
PROSTOR NA MÍRU   
Pokud si věříte, můžete si kuchyň 
navrhnout sami a sestavit si ji 
z modulů, ale kuchyň na míru není 
tak nedostižný luxus. Navrhnou 
vám ji v kuchyňském studiu, kde 
vám i doporučí spotřebiče, vyrobí 
ji a namontují. Stejnou službu vám 
prokáže i šikovná designérka, která 

vám ji nakreslí zcela podle vašich 
představ a podle nákresu ji zhotoví 
truhlář. Můžete tak mít výšku desky 
přesně na svoji výšku, šířku skříněk 
podle velikosti pánví a šuplíky na 
alkohol podle láhví, které máte rádi. 
„Prodejce s vámi prodiskutuje vaše 
přání, finanční rámec a dispozice 
místnosti a dle toho vyhotoví 
3D návrh, kalkulaci a rozpis ke 
všem položkám,“ popisuje Dušan 
Všelicha, odborník na kuchyně Oresi, 
kde vám návrh připraví zdarma. 
Bezplatný nezávazný návrh získáte 
i v LJ Kuchyních, v Gorenje nebo 
v poděbradských Kuchyních mých 
snů nebo v online plánovačích. 
Ostatní kuchyňská studia zpravidla 
účtují poplatek 3–5 000 Kč, která 
vám při realizaci odečtou. Za návrh 
platíte i designérce, ale dokáže vám 
ušetřit výraznou sumu v celkové 
ceně. „Průměrně bývá kuchyně od 
truhláře levnější zhruba o třetinu 
oproti kuchyňskému studiu, záleží na 
provedení a materiálech, ty s klientem 
řeším také, včetně výberu barev 
a spotřebičů,“ vysvětluje designérka 
Kamila Jarkovská. Výhodou je, že 
kuchyň sladíte se zbytkem bytu. 

KDE LZE UŠETŘIT  
Než se pustíte do hledání vysněné 
krásky, určete si finanční limit. 
Kuchyň může stát 60 000 Kč 
i desetkrát víc. Záleží na zvolených 
spotřebičích, materiálech 
a provedení. „Nejdražší bývají 
v kuchyni dvířka, kování a spotřebiče. 
Nákup kuchyně často prodražuje 

i neznalost materiálů na trhu. Zalíbí 
se vám například kuchyň v bílém 
lesku a místo odolného akrylátu 
zakoupíte lamino, které je rovněž 
bílé a lesklé, ale velmi rychle se 
opotřebuje,“ upozorňuje Dušan 
Všelicha. „Ušetřit lze naopak při 
výběru značky a třídy spotřebičů, 
na materiálu pracovní desky i na 
vnitřní výbavě. Panty mohou být 
obyčejné nebo s tlumeným zavíráním 
a stejně tak i pojezdy v zásuvkách. 
Například dvířka u spodních skříněk 
jsou levnější než plně vysouvací 
zásuvky, u horních skříněk připlácíte 
za výklopná dvířka, ale komfort 
kuchyně je menší,“ dodává Dušan 
Všelicha. Nešetřete na tom, co vám 
hodně usnadní práci, co budete mít 
pořád na očích a na provozních 
detailech, které nakonec rozhodují 
o tom, jestli v kuchyni rádi trávíte čas 
nebo jen rychle uvaříte, naskládáte 
nádobí do myčky a mizíte. 
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Ať se stěhujete do nového domova, nebo jste po dvaceti 
letech zjistili, že ve stávající kuchyni neuvaříte už ani čaj, 
víme, na kolik vás nová kráska vyjde.   T E X T  K R I S T I N A  Z Á B RO DS K Á 

Kolik stojí nová 
KUCHYNĚ 

VAŘTE PRO RADOST  
Aby se kuchyň stala skutečným 
srdcem domova, musíte v ní rádi 
trávit čas i vařit a musíte se do ní 
také všichni pohodlně vejít.  
I když kuchyně v katalozích vypadají 
božsky a už si představujete, jak by 
se vyjímala ve vašem bytě, myslete 
hlavně na to, co všechno v kuchyni 
děláte vy. Slouží jen k vaření? Píšete 
u stolu s dětmi úkoly? Rádi hostíte 
kamarády? Po práci si nejdřív sednete 
s drinkem nebo do příprav večeře 

zapojujete celou rodinu? To vše 
rozhoduje o uspořádání prostoru, 
množství skříněk, polic a vybavení. 
Jste-li levák, pravděpodobně se vám 
bude lépe pracovat u dřezu s odkapem 
vlevo a varnou deskou vlevo od něj. 
Pokud při vaření rádi sledujete televizi 
či se bavíte s ostatními, může být 
příjemné umístit varnou desku na 
ostrůvek nebo na linku do místnosti. 

„Než se pustíte 
do bourání, 
uvědomte 
si, co vám ve 
staré kuchyni 

nevyhovovalo, chybělo nebo 
přebývalo. Novou si navrhněte 
podle svého způsobu vaření.“ 
Kristina Zábrodská, redaktorka

spotřebičů i 12 týdnů, objednejte vše tak,

Výroba kuchyně trvá 4–8 týdnů, dodání některých 

Tohle  
 NE!

NEVYHAZUJTE STAROU
I použitá kuchyň se dá 
prodat - třeba na Aukru, na 
Sbazaru, v Annonci nebo na 
Bazar-nabytku-online.cz

abyste měli při montáži vše na 
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INVESTICE nová kuchyně

PEČICÍ TROUBA  
Novinkou je indukční 
nebo s klimatickým 
pečením pro 
nadýchanější těsto. 
Pyrolytická trouba se 
sama čistí, teplota 500 °C 
spálí všechny nečistoty.   

LEDNICE  Dvoudvéřová 
s výrobníkem ledu pojme 
zásoby pro čtyřčlenou 
rodinu i domácí minibar, 
včetně vinotéky. Zóna na 
salát (též biofresh, vitafresh, 
nulová zóna) udrží zeleninu 
v perfektní kondici až týden. 
Jen do ní potraviny musíte 
správně naskládat.   

VINOTÉKA   
Víno ideální 
teploty okamžite 
k pití zajistí 
vinotéka, 
vestavěné 
modely krásně 
ladí se zbytkem kuchyně nebo obýváku. 
Dvouzónové chladí zvlášť bílé a červené.  

MRAZÁK   
Už drobná námraza 
neúměrně zvyšuje 
spotřebu energie, 
díky nofrost funkci 
není třeba mrazák 
odmrazovat. V éře 
čerstvých potravin 
vám menší postačí. 

KÁVOVAR  
Nejvoňavější káva 
je čerstvě namletá 
na kamenném 
mlýnku a uvařená 
pod tlakem 9 
barů. Důležité je i 
intuitivní ovládání. 
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VYMAZLENÝCH 
SPOTŘEBIČŮ
Některé vymoženosti se 
časem omrzí, jiné vlastně ani 

nepoužíváte. Tyhle si ale zamilujete! 

Prostor 
Dvířka můžete časem 

přetřít, spotřebiče 
vyměnit, ale dispozice 
změníte těžko, dobře 

si je rozmyslete 
předem. 

UŽ PŘI NAVRHOVÁNÍ KUCHYNĚ 
PŘEMÝŠLEJTE O NÁDOBÍ, INDUKČNÍ 

NA INDUKČNÍ VARNOU DESKU JE 
SAMOZŘEJMÉ, ALE MYSLETE I NA 

MNOŽSTVÍ A VELIKOST HRNCŮ, POKLIC 
A PÁNVÍ, AŤ JE MÁTE KAM ULOŽIT. 

radaDobrá
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