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Ostrov

Pokud máte větší kuchyň, určitě si dopřejte 
ostrůvek, na který může navazovat buď 

domácí barový pult nebo jídelní stůl. Se svou 
rodinou si tak budete ještě bližší. 
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 Kulatý ostrůvek  Kuchyň lze vytvořit přesně na míru 
prostoru. Můžete si dopřát třeba ostrůvek, ale i kuchyňskou 
sestavu v atypickém zaobleném tvaru. 
Kuchyň Galaxie  Tvarově zajímavá, v bílém i v jiném barevném 
provedení. Použitý sedmivrstvý lak Hanák Premium vydrží desítky 
let a je velmi odolný proti poškrábání. Celá kuchyň včetně ostrůvku 
nabízí spoustu možností ukládání. www.hanak-nabytek.cz,  
cena podle sestavy

 Minimalismus  Zdánlivě prosté rysy 
interiéru kuchyně vytvářejí v prostorné, 
přirozeně prosvětlené místnosti jedinečnou 
atmosféru. Zkrátka v jednoduchosti je krása.   
Kuchyň Silk Touch a Magiq s úchyty Linea  Retta 
Skryté profily pro otvírání dvířek umocňují čistý 
výraz nábytku, Silk Touch 7 577 Kč/bm, 
Magiq 9 398 Kč/bm,  www.oresi.cz

Bar
V téhle kuchyni 

můžete vařit a zároveň si 
povídat s těmi, co sedí „na 

baru“. Řešení je jednoduché, 
stačí jen prodloužit pracovní  

desku ostrůvku a koupit  
dvě barové židle. N 

ěkdo má rád samostatnou 
kuchyň, kde za sebou 
může zavřít dveře, pustí si 

hudbu a sám v klidu relaxuje u vaření. 
Možná jste opačný typ a u přípravy 
jídla se nejraději bavíte s rodinou nebo 
s návštěvou, prostě jste rádi v centru 
dění. Ať je to tak nebo tak, pokud 
plánujete kuchyň do velkého prostoru, 
zauvažujte o kuchyňském ostrůvku. 
Kromě toho, že nabízí společné vaření, 
zvětší pracovní místo a také podstatně 
zvýší objem úložných prostor. Navíc 
si usnadníte práci, protože se často 

rodinné pohody

SPECIÁL kuchyně

„Vzdálenost mezi ostrůvkem 
a kuchyňskou linkou by měla být alespoň 
110 cm, ideálně 120 cm. Je třeba počítat 
s tím, že otvíráte skříňky, myčku nebo 
troubu, i s tím, že vás je v kuchyni víc.“
Šárka Drbohlavová, redaktorka
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 Přírodní styl  
Výraznější dekor dubu 
Provence se hodí 
do tradičních interiérů, 
světlejší dub Virginia 
působí jemněji. Oba 
se skvěle kombinují  
s imitací vápence nebo 
s odstíny magnolia.  
Kuchyň Rio   Má dvířka 
s oboustrannou vrstvou 
melaninové pryskyřice 
a obvodovou polymerovou 
hranou, takže jsou pevná 
a vysoce odolná vůči 
poškození a vysokým 
teplotám. Řada kuchyní 
Top line nabízí spoustu 
doplňků a prvků.  
www.asko-nabytek.cz, 
cena na dotaz

stačí otočit od varné desky ke dřezu. 
A i pracovní plochu a spíž máte po ruce.  
Problémem bývají rozvody, proto je 
třeba řešit stavební přípravu s větším 
předstihem. Při rekonstrukcích starších 
domů bývá nejsložitější voda a odpad, 
ale je možné vést trubky například 
stropem ze sklepa. Snadnější je napojení 
ostrůvku na elektřinu. Ruku v ruce 
s varnou deskou je pak třeba vyřešit 
i napojení digestoře a její odtah.  
Ostrůvkové řešení si často říká 
o zajímavý design. U dřezů umístěných 
v ostrůvku si můžete dovolit atraktivní 
vysoké stojánkové baterie. V běžné 
kuchyni je totiž bývá kvůli jejich výšce 
nemožné instalovat například pod 
horní skříňky. Stejně tak, při umístění 
varné desky do ostrůvku, si lze dopřát 

 Černá klasika  Dvířka kuchyně jsou z MDF, matně černě lakovaná. Stůl je vyrobený ze stejného materiálu jako pracovní kuchyňská plocha.  
Sestavě dodávají styl římsové lišty a příčkami dělené prosklení horních skříněk. Kovové knoflíkové úchytky mají vzhled ušlechtilé oceli. 
Kuchyň Styl  Dispozice do „L“ s integrovaným jídelním stolem. Praktickou součástí sestavy je objemný výsuv s horní zásuvkou š. 120 cm, ideální pro ukládání hrnců, 
mís a příborů. Všechny skříňky jsou vybaveny kvalitním kováním se samobrzdným systémem. www.datart.cz, cena sestavy 98 800 Kč včetně montáže 
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SPECIÁL kuchyně

 KOMBINACE MATERIÁLŮ  Když si přejete v kuchyni výraznou barvu a lesk, kámen i dřevo, není to problém. Kuchyňský ostrůvek je v tomto 
případě propojený s vyšším efektním barem, který odděluje kuchyň od obýváku.  
Výrazná barva  Kuchyň na míru ve žlutém lesklém laku s pracovní deskou, která je z bílého Corianu včetně dřezů, bar z masivního dubového dřeva a obklad 
z přírodního kamene Fusion Black. Vychytávkou pod oknem jsou frézované otvory pro topení v corianovém obkladu. www.jninterier.cz, cena na dotaz
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výkonné digestoře v industriálním stylu 
nebo imitující například velké lustry. 
Odtah pachů také dobře řeší finančně 
náročnější, ale elegantní řešení – varná 
deska s odsavačem par, který se vysouvá 
přímo z její plochy nebo je do ní plně 
integrovaný. Zajímavou možností je 
také digestoř zapuštěná do stropu. 

BAR A JÍDELNÍ STŮL
Praktické je protáhnout ostrůvek 
v jídelní stůl nebo ho zkombinovat 
s barem, ať už tvoří jednolitou plochu, 
či různé výškové stupně. Důležitým 
prvkem ostrůvku, ale i kuchyňské linky, 
případně jídelního stolu, bývají zásuvky. 
Jsou potřeba jak pro malé spotřebiče, 
jako kávovary a mixéry, tak pro 
připojení laptopů nebo telefonů.  
Často se nabízejí kombinace barev 
a přírodních dekorů – dřeva a kamene. 
Barvou letošního roku je modrá, ale 
řiďte se vlastními pocity. Nebojte se 
třeba ani výrazné žluté a kdo má radši 
nenápadné kombinace, ví, že právě ony 
dokážou překvapit.

NEBOJTE SE TMAVŠÍCH BAREV 
ŠEDÁ, ČERNÁ NEBO TŘEBA MODRÁ PŮSOBÍ ELEGANTNĚ 
JAK NA KUCHYŇSKÉM NÁBYTKU, TAK NA DOPLŇCÍCH. 

 Ve skandinávském stylu  Bílá barva v kombinaci s dekorem světlého dřeva a hladké linie kuchyňského 
nábytku působí v interiéru čistě a útulně. Menší jídelní stůl navazuje na praktický kuchyňský ostrůvek s dřezem.  
Kuchyň Irma  Alpská bílá je v matném provedení. Úchytky na dvířkách jsou důmyslně skryty a vyfrézovány do čelních dvířek 
z MDF tak, že na první pohled nic nepoznáte. Cena za vzorovou sestavu š. 2,7 m (nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii) 
je 44 719 Kč. Novou kuchyň přesně v tomto stylu si můžete naplánovat v 3D plánovači na www.siko.cz/planovac-kuchyni.

 DŘEVO A ŠEDÁ 
  Hlavním výrazovým prvkem 
na dvířkách kuchyně mohou 
být svislé letorosty dřeva, které 
na sebe plynule navazují – tzv. 
synchronizovaný pór. Celkový 
design dotvářejí obklady. 
Veškerá dvířka otevřete 
stiskem pomocí systému Blum 
Tip-On nebo Servo-Drive 
v případě chladničky.
Kuchyň Mabel s ostrůvkem  
Čelní plochy tvoří lamino 
Sherwood Kensington park 
a MDF – prachově šedá perfekt 
mat, pracovní deska – dub 
Hamilton, tl. 38 mm. www.
sapho.cz, základní provedení 
sestavy od 56 600 Kč 

SPODNÍ KUCHYŇSKÝ DÍL 
Georgia z masivního dřeva, C04 
– dvojšuplík s plnovýsuvy z masivu 
se dvěma dřezy (bez baterie a desky 
dodávané na míru), barva a patina 
podle vzorníku, 90 × 60 × 86 cm,  
www.anglickasezona.cz, 18 900 Kč

 SVÍTIDLO DO KUCHYNĚ  
Luisa black v retro stylu je určené nad 
kuchyňský stůl nebo jako centrální 
světlo v kuchyni. Povrchová úprava 
černá opalovaná plamenem, Ø 25 cm, 
libovolná úsporná žárovka, 40 W, 
www.anglickasezona.cz, 2 800 Kč

BARVA ROKU 2020  Litinový hrnec s poklicí 
Staub pro všechny typy ohřevných ploch včetně 
indukce a trouby, 7 260 Kč, a porcelánový talíř 
z kolekce Old Luxembourg Brindille od Villeroy 
& Boch, vhodný do mikrovlnné trouby i myčky 
nádobí, 505 Kč, oboje www.pottenpannen.cz

Bílá
S kuchyní v této 

barevné kombinaci 
ladí spotřebiče, vybavení 

a doplňky v bílé barvě – varná 
deska, digestoř, trouba, dřez 
i osvětlení. Oživení vnesete 

textilem a nádobím.

SPECIÁL kuchyně
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