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Voňavá, barevná, třpytivá… tak působí kuchyně o svátcích. Pojďte se s námi inspirovat 
zajímavými modely kuchyňských sestav, ale i prostřenými stoly, které s nimi ladí.  
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Zlato
Ke kuchyni vlevo 

se hodí vánoční stůl 
i stromek oblečené 

do zlatých, zelených 
a červených ozdob 

a dekorací.  

K 

aždá kuchyně vyrobená na 
míru je jiná, stejně jako její 
majitelé. Každý má jiný vkus, 

povahu a sny. Není proto vůbec těžké být 
originální a vytvořit si doma osobitou 
vánoční atmosféru.

PROSINCOVÉ SOUZNĚNÍ 
Vyzdvihněte přednosti své kuchyně 
– některá má zajímavé podsvícení, jiná 
osvětlené police na nádobí, další třeba 

obklad ze skla, který se leskne a nabízí 
efektní odrazy, nebo poličky na zeleň. 
To všechno bude hrát do karet vánočním 
dekoracím. Pokud máte kuchyni 
propojenou s obývákem a jídelnou, 
vyzdobte prostory tak, aby si povídaly. 
Někteří výrobci kuchyní přicházejí 
s koncepty, které nabízejí výrobu 
jídelních stolů a nábytku do celého bytu. 
Pokud jste už jejich služby využili, máte 
to s výzdobou jednodušší. 

Vánoční kuchyně

 Tón v tónu  Už několik let je velmi 
moderní kombinovat lak se dřevem. Časté 
je jeho spojení s bílou. Tato kuchyně je 
ale ukázkou, jak jde skloubit do krásného 
celku podobné tóny – tmavší lak a barvu 
dřeva. Výjimečně působí rozdělení 
materiálu na obkladu stěny.   
Stejná barevnost, různé materiály 
Elegantní ladění tón v tónu představuje 
kuchyně Comfort z řady Premium, která 
v sobě spojuje lakované plochy v odstínu 
mocca s přírodní dýhou rustikálního šedého 
dubu. www.hanak-nabytek.cz



 Vesele i důstojně Když zkombinujete 
červenou barvu se zářivou zlatou, vytvoříte 
atmosféru, která se bude líbit dospělým i dětem.  
Souhra kontrastů  Z vánoční  kolekce Vinterfest: bílý 
ubrus se zlatým vzorem, 299 Kč, dekorativní osvětlení 
LED, v. 8,5 cm, 129 Kč, zlaté  neparfémované svíčky, 
v. 20 cm, 89 Kč, v. 15 cm, 49 Kč, třípatrový servírovací tác 
Förädla, 499 Kč, vše www.ikea.cz
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 Čisté sklo    
Pokud chcete  

odlehčit kuchyni 
sklem, ideálním 

řešením z pohledu 
designu i praktičnosti 
je skleněný obklad za 

kuchyňskou linkou. 
Co se týká barevnosti, 

vybrat si můžete 
z nekonečně možností 
podle ladění kuchyně.

Obklady stěn  Jsou 
vyrobené na míru  

a precizně opracované, 
před instalací včetně 

všech výřezů na skříňky, 
zásuvky a vypínače.  

Montáž se zvládne 
během několika hodin 

(i za provozu) do hotové 
kuchyně. Cena podle 

individuálního řešení, 
www.glastetik.cz

 Černá s dekorem kovu  Kuchyně 
v kombinaci dvou barev nebo dekorů působí vždy 
výjimečně. Jedno provedení podpoří druhé, takže 
celek nepůsobí jednotvárně. Pracovní desku a horní 
skříňky propojil v tomto případě ještě obklad stěny.  
Trendová kombinace  Supermatnou černou 
osvěžil dekor kovu. Kuchyně Tamara (Naturel) 
v bezúchytkovém provedení, dvířka  
jsou potažená lakovanou fólií, www.siko.cz

Červená
 Pokud máte barevně 

decentní kuchyni, rozzáří 
ji červená a slavnostní 

atmosféru dodá zlatá. Pocit 
přírodní harmonie vytvoří 

hezká větev, hravost 
pentličky.
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 Dfefefrů    MoIc tent antorem sunt harum sin 
conemporerum sum idendi cum rem ipsum sit fugitet 
acimuscimus nonem ipsam utemque volutem uta 
consequae et id magnamus dellend itaque vendio. 
Nemquas soloratem in pro vollibus, sequo que libus 
sequate idit, odi saepudignit vidi ut derror alicae est, 
Roksdfnekrgnrga SéIgendes cullati remos elendunt quia 
volume quam quiae nes et lit quam ut et officidi dicto ento 
magnimi, consecabo. Nam reri iur, seque sin numet ent.
Erepedit veligniet et es etureni magnis resedignat de 
porrorest, con cus eumet am aliqui rae magnat quat
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 Útulně  Šedou barvu kuchyně protepluje dřevěný 
dekor na horních skříňkách a zelené židle. Místo šetří stůl, 
který navazuje na kuchyň. 
 Minimalistická kuchyň Viki. Ocení ji milovníci čistých 
linií, prémiových materiálů a technologií. Snadno ji 
zkombinujete a nemusíte se obávat ani výrazných barev, 
které vytvoří zajímavý kontrast ve spojení se subtilními 
liniemi. Cena kuchyně na míru se odvíjí  
od zvolených prvků. www.asko-nabytek.cz

 Čisté linie  Patří mezi současné módní trendy. Hladké povrchy, 
uzavřené úložné prostory i otevřené police po stranách kuchyňského 
nábytku. Afmosféru místa snadno proměníte výměnou doplňků.  
Nadčasový vzhled  Kuchyně značky Bauformat v šedobílém provedení je 
sestavená z linií Rhodos. Ve vysokém bílém lesku, 23 299 Kč/bm, a Singapur 
v matu Inox s metalickým vzhledem, 20 929 Kč/bm, www.oresi.cz
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Zelená
Živé větvičky s lístky 

nebo jehličím patří na 
vánoční stůl stejně jako 
cukroví, kapr a svíčky.  

Hodí se do všech kuchyní 
bez rozdílu. 
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SVÁTEČNĚ PROSTŘENO
Většina z nás se neobejde bez klasické 
vánoční kombinace barev, červeno-
-zelených motivů, které odkazují 
na dekorace stromku. Jiný je zamilovaný 
do textilu, evokujícího zasněženou 
štědrovečerní noc. Ani modrá barva  
tak není tabu.  
Oblíbené jsou bílé, šedé nebo třeba 
béžové ubrusy a ubrousky se sváteční 
náladou, na nichž není na první  
pohled patrná tradice, ale dostanou  
vás noblesou nebo elegancí a hodí se 
do jakkoli barevné kuchyně.

 Elegantně  Příklad moderní kuchyně na míru 
v novostavbě. Ve strohém bílo-černém provedení 
doplněném spotřebiči s povrchem z nerezu vynikají 
horní skříňky ze dřeva.  Minimalisticky  Dveře nábytku 
a pohledové části jsou v provedení bílý lak polomat 
s frézovaným úchytovým profilem ve tvaru písmene J. 
Doplňuje je šedá keramická pracovní deska a zástěna 
Dekton pod označením Kelya. Horní skříňky jsou z dubové 
dýhy s povrchovou úpravou olejovosk. Kuchyně je 
vybavená spotřebiči značky Siemens. www.jninterier.cz

 Výrazná kombinace  Když doplníte tóny dřeva jednobarevnými žlutými plochami v hedvábném matu, vznikne kuchyně, která zaujme 
na první pohled. Hodí se jak do moderního, tak rustikálního interiéru. Cihlová stěna a pracovní deska i podlaha imitující kámen jí dodají další rozměr.  
Elegantní a klasická  Kuchyň Elsa v půvabné kombinaci dřeva a žluté barvy. Na obrázku je provedení čelních dvířek z tmavé borovice rustic s matně žlutou 
částí. Nábytek doplňuje pracovní deska v barvě Sonora bílá, úchytky jsou z broušeného niklu. Cena na dotaz, www.sapho.cz
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