
kámen & dřevo
DEKORY

Rádi se i doma vezete na přírodní vlně? Pohled na dřevo 
 a kontakt s ním přece tak krásně uklidňuje… Nebo je to jinak 

a jsou vám bližší chladnější elegantní dekory kamene?  
Inspirujte se s námi…   TEXT  ŠÁRKA DRBOHLAVOVÁF
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PŘÍRODNÍ
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Slaďte stolní 

a kuchyňskou desku 

s obkladem mezi 

skříňkami.

Náš tip

VE STYLU PROVENCE 

Elegantní rustikální kuchyň Enif  
z řady A-Line. Pracovní deska je 
z vysoce odolného materiálu,  
na výběr 26 provedení. Dřevěná 
dvířka a čílka zkombinovaná 
s úchytkami navozují atmosféru 
jihovýchodní Francie.

Cena kuchyně na míru podle 
zvolených komponentů.  
www.asko.cz
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VYLADĚNÁ JÍDELNA 
Barvu a patinu nábytku si  
vyberete podle vzorníku. 

Světle zelené dřevěné židle D638, 
3 700 Kč, stůl z masivu  D014, 

116/200 × 116 × 78 cm, 14 200 Kč, rohová 
skříň – příborník D531 –, 78× 49 × 222 cm, 
16 600 Kč, lustr Leonardo s galvanickým 

postříbřením, Ø 38 cm, 5 200 Kč,  
www.anglickasezona.cz 

Rustikální  
nábytek odlehčí 

svítidla v industriálním 
stylu. Almaru můžete 

postavit do rohu 
jídelny.

áte rádi přírodní dekory? 
Dopřát si je můžete jak ve 

venkovské, tak minimalistické kuchyni. 
Rustikální kuchyně přitom mohou působit 
velmi nadčasově, ty moderní zase stačí 
ozvláštnit jedním či dvěma prvky, třeba 
v podobě surového dřeva, a kámen se 
třeba do minimalistické kuchyně vyloženě 
nabízí. Když si uvědomíte, že design 
kuchyňského nábytku tvoří čelní strana, 
korpus, pracovní deska, sokl, úchytky, dřez, 
dřezová baterie, spotřebiče a nejrůznější 
doplňky, je z čeho vybírat a co kombinovat. 
Pokud chcete originální kuchyň a neumíte 
si ji představit, zajděte do kuchyňského 
studia, kde vám poradí a vytvoří  

M

3/ DETAILY Kuchyň York ve venkovském stylu je 
z pravého dřeva a v přírodních barvách. S plánováním 
této kuchyně na míru vám pomohou v kuchyňských 
studiích a prodejnách Asko – Nábytek. www.asko.cz
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☛

1/ RUSTIKÁLNÍ STYL 
Prostorná kuchyň 

Vivian zaujme na první 
pohled frézovanou 

retro drážkou 
v čelní ploše dvířek 

a dekorem dřeva. Cena 
vzorové sestavy d. 3 m 

(bez elektrospotřebičů, 
dřezu, baterie a dalších 

doplňků) 47 400 Kč, 

www.sapho.cz  

2/ DÝHA A LAK 

Kombinace světle 
šedého laku polomat 
a drásané dýhy, dub 
Vivace. Zafrézované 

úchytky doplňuje 
bezúchytkové otevírání 
Tip on. Obkladové sklo 
metalic grey, pracovní 

deska Neolith black 
satin, cena na dotaz,

www.jninterier.cz
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3D návrh, který vám ukáže trojrozměrné 
rozvržení v prostoru. Ve venkovsky 
laděných kuchyních můžete zvolit bílý 
provensálský styl nebo velmi oblíbený 
vzhled dubu či buku. Nebojte se 
experimentovat a propojte více různých 
barev a materiálů. Například kombinace 
dubových skříněk s pracovní deskou 
v provedení přírodního kamene vypadá 
velmi moderně, ale zároveň klasicky. 
Nadčasově působí také jednobarevné 
kuchyně, od světlých po tmavé, 
doplněné pracovní deskou, případně 
i obkladem stěny v dekoru dřeva. Je na 
vás, jestli upřednostníte pravé dřevo, 
nebo jeho imitaci – například povrchy 
z vysokotlakého (HPL) laminátu věrně 

1/ DEKOR KAMENE A MATNÝ LAK Kuchyň Fashion má lakovaná dvířka v matné povrchové úpravě a v hedvábně šedém odstínu, ve stejné barvě jsou kovové úchytové 

profily. Pracovní laminátová deska, 250 × 120 ×3,8 cm, je v imitaci kamene Maracaibo. Cena sestavy včetně montáže 145 000 Kč, www.datart.cz  2/ KÁMEN A DŘEVO Kuchyň 
z řady Stone (Naturel), dekor šedá břidlice, cena podle sestavy, jako obklad mozaika Del Conca Climb black mat v imitaci kamene, 30 × 60 cm, 399 Kč/ks, www.siko.cz
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Buďte kreativní  
a přidejte si do kuchyně 

třeba doplňky  
z bambusu.

☛

Laminátové desky 

v imitaci kamene 

jsou odolné 

a nestudí do 

rukou.

Náš tip
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1/ VANILKA A DEKOR KAMENE Kuchyň Tropiqa z řady Dolti má povrch z lamina ve vanilkové barvě, cena nábytku 5 619 Kč/bm. Pracovní deska je z HPL laminátu v dekoru 

Granit true nature, 1 050 Kč/bm š. 60 cm, www.oresi.cz  2/ BÍLÁ A DŘEVO Kuchyň Line, nábytek s povrchovou úpravou bílý lesklý lak doplňuje rustikální dýha selského 
dubu, výrazná barvou a strukturou. Vyniká na větších plochách, v tomto případě na obkladu stěny a navazujícím stole na míru, cena na dotaz, www.hanak-nabytek.cz 
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kopírují masivní dřevo, mají výdrž, jsou 
odolné vodě i vyšším teplotám. A vyberete 
si z široké nabídky dekorů a barev. To samé 
platí o dekorech kamene. Z přírodních 
materiálů je nejoblíbenější žula, praktická 
proto, že je málo nasákavá. Povrch je 
ošetřený impregnací, která by se měla 
pravidelně nanášet jednou za půl roku. 

Jak kuchyň vyzní, záleží i na výběru 
podlahové krytiny. I na ni musíte myslet, 
protože pokud si ji přejete v dekoru dřeva, 
nemusela by s dřevěným kuchyňským 
nábytkem nebo pracovní deskou ladit. 
Podle stylu kuchyně jsou na podlaze hezké 
jak klasické dřevěné lamely, tak parketové 
vzory včetně třeba těch zámeckých. Lité 
jednobarevné podlahy nebo kamenné 
dekory ve světlých tónech kuchyň vizuálně 
odlehčí. Zkuste si nechat vytvořit více 
návrhů, možná vás překvapí, jaké jde dělat 
s kuchyňským prostorem divy. 
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Zkombinujte bílý 

lesk a rustikální 

dubovou  

dýhu.

Náš tip


