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PRO DLOUHÉ SEZENÍ 
Do pracovního koutu Denisa 

vybrala elegantní křeslo 
Rim rakouského designéra 
Kaie Stanii.  Křeslo, Ca-va, 

čalouněné, dubový masiv,  Rim, 
rim.cz,17 351 Kč

BAREVNÁ PALETA
BARVA DŘEVA, ŠEDÁ, ČERNÁ A ZELENÁ 

NAVODÍ SPOLU SE STĚNAMI S VÝMALBOU 
PRIMALEX POLAR ÚTULNOU ATMOSFÉRU. 

Černá na židlích 
Primalex  

S 9000 N polomat  
a tabulová barva

dříve
Kuchyň nevyhovovala 

rodině uspořádáním ani 
barevným provedením. 
Navíc bylo třeba udělat 

i nové rozvody plynu, 
vody a elektřiny. 

nyní
Kuchyň se zvětšila nejen 

opticky, ale fakticky narostla 
i pracovní plocha. Horní skříňky 

doplňuje police na nádobí, 
které se často používá. Lamino 

pracovní deska s 3D tiskem  
je praktická a elegantní.  

Kuchyň Oresi včetně spotřebičů, kuchyne-oresi.cz, 69 740 Kč; 
betonová stěrka, Decoresino Betoncoating, břidlicově šedá, 
1 100 Kč/balení, podlaha, vinyl, 3 000 Kč, obojí Hornbach, 
hornbach.cz; materiál na polici, 550 Kč; lustr ze slamáku, 
textilní kabel Ikea; skříňka nalakovaná tabulovou barvou 
za odvoz; magnetické kořenky, Pepco, 129 Kč/sada; podklad 
pro kořenky z přivrtaného starého pečicího plechu ze 
sběrného dvora; zásuvky s USB vstupem a vypínače, ABB, 
nizke-napeti.cz.abb.com; nádobí a dekorace na kuchyňské 
polici, Jysk, jysk.cz

Pohled od obýváku

úložného prostoru. Je potřeba vytvořit 
i malé pracovní místo.  
S vědomím toho, že musí šetřit, 
vyrazila Denisa do bazaru nábytku 
Nábytková farma v Kralupech nad 
Vltavou, který působí zároveň jako 
charitativní organizace pro pomoc 
lidem se závislostí. V bazaru našla 
židle, které se hodí do jídelny, 
konstrukci lustru na Facebooku 
(díky panu Františku Polesnému!). 
V kočárkárně zase objevila dřevěné 
palety. „Budou na stěně a na ně 
pověsím televizi. Zbude místo i pro 
různé dekorace, třeba fotky. Dostanu 
tak do prostoru dřevo, které máme obě 
rády,“ vysvětluje Denisa.

MÍSTO OBKLADU STĚRKA 
Z kuchyně přišlo všechno pryč, 
dlažba, obklady i celá kuchyňská linka. 
V holé místnosti se alespoň lépe dělaly 
nové rozvody. Když byly hotové, mohli 
řemeslníci nanášet šedou betonovou 
stěrku na stěny za linkou, na podlahu 
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Zelená na 
doplňcích

Tenkovrstvá 
lazura, Primalex 

dub P0026 na 
židlích a polici
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Úvěr od Buřinky ve výši 200 000 Kč se splatností 18 let a roční úrokovou sazbou 5,25 % se skládá z překlenovacího úvěru 
poskytnutého s úrokovou sazbou 5,25 % p. a. (pevná sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete 
měsíčně 1 455 Kč po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 2 000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací 
úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření poskytnutý na dobu 16 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. 
Úroková sazba je 5,25 % p. a. s fixací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete měsíčně 1 455 Kč po dobu 
192 měsíců, cena za vedení úvěru je 0 Kč. RPSN Úvěru od Buřinky činí 5,57 %. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr 
od Buřinky je 314 715 Kč. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od 
následujícího měsíce vždy k 25. dni. RPSN max. 12,5 %

výše úvěru 120 000 Kč
smluvně sjednaná sazba 5,25 % p. a.
počet splátek 216
měsíční splátka 874  Kč
poplatek za poskytnutí úvěru 1 200 Kč
poplatek za vedení účtu zdarma
RPSN 5,58 %
celková částka splatná spotřebitelem 188 949 Kč

vybrala Denisa vinyl. Pak přišla na řadu 
elegantní a praktická kuchyňská linka 
Oresi s dřevěnou pracovní deskou. Díky 
uspořádání místa do L se zvětšila pracovní 
plocha. Dřevěná police pod horními 
skříňkami je natřená tenkovrstvou 
lazurou, aby se dala dobře udržovat a mýt, 
je velmi praktická, dají se na ni odkládat 
věci, které Tereza často používá.  
U vstupu do pokoje je umístěná skříň na 
potraviny. Lednice se do malé kuchyně 
nevešla, proto stojí v obýváku, ale díky 
designu vůbec neruší. Denisa zvolila 
tmavou variantu americké lednice LG, 
kterou nemusíte otvírat, když se chcete 
podívat, co v ní je, stačí na ni jen poklepat.     

DENISA V AKCI  Denise se nelíbila víčka skleněných dóz, a proto je spolu 
s Romanem Zachem přestříkala do barvy mramoru, aby se do kuchyně 

hodila. Na pečicím plechu ze sběrného dvora drží pomocí magnetu. 
 Barva Dupli-Color Effect Marble s mramorovým efektem, 200 ml, 169 Kč

SKŘÍŇKA A TABULE V JEDNOM
Až malý Matýsek povyroste, ocení recyklovanou skříňku, 
na kterou, zatímco maminka vaří, on bude kreslit jako na 
tabuli. Skříňku získala Denisa za odvoz a natřela ji tabulovou 
barvou. Dekorace, které skvěle ladí s celým prostorem 
a dotvářejí ho, našla Denisa v Jysku. 

Kolik to stálo
Kuchyňská linka ........................69 740 Kč 
Stavební práce... .......................20 000 Kč
Nábytek ......................................23 228 Kč
Dekorace. .....................................6 218  Kč  

CELKEM........................... 119 186 Kč

nabytkovafarma.cz  Zařídíte si tu stylově domov 
a ještě pomůžete dobré věci. Výtěžek jde na konto 
komunity Bétel, která pomáhá závislým. 
řemeslník  drobné zednické a dokončovací práce, 
Zdeněk Kratochvíl, telefon 603 263 060

KONTAKTY, KTERÉ BY SE 
VÁM MOHLY HODIT

PALETY NA STĚNĚ 
Pohodlí v obýváku zajišťuje šedá 
pohovka a před ní dobře slouží 
repasovaný stolek. Ani světlo nebylo 
třeba pořizovat nové – konstrukci 
lustru Denisa oblékla do starého 
svetru. Za lednicí zbylo místo pro 
pracovní kout. „Chci poděkovat příteli 
Václavu Jetonickému, který mi při 
realizaci vydatně pomáhal,“ dodává 
Denisa. Tereza je z proměny nadšená: 
„Podařilo se dodržet rozpočet, byl 
překročený jen o několik tisíc. Jsem 
ráda, že se Denisa nebála použít starý 
nábytek. Připadám si jako v úplně 
jiném bytě, je to skvělé. Děkuji i celé 
rodině, moc mi všichni pomohli.“    

BYDLET JAKO Rodina

VŠECHNO STARÉ MUSÍ PRYČ 
Obkladačky pryč a do kuchyně šedou stěrku, rozhodla Denisa. Místo dlažby navrhla šedý 
vinyl. Kuchyň Oresi je moderní, zároveň nadčasová, z kvalitních materiálů a přesně odpovídá 
Tereziným představám a požadavkům.  Kuchyň Oresi včetně spotřebičů, kuchyne-oresi.cz, 
69 740 Kč; stěrka vhodná do interiéru včetně koupelen i exteriéru, Decoresino Betoncoating, 
odstín břidlicově šedá, balení 6 kg na 6 m2 v jedné vrstvě, Hornbach, hornbach.cz, oddělení barev, 
1 100 Kč/balení; podlaha vinyl, Hornbach, 3 000 Kč

www.novepromenybydleni.cz | LEDEN/ÚNOR 2020 | 6362 | LEDEN/ÚNOR 2020 | www.novepromenybydleni.cz


