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NADČASOVÁ ŠEDIVÁ
Pojem šedá bývá často spojován s něčím nevýrazným a nudným. Naštěstí má ale čeština pro tuto barvu ještě jeden výraz 

– šedivá. To už zní lépe, že? A také vůbec špatně nevypadá. Důkazem jsou mimo jiné i atraktivní kuchyňské sestavy.

PŘIPRAVILA: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

V minulosti se šedivá bar-
va v kuchyních využívala 
spíš výjimečně. Dnes je 

ale všechno jinak. Do interiérů 
doslova vtrhly její tmavší a výraz-
nější tóny, které se navzájem dob-
ře kombinují. Výhodou šedivé bar-
vy navíc je, že se stejně jako bílá 
nebo černá skvěle hodí ke všem 
barvám. Další dimenzi získaly 
plochy nábytku módní matovou 
úpravou, která dokonale vynikne 
zejména v šedivém nebo černém 
provedení. Na oblíbenosti šedé 
barvy se rychle přihřála i černá, 
které lesklé provedení na nábyt-
ku příliš nesluší. Sametově mato-
vé provedení brzy nabídly kromě 
speciálních laků i povrchy na bázi 
akrylátů, nově upravená lamina 
i další atypické povrchy ze skla 
nebo keramiky. Nábytek v rozma-
nitých šedivých tónech pomohl 
do interiérů prosadit industriál-
ní styl s betonovými strukturami. 
Na jeho povrch se dekor betonu 
dostává různými způsoby – od 
technologicky méně náročných 
lamin až po tenké keramické des-
ky, které se stejně jako sklo na ná-
bytkové desky lepí.  ■
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Sestava kombinovaná z kuchyní Silk Touch a Magiq
(Oresi) s novými designovými integrovanými profi ly pro otvírání linea 
Retta, které zvýrazňují čistý minimalistický styl, WWW.ORESI.CZ

Závěsná lampa Arachnologie (Fritz 
Hansen), výška 21,6 cm, Ø 16 cm, lakovaná 
a pochromovaná ocel, několik barev, cena

6 740 Kč, WWW.DESIGNVILLE.CZ

Mlýnky na pepř a sůl Bottle Grinder 
(Menu), světle šedá a antracitová 
barva, plast/březové dřevo, cena
1 790 Kč, WWW.DESIGNSPOT.CZ

Čajová konvice Coffee&More (Sagaform), 
objem 1,2 l, reliéfní vzor inspirovaný 

designem 70. let, cena 999 Kč,
WWW.NAOKO.CZ

Kameninové dózy Greyblue (Madam 
Stoltz), kamenina s žíhanou glazurou 
v šedomodrých odstínech, 3 velikosti, 

cena 1 299 Kč, WWW.FAVI.CZ

Dýhovaný povrch sestavy Sherwood 2036 (Ballerina) 
je mořený do tmavě šedého odstínu a kombinovaný 
s šedivou deskou z umělého kamene s dekorem žuly, 
WWW.BALLERINAKUCHYNE.COM

Sestavu Metod (IKEA), šedé lamino 
v matném provedení, opticky 

zatepluje pracovní deska a úchyty 
ze světlého masivu, WWW.IKEA.CZ

K šedivým povrchům se skvěle hodí 
nerezové doplňky a spotřebiče s metalickým 

povrchem, módní je zejména matové nebo 
broušené provedení, WWW.IKEA.CZ
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Závěsné svítidlo Unfold (Muuto), 
kombinace průmyslového stylu

s klasickým, materiál silikonová pryž, 
15 barevných provedení, cena
4 743 Kč, WWW.STOCKIST.CZ

Keramický hrnek na čaj a talíř
z kolekce Naomi (Bloomingville), 
plastický vzor, několik odstínů,

cena hrnek 209 Kč, talíř 613 Kč, 
WWW.BELLAROSSE.CZ

Mramorový servírovací tác Grey 
Marble (HK Living), jedinečná kresba 
přírodního mramoru, 30 x 12 x 1,5 cm, 

cena na dotaz, WWW.BELLAROSE.CZ

Sada příborů Cécile (Bloomingville), 
nerezová ocel a keramická rukojeť

s šedým kytičkovým dekorem,
cena 614 Kč, WWW.FAVI.CZ

Kuchyň Idyla (Livanza), dvířka
s rámem a svislým frézováním, 
odstín Křemen šedý, WWW.ORESI.CZ

Efektním
kompromisem mezi 

tradičním dřevodekorem 
a módními šedivými 
povrchy je do šeda 

tónovaný vzor
dřeva.
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Sada talířů Dinera (IKEA) v jemných 
odstínech šedé barvy, matně glazovaná 

keramika, cena 18 kusů/3 velikosti 649 Kč, 
WWW.IKEA.CZ

Porcelánový tác Anchors All Over 
(Krasilnikoff), porcelán, dekor 

s motivem kotvy, 14 x 25,4 x 2 cm, 
cena 534 Kč, WWW.AMAZON.DE

Porcelánový tác Grey Stripes 
(Krasilnikoff), porcelán, dekorativní 

šedé proužky, 14 x 25,4 x 2 cm, cena 
534 Kč, WWW.BELLAROSSE.CZ

Dvířka od kuchyně Haida (Oresi), 
tónovaná v odstínech tmavě šedá

a Natural oak, ve stejném designu mohou 
být i bočnice a další prvky, WWW.ORESI.CZ

Kuchyňská sestava Tekna (Arredo3)
v provedení imitace betonového povrchu 
ve světle šedé barvě. Tmavě šedá 
pracovní deska s integrovaným dřezem 
je z umělého kamene, WWW.ARREDO3.CZ

Kuchyňská sestava zhotovená 
na zakázku (JN Interiér)
s efektním matným povrchem
v šedé barvě v kombinaci
s dekorem světlého dřeva, 
WWW.JNINTERIER.CZ

Sestava z kuchyní Nobel a Montana (Ballerina)
v provedení kombinace matného laku s dýhovaným 
povrchem mořeným do šedohnědého odstínu,
WWW.BALLERINAKUCHYNE.COM


