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arva kuchyňského nábytku promění 
kuchyň k nepoznání. A nemusíte 

si hned pořizovat kompletně novou linku, 
když už vás omrzela. Zauvažujte třeba 
jen o výměně dvířek nebo pracovní desky, 
případně obložení stěny mezi dolními 
a horními skříňkami. Uděláte si malou 
radost a kuchyň omládne.  

Musíte mít v kuchyni dřevo a chtěli 
byste ho mít ideálně všude? Pokud nejste 
ve srubu nebo na chalupě, nebude to 
fungovat. Když je dřevo na podlaze, stropu 
i stěnách, snese kuchyň už jen dřevěnou 
pracovní desku. Dvířka skříněk jí budou 

B

FO
TO

 X
X

X
X

X
X

X

BAREV
Uvažujete o nejlepším odstínu kuchyňské sestavy? 

Nezatracujte bílé a tmavé tóny, i když si myslíte, že nejsou 
praktické nebo působí smutně. Možná vás příjemně překvapí. 

Inspirujte se s námi.   TEXT  ŠÁRKA DRBOHLAVOVÁ  

HRA

ČERNÁ A BÍLÁ
Nebojte se příliš světlých a tmavých 
barev kuchyňského nábytku.  
✷ POVRCHY, KTERÉ VYDRŽÍ  Ptejte se 
na odolnost dvířek vůči poškrábání, 
chemickým látkám, čistidlům 
a UV záření. Některé povrchy mají 
speciální úpravu proti otiskům prstů. 
✷ NEPRAKTICKÁ?  Nečistoty jsou na 
světlém povrchu sice vidět, ale to je 
právě důvod setřít je, takže ve finále 
máte nejčistší kuchyni na světě.  
✷ SMUTNÁ?  Tmavý kuchyňský 
nábytek působí zasmušile jen mezi 
dalšími ponurými barvami.

 prosinec 2018  133

DUB A BÍLÁ Lesklá bílá barva je 
nadčasová a dokonale padne do 

interiéru, kde je dubové dřevo na 
podlaze a pohledových částech 

stropní konstrukce, jsou z něj 
rámy dveří i celá terasa. 

K akrylové kuchyni Magiq z nové 
řady Dolti Collection zvolil majitel 

pracovní desku rovněž z masivního 
dubu, tl. 40 mm, www.oresi.cz, 

 cena kuchyně 9 036 Kč/bm.

☛
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KRÉMOVÁ A ŽULA 
Velká světlá sestava 
vyrobená na míru do 
prvorepublikové vily. 
Tvarovaná dvířka jsou 
v matném krémovém 
laku. Pracovní desku 
z žuly Sivakasi doplňuje 
krémové obkladové 
sklo, cena na dotaz. 
www.jninterier.cz
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slušet barevná. Jaký odstín vyberete, 
záleží na vás. Držte se pravidla, že lesklé 
povrchy neby ty ve vysokém lesku hodí 
interiér do současnějšího ladění, matné 
nebo extramatné působí klasičtěji. 
Světlými skříňkami prostor prosvětlíte 
a zvětšíte, tmavé působí elegantně. Černé, 
hnědé, tmavě šedé, temně modré nebo 
zelené kuchyně vypadají dobře na světlé 
podlaze. Prostor díky nim nepůsobí usedle 
a tmavá kuchyň z podlahy krásně vystoupí 
a odpíchne od ní svou krásu.  

PRACOVNÍ DESKY A OBLOŽENÍ
Záleží na vás, čemu dáte v kuchyni   
vyniknout a co spolu sladíte. Dobře působí, 
když jsou podlaha s pracovní deskou ve 
stejném dekoru, dřeva nebo třeba kamene. 
Díky nepřebernému množství dekorů 

TMAVÁ BARVA A DŘEVO  
Jedním z trendů jsou 
matná dvířka typické 
rámové konstrukce. 
Kuchyň Selma má plno 
moderních funkcí, řadu 
úložných prostor a tradiční 
vzhled. Cena se odvíjí od 
dispozice a vybavení.  
www.siko.cz

☛

V matné krémové 

kuchyni vynikne 

lesklá žulová 

deska.

Náš tip
SPECIÁL KUCHYNĚ  
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spolu ladí různé materiály, třeba 
žulová pracovní deska a keramická 
podlaha imitující kámen. Obložení 
nad spodními kuchyňskými skříňkami 
nejčastěji z keramických obkladaček 
nebo ze skla se může v kuchyni ztrácet 
mezi stejně barevnými skříňkami, 
nebo s nimi kontrastovat a vynikat. 
Barvami a také různými materiály 
můžete zajímavě oddělit kuchyňské 
zóny, čehož se využívá hlavně v případě 
ostrůvku. Vymyslet je možné také 
neobvyklé tvary skříněk, které 
zkopíruje stejně projmutá pracovní 
deska. Hezky vypadá, když sladíte 
barvu kuchyňských dvířek s odstínem 
dlažby se vzory. V kuchyni tak nebude 
víc kombinací, než je zdrávo, a zvítězí 
čisté jednodušší ladění.

1/ ŠEDÁ CELODŘEVĚNÁ Sestavu potravinových skříní na míru doplňují klasické kuchyňské skříňky. Dřevěné police podpírají ozdobné kovové konzoly, cena 
za komplet (bez spotřebičů a desky) 180 000 Kč. www.anglickasezona.cz  2/ DŘEVO A CORIAN Minikuchyň se vyráběla do novostavby, ale hodí se ještě lépe do 

domu s historií. Kuchyňský nábytek je zhotovený z olejované dubové dýhy. Pracovní desku a obklad tvoří Corian Glacier White, cena na dotaz. www.jninterier.cz 

Jako obklad 

nad skříňkami  

zkombinujte režné 

a bíle natřené  

cihly.
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