
bytku, včetně toho kuchyňského. Experti 
na barvy Dulux zase vybrali barvu mátově 
šedou, kombinovanou z odstínů zelené, 
modré a šedé, jež se může promítnout do 
přetrvávajících trendů šedých kuchyní.

Dodejme, že špičkoví výrobci kuchyň-
ského nábytku se aktuálním designem 
a módními trendy inspirují, ale vždy do 
výroby zařazují také novinky vycházející 
z místních tradic a průzkumu trhu dané-
ho regionu. Jinak tomu není ani u společ-
nosti Oresi, která je největším prodejcem 
kuchyní na českém trhu.

Společnost má téměř dvacetiletou tradici 
a od doby svého vzniku prošla velkým vývo-

jem. Klientům nabízí prémiové kuchyně 
Livanza a luxusní německé kuchyně Bau-
format ve špičkovém designu. V portfoliu 
má vlastní kuchyně Dolti ve střední třídě 
a jejich designovou nadstavbu kuchyně 
Dolti Collection by Andrea Capovilla, při 
jejichž vytváření se spojili s italským desig-
nérem A. Capovillou a společně s archi-
tekty Oresi přinášejí na trh kuchyně v nej-
módnějším a nejatraktivnějším současném 
designu. Kvalitu těchto kuchyní zaruču-
jí nejlepší italské, francouzské, německé 
a rakouské materiály, technologické novin-
ky, jako jsou antibakteriální povrchy, hlu-
boké lesky či aktuálně velice žádané maty 

s úpravou proti otiskům prstů, povrchy 
s metalickými odlesky, dřevodekory s hlu-
bokou reliéfní strukturou a vyspělé kování 
Hettich nebo Blum.

Jednou z hlavních hodnot společnosti, 
jejímž kuchyním Dolti Collection udělila 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitel-
ství v rámci přehlídky Stavba roku Znám-
ku kvality, je filozofie, podle níž prodávané 
kuchyně vždy přinášejí prověřenou kvalitu 
v atraktivním designu za nejnižší mož-
nou cenu. A také zájem nabídnout svým 
zákazníkům kvalitní a špičkově vybave-
nou kuchyň ve stylu, v němž se budou cítit 
nejlépe, bez ohledu na módní trendy.  

tejně jako design celého interiéru 
našich domovů, také design kuchy-
ní ovlivňují mezinárodní trendy. 

Milovníci designu proto již netrpělivě 
očekávají, jakými novinkami je překvapí 
veletrhy Salone Del Mobile a EuroCuci-
na, které se budou konat v dubnu v Milá-
ně. Na interiérové trendy v Čechách má 
rovněž vliv design, jehož původ najdeme 
ve skandinávských zemích, a rozmanité 
styly anglických, francouzských a ital-
ských kuchyní. 

Dalším z faktorů, který ovlivňuje vzhled 
kuchyně, je velikost místnosti. Bydlení 
ve vilách a rodinných domech kuchy-
ním obvykle poskytuje velkorysé prostory, 
v nichž se uplatní velké ostrovní řešení 

v moderním, venkovském i klasickém sty-
lu. Na design kuchyní v městských bytech 
pak má vliv především bytová výstavba, 
kde se prosazuje, pokud nejde o velké 
rezidence, trend bydlení v malém. Srdce 
domu je zde součástí obývacího pokoje 
a zařízení většinou bývá minimalistické. 

Pro design kuchyní, které jsou součás-
tí obývacího pokoje, je důležitá i jejich 
koncepce. V době nedávno minulé se 
ustupovalo od horních skříněk a mnoh-
dy je nahrazovaly otevřené police. Novou 
dimenzi komfortu přinesly skládané dveře 
a různé systémy dveří a rolet, za které se 
kuchyňská linka po ukončení vaření scho-
vá. Ze současné bytové situace vyplývá, že 
tam, kde se nedostává podlahové plochy, 

je nutné pracovat s výškou místnosti, pro-
to se využívá každé volné místo a horní 
skříňky se věší až ke stropu. 

Co se barev týká, tak špičkový design, 
který většinou spojujeme s luxusem, je 
jednobarevný. Převládá bílá, šedá a čer-
ná barva v matném provedení a módní 
přírodní materiály. K trendům pak stá-
le náleží pudrová růžová, modrá a zemi-
té barvy ve všech odstínech. Módní jsou 
i povrchy dvířek s odlesky kovů nebo ve 
vzhledu kamene a keramiky. 

Do kuchyní se promítne i vyhlášení 
barvy roku 2020 americkou společnos-
tí Pantone. Ta pro nadcházející období 
určila klasickou modrou, elegantní nad-
časovou barvu, která se objevuje i na ná-

 Neutrální barvy právě vládnou designu kuchyní. Šedý model Silk Touch v sestavě s modelem Magiq v barvě cappuccino představují aktuální 
módní trendy. Skryté profily Linea Retta pro otvírání podpoří čistý minimalistický výraz nábytku. 

 Kuchyně Velvetia s povrchem v sametově jemném bílém matu. 
Přesvědčivá ukázka, že moderní design a bílá barva jsou nadčasové 
a do obytného prostoru vnášejí pohodovou a klidnou atmosféru.

 Sestava z modelů Wood Point a Glam Face. Kombinace dekoru 
jedle, kontrast s povrchy hvězdný třpyt v odstínech karneol, jaspis, 
jantar, achát. Design podle aktuálních trendů.

 Modrá kuchyně? Podívejte se na sestavu z modelů Stevia a Kaava. Šedá barva (Art dekor beton) a tmavě modré pastelové tóny podle aktuál-
ních módních trendů umějí v interiéru dělat doslova zázraky.
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Kosmopolitní 
design kuchyní

Aktuální trendy vedou designéry a výrobce kuchyní k tomu, aby se staly perfektním místem pro život. Vzniká tak 
působivý obytný prostor a zároveň prostředí, kde se vaří. Místnost, odpovídající městskému stylu života, moderní, 

a zároveň nadčasová, zařízená v designu nejvyšší úrovně.

text redakce, foto archiv oresi

Design


