
Zařizujeme

kuchyň 
na startu
Kde bydlet, když ceny nájmů  
i vlastního bydlení raketově stoupají? 
Co třeba v malometrážním bytě, kde 
kuchyň tvoří jen kout v obýváku?
TexT: jana šulcová

Dopřejte si trochu venkova i ve 
velkém městě. Malou kuchyňka 
Hittarp s jídelním koutem a zelení 
připomíná venkov, www.ikea.cz.

Současní dvacátníci a třicátníci by si rádi pořídili rovnou 
byt vhodný pro rodinné bydlení. Bohužel jim na to často 
nestačí prostředky, a tak začínají s nákupem garsonky 
nebo dvoupokojového bytu.
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Do řady srovnaná elektroinstalace šetří místo 
na stěně. Kolekce Elegant umí vytvářet až 
sedminásobné vodorovné uspořádání vypínačů 
a zásuvek, www.domovnivypinace.cz. 
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Rychlost a variabilita
To jsou dva charakteristické znaky, kterými by měla dispo-

novat každá kuchyň, tedy i startovací. Zohledňujeme přede-
vším možnosti rozmístění jednotlivých segmentů a schopnost 
přizpůsobit se i hodně malému prostoru. 

Jako ideální se jeví modulární systémy, jež obsahují mnoho 
typů horních i dolních skříněk, které jsou vzájemně kompati-
bilní a na první pohled zaujmou moderním, avšak jednoduchým 
designem. 

Malá, a přesto funkční kuchyň kombinuje 
jemně matný bílý povrch modelu Iqony se 
šťavnatou žlutí manga kuchyně Colorama ze 
třídy Dolti, www.kuchyne-oresi.cz.

F
o

T
o

: a
R

c
H

Iv
 F

IR
e

m

Díky variabilitě systému One docílíte 
optimálního manipulačního prostoru, 
www.asko-nabytek.cz.



Zařizujeme

Sofie Bydlení | únor/březen24

Zvětšujeme malou kuchyň
Nejprve si všimněme uspořádání. Zů-

stala ještě volná plocha na stěně nebo za 
otevřenými dveřmi? I tam se dá umístit 
mělký regál nebo police. Kolik místa ještě 
zůstalo nad zavěšenými skříňkami? Mož-
ná se dá tento prostor vyplnit nástavci. Dá 
se ještě něco postavit před okno? I když 
je tam radiátor, neznamená to, že bychom 
tam nemohli dát menší skříňku, o proudě-
ní vzduchu se postarají větrací štěrbiny. 
Rovněž dvě vysoké skříně v každém rohu 
vedle okna skýtají spoustu úložného pro-
storu. Regály s malou hloubkou (do 20 cm) 
mohou zaplnit prostor mezi horní a dolní 
skříňkou. 

A nakonec ještě jedno, téměř profesio-
nální řešení: závěsné systémy z ocelových 
kolejnic nebo z pochromovaných drátě-
ných mřížek umožní uložit na dosah pán-
ve, hrnce i poklice, vařečky, naběračky  
i tablet s recepty. 

Je-li kuchyň hodně úzká, lze místo běž-
ných spodních skříněk hlubokých 60 cm 
použít skřínky s hloubkou jen 45 cm, nebo 
dokonce 30 cm. Výrobci takové skříňky 
běžně nedodávají, mohou je však celkem 
úspěšně nahradit horní skříňky. 

Rovné a čisté linie, jednoduché  
a zajímavé frézování dveří podporují 
nadčasovost a jemnost kuchyně 
Jasmín, www.hornbach.cz.

Nadčasově jednoduchá sestava Jasmín nabízí 
tolik různých komponent, že snadno a účelně 
zařídíte i maličkou kuchyň, www.hornbach.cz.

Jednořadá kuchyň je sestavena z nového modelu Silk Touch v aktuální 
světlé matné šedi s madly Rock a masivní pracovní deskou z přírodní 
dubové spárovky, www.kuchyne-oresi.cz.
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Kouzla s barvou 
Alfou a omegou každého malého prostoru, kuchyň nevyjímaje, je svět-

lý barevný základ, a to nejen na stěnách, ale také na nábytku a podla-
hách. Tmavé barvy prostor opticky zmenšují a stísňují. Nebojte se tak 
neutrálních a světlých tónů. To samé platí o příliš výrazných vzorech. 
Scházející barvy a vzory lze v interiéru dohnat výraznými doplňky, de-
taily nebo květinami. Vhodné jsou barvy svěží, veselé, které prostor roz-
jasní. Skvělá je například žlutá, zelená nebo oranžová, raději ale vždy  
v lehkých pastelových odstínech. 

Kuchyně One nabízejí hladké linie a vysoký 
lesk. Skříňky v červeném provedení kontrastují 
s bílými plochami a antracitovými detaily, 
www.asko-nabytek.cz.
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Lineární kuchyň v minimalistickém stylu je moderní a zároveň 
nadčasová. Nový model Tropiqa v jemném vanilkovém dekoru 
navodí útulnou atmosféru, www.kuchyne-oresi.cz.

Vizuální propojení malé kuchyně a obývacího pokoje ve 
společném prostoru zajistí skleněný obklad z Grafoskla se 
stejným nebo korespondujícím motivem, www.japcz.cz. 
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Důležitý je také správný 
výběr osvětlení, a protože 
prostor je multifunkční, po-
užijeme více variant řešení. 
Základ představuje centrál-
ní stropní světlo pro běžný 
provoz domácnosti; přidáme 
několik malých bodových 
zdrojů nad pracovní plochou 
sporákem a jídelním stolem. 
Dobře se osvědčilo nepřímé 
osvětlení v sádrokartono-
vém podhledu; to vytváří 
příjemnou atmosféru. 

K nerozeznání od skutečného 
dřeva jsou dřevodekory 
fóliovaných dvířek T.classic, která 
nadchnou možností kombinace 
dalších dekorů ze široké palety 
matých i lesklých odstínů, 
cenovou dostupností i snadnou 
údržbou, www.trachea.cz.

Jednou z mnoha předností skleněného obkladu  
z grafoskla je jeho velmi snadná údržba. Kalené sklo 
chrání dekor před poškrábáním, www.japcz.cz. 




