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Třešnička 
na lince 

Kuchyňské pracovní desky jsou důležité nejen 
z hlediska estetiky. Můžete jimi dojem z celé 
kuchyně pozvednout a také dokonale zhatit, 
důležité jsou ale i proto, že právě na nich se 

odehrávají veškeré kuchyňské činnosti. 
Jsou tak třešničkou na kuchyni, která musí 

obstát v náročných podmínkách.

Text: Kateřina nová 
Foto: archiv firem

NADČASOVÁ 
KOMBINACE
Kombinace bílé 

a dekoru dřeva je 
i v kuchyni sázkou 
na jistotu. Trendy 
je využití stejných 

dekorů, popř. 
materiálů na pracovní 

ploše a na zádech 
kuchyňské linky.  

hs-interier.cz
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PŘEHLED MATERIÁLŮ
Laminát
+ cenová dostupnost, velký výběr 
barev a dekorů, snadná údržba 
a manipulace
– neopravitelnost defektů, viditelný 
spoj

KompaKtní Laminát
+ silnostěnný vysokotlaký laminát 
(HPL) – odolnost proti nárazu, oděru 
i poškrábání, množství dekorů, 
možnost vytvářet ultratenké linie, 
pevnost, nenasákavost, snadná údržba
– nemožnost renovace

UměLý Kámen
+ moderní a luxusní vzhled, možnost 
instalace bez viditelného spoje, 
neporéznost, množství barev a dekorů, 
opravitelnost při poškrábání, snadná 
tvarovatelnost
– nízká tepelná odolnost, náchylnost 
k poškrábání, vyšší cena

KeramiKa
+ vysoká odolnost, neporéznost, 
snadná údržba, množství dekorů 
a barev, luxusní vzhled
– křehkost, vyšší pořizovací cena

ŽULa
+ hygienický materiál s originálním 
vzhledem, neporézní, tvrdý a odolný 
proti poškrábání i vysokým teplotám, 
snadná údržba
– u delších desek nebo při rohovém 
řešení viditelný spoj, finanční 
náročnost, vysoká hmotnost, nesnadná 
manipulace

mramor
+ unikátnost materiálu, barvy i dekoru, 
elegance a luxus, tvrdost, snadná 
údržba
– menší tvrdost než žula a tím menší 
odolnost proti poškrábání, poréznost 
(pozor např. na červené víno), viditelný 
spoj, vysoká hmotnost

masivní dřevo
+ luxusní a příjemný vzhled přírodního 
materiálu, odolnost vůči vyšším 
teplotám, možnost přebroušení
– měkký materiál, bez povrchové 
úpravy nasákavý, vyžaduje pečlivou 
údržbu

nerez
+ neporézní a hladký materiál, vysoce 
hygienický, odolný proti vysokým 
teplotám i mastnotě
– riziko poškození povrchu např. 
nožem, údržba speciálními přípravky, 
vyšší pořizovací cena

NEJEN  
NA PRÁCI

Kuchyň FASHION 168, dvířka 
lakovaná matná bílá, korpus bílý, 

bezúchytkový systém LINEN,  
pracovní deska 193 bílá. Desky  
s tloušťkou 10 cm mohou bez  

problémů sloužit jako malé jídelní  
plochy nebo snídaňové  

pulty. asko.cz

MOŽNÁ STAČÍ 
MÁLO

Pokud vaše kuchyň 
vypadá zastarale, možná 

pomůže jen výměna 
dílčích prvků, např. 

kuchyňského dřezu nebo 
pracovní desky. Bohatý 

výběr nabízejí projektové 
markety Hornbach 

a na hornbach.cz najdete 
praktický návod, jak 

výměnu provést krok 
za krokem.
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NANOLAMINÁT
Toužíte-li se v kuchyni obklopit sametově hebkým materiálem s vysokou odolností, 
můžete zvolit jeden z aktuálně nejhlubších matů na trhu – nanolaminát SOFTIXX. 
Díky unikátní technologii výroby je jeho povrch tvořený nanočásticemi, které mu 
zajišťují až revoluční vlastnosti jako odolnost plochy vůči vodě, nárazům, výkyvům 
teplot i otiskům prstů či působení běžných domácích chemikálií. Oproti jiným 
matným povrchům lze navíc opravit případné poškrábání například od kuchyňského 
nože. SOFTIXX lze použít jak na nábytkové plochy nebo obklady, tak díky naprosté 
hygienické nezávadnosti právě i na kuchyňskou pracovní desku.HIT – KOMPAKTNÍ  

LAMINÁT
„Kompakty“ se v kuchyni uplatní 
nejen na pracovní desky, ale i jako 
obklad zadní stěny linky, na desky 
stolů atd. Desky z kompaktního 
laminátu jsou identicky dekorované 
z obou stran.
„Jádro tvoří vrstvy kraftového papíru 
nasyceného fenolovými pryskyřicemi. 
Na nich je položena vrstva 
dekorativního papíru impregnovaného 
melaminem a na povrchu desky je 
vrstva overlay, která chrání tištěné 
dekory. Papíry se naskládají na sebe 
a následně lisují za vysokého tlaku 
a teploty. Tak vznikne velmi pevný 
deskový materiál, do kterého lze vsadit 
dřez se spodní montáží. Předností je 
dokonalá imitace dekorů a struktur 
přírodních materiálů, antibakteriální 
a anti-fingerprint úprava, minimum 
spojů a spár,“ vypočítává Robert Dobeš 
ze společnosti Techwood Design, která 
nabízí kompakty předních výrobců.

MODERNÍ  
ČERNÁ

Moderní vzhled dodává  
kuchyni BRICK kombinace přírodního 

dekoru dub craft s černou barvou  
na horních skříňkách, korpusu  

i pracovní desce. Ta je dodávána  
ve dvou kusech o rozměrech  
240/180 x 60 cm a tloušťce  

38 mm. jena-nabytek.cz

MODERNÍ VZHLED I VLASTNOSTI
Nanolaminát SOFTIXX nabízí sametově hebký povrch, 
díky speciální technologii výroby je však vysoce odolný 

vůči vodě, nárazům, výkyvům teplot či běžným domácím 
chemikáliím. Navíc lze opravit případné poškrábání např. 
od nože. Vhodný na obklady i pracovní desku. trachea.cz

PRVOTŘÍDNÍ 
DESIGN, REALIZACE 

INTERIÉRŮ 
A NÁBYTEK 

ŠPIČKOVÉ KVALITY. 
TO VŠE OD STUDIA 

HS-INTERIER.

LUXUS NEMUSÍ 
BÝT DRAHÝ. 

tel.: +420 603 553 692

www.hs-interier.cz
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INzeRce

RADA K ÚDRŽBĚ
„Lidé často dělají chyby v tom, že pracovní 
desky obecně, nejen ty z kompaktů, ale ze 
všech materiálů, omyjí vždy pouze kolem 
dřezu nebo varné desky. Správně by se 
měla očistit vždy celá plocha desky, aby 
se povrch působení čisticích prostředků 
vystavoval v celé ploše rovnoměrně. 
Pravidla údržby se u jednotlivých materiálů 
různí. Např. moderní kompakty by se 
neměly čistit abrazivními prostředky 
nebo drátěnkou. Možné je použít utěrky 
z mikrovlákna určené pro nábytek,“ 
upozorňuje Ľubica Uhrinová, manager 
společnosti Polyrey pro Českou 
a Slovenskou republiku. 

JAK  
HLUBOKÁ?

Hloubka pracovní desky  
je nejčastěji 60 cm, může být ale  
i 65 až 70 cm – získáte tak více 

pracovního prostoru. Větší  
hloubka už pravděpodobně  

ztíží přístup k horním  
skříňkám.

VYSOCE 
HYGIENICKÉ

Kompaktní 
desky francouzské 
firmy Polyrey jsou 

antibakteriální díky 
úpravě Sanitized®. 

Víc než 99,9 % bakterií 
je zničeno do 24 hodin. 

Povrch se navíc vyznačuje 
snadnou údržbou. 

techwood.cz

UMĚLÝ KÁMEN
Do pracovní desky Technistone 

z umělého kamene lze vyfrézovat 
odkapávač nebo otvor pro výsuvné 

zásuvky na elektřinu a pod. Každý 
zásah do desky je za příplatek. 

Prodává se v síle 20 a 30 mm.  
oresi.cz

PRVOTŘÍDNÍ 
DESIGN, REALIZACE 

INTERIÉRŮ 
A NÁBYTEK 

ŠPIČKOVÉ KVALITY. 
TO VŠE OD STUDIA 

HS-INTERIER.

LUXUS NEMUSÍ 
BÝT DRAHÝ. 

tel.: +420 603 553 692

www.hs-interier.cz
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DO JAKÉ VÝŠKY?
◗  Standardně se pracovní deska 

umísťuje ve výšce 90 cm (od podlahy), 
ale přizpůsobit byste ji měli výšce 
postavy uživatele.

◗  Dřez se nejčastěji umísťuje do výšky 
100 cm. Optimální výšku zjistíte tak, 
že položíte dlaně na dno dřezu a vaše 
záda budou v rovné poloze.

Výška postavy Výška pracovní desky
150–160 cm  82 cm

160–170 cm  86 cm

170–180 cm   91 cm

180–190 cm  94 cm

Zdroj: okay.cz

SPÁRY A SUKY
Deska z HPL laminátu v provedení 

synchronizovaný dekor Dub True Nature. 
Synchronizace znamená, že spáry a suky 

v dekoru jsou totožné s prohlubněmi 
v povrchu i v hraně desky, š. 60 cm,  

tl. 38 mm. oresi.cz

PŘIZPŮSOBÍ SE
Nová generace kompaktních desek Reysitop 

je extrémně odolná a nenasákavá, navíc má 
antibakteriální úpravu v celé tloušťce desky. 

Do plochy je možno instalovat dřez se spodní montáží 
i frézovat drážky odtokových spár. polyrey.com

FANTAZIE 
V ČERNÉ
Dřevotřísková pracovní deska Polyform, 
39 x 600 x 4100 mm, dekor Fantazie, 
štras černý. 849 Kč/m (pouze odběr celé 
desky). hornbach.cz

NEZMAR
Vysokotlaký laminát používaný na pracovní 
desky v kuchyních Brick nabízí tvrdost 
a odolnost vůči poškrábání, nárazu, 
chemickým činidlům a ohni. jena-nabytek.cz

TERAZZO
Pracovní deska z materiálu  

Taurus Terazzo Black tvoří tento 
masivní kuchyňský ostrůvek. Kolekce 
Terazzo je složená ze čtyř odvážných 
dekorů českého výrobce tvrzeného 

kamene Technistone. Vyniká 
výraznými a kontrastními vzory,  

které okoukaným interiérům  
dodají novou sílu.  

technistone.cz

ZDRAVÍ... 
To nejdůležitější, co máte.

Časopis pro ženy, které chtějí být krásné, 
svěží a stále v dobré pohodě.

Časopisy pro volný čas s. r. o., Táborská 5, 140 00 Praha 4
Předplatné objednávejte na 800 444 445 nebo predplatne@provolnycas.cz
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