl montana 7750 pur 
2646 (Ballerina Küchen),
masivní dřevo, cena na dotaz, 
WWW.BalleriNaKuCHyNe.Com
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Úložné prostory v kuchyni (Siko), 
plánovaná kuchyně na míru, 
cena na dotaz, WWW.siKo.Cz

Kuchyně Frida Modern 04 (arredo3), boční úložný 
prostor, cena na dotaz, WWW.arredo3.Cz

výklopný systém 
aventos HK top (Blum), 
lehké otvírání, tiché 
zavření, bezúchytkové 
varianty mechanické 
Tip-on/elektrické 
Servo-drive, cena na 
dotaz, WWW.Blum.Com

vnitřní vybavení 
ambia-line (Blum) 
pro zásuvky legrabox, 
cena na dotaz, 
WWW.Blum.Com

Vytvořte si v kuchyni 
vlastní zahrádku plnou 

čerstvých bylinek 
i v zimě díky 

ultrafialovému 
záření.

Květináč Coa-p247 lia-K883, 
ultrafialové záření podporující 
růst rostlin, automatické 
rozsvěcení, cena od 3 456 Kč, 
WWW.CasamoderNa.Cz

výsuvná ledvinka starcorner 
(Kopecký cz), 2 police, 
2 ramena s tlumením, montáž 
na tyč, nosnost 10 kg, cena 
pro korpus 900 mm 6 990 Kč, 
WWW.oresi.Cz

www.arredo3.cz
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