
Že to zní jako protimluv? Naopak! 
Je víc než moderní pořídit si 
stylovou kuchyň. Ale jen takovou, 
která nám poskytne maximum 
komfortu. 
TexT: zuzANA lANgová

Moderní stylová
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Zařizujeme

Říká se, že kuchyň je srdcem domova. A abyste se v ní 
také tak cítili, měla by co nejlépe vyhovovat vašemu osob-
nímu stylu. Libujete si v nostalgii a rádi si připomínáte 
dobroty, které uměla v kuchyni vykouzlit vaše babička? 
Vsaďte na přirozenost a klasické vzory kombinované  
tradičními barvami a bílou. 

kuchyň

Fóliovaná dvířka v kuchyni jsou stálicí přinášející 
tradiční provedení, ale v technologicky moderním 
zpracování a zárukou sedm let. Novinkový 
dřevodekor ořech sněhový nesou foliovaná dvířka 
T.classic, Trachea.

Stylová kuchyň vyžaduje i stylové spotřebiče.  
V módě jsou nostalgicky zaoblené tvary, decentně 
béžové nebo naopak ostře červené odstíny i kulatá 
tlačítka, která lákají k pohlazení a připomínají elegantní 
a nekomplikované staré časy, Datart. 
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Kvalitní spotřebiče
Základem každé kuchyně bez 

výjimky je sporák nebo varná des-
ka. Nemusíte si pořizovat přímo 
retro design, dejte však přednost 
stylové varné desce s hořáky mís-
to moderní indukční. A pokud vám 
to prostor dovolí, volte ty s pěti ho-
řáky. Do venkovské kuchyně zvol-
te rovněž troubu v retro designu, 
která se bude s varnou deskou do-
plňovat. Ta kromě barvy dotváří 
typický styl speciálně tvarovaný-
mi dvířky, patinovaným madlem, 
knoflíkovým ovládáním nebo ana-
logovou minutkou uprostřed. Dů-
ležitým prvkem je také digestoř. 
Komínové odsavače par spolehli-
vě změní vzhled kuchyně směrem  
k vysněnému rustikálnímu stylu.

Sen o útulné kuchyni splní sestava Mara. 
Čela skříněk jsou tradičně dekorována fazetou. 
Kombinováním více barev docílíte zajímavé 
dynamiky, Gorenje.
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Zařizujeme

Promyšlené systémy
Žijeme v době, kdy se chladničky připojují 

k internetu a troubu můžeme ovládat poho-
dlně z pohovky pomocí telefonu s Bluetooth. 
A ani stylové kuchyně v tomto ohledu nejsou 
výjimkou. A protože jsou inteligentní kuchyň-
ské spotřebiče dnes již samozřejmostí, je tedy 
nejvyšší čas způsobit revoluci i v úložných 
systémech vaší kuchyně. 

Jen málokomu svými rozměry a vzhledem 
vyhovují sektorově vyráběné kuchyně, a to 
samé platí i o předem připravených kuchyň-
ských systémech. Chytrým řešením jsou 
tedy kuchyňské systémy, které jsou „ušity“ 
přímo na míru prostorovým dispozicím vaší 
kuchyně. 

Přirozená krása dřeva vyzní v nekomplikované 
sestavě Vita. Jednoduchost sestavy oceníte 
při kombinování s dalšími barvami a doplňky. 
Gorenje. 

Ve světnici oddělují trámy na stropě kuchyň od obývací části. 
Velký ostrov je sestavený ze skříněk z linie Wood Point z řady Dolti 
Collection s výrazným dekorem dřeva slouží jako varné centrum, 
pracovní plocha a místo pro dva stolovníky. Kuchyňská sestava 
z linie Chocolate Day od Oresi má příjemně profilovaná kazetová 
dvířka. FTV Prima.
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Zařizujeme

Nové jako staré
Okouzlil vás přirozeně opotřebovaný vzhled ven-

kovských kuchyní, ale nechce se vám čekat dlouhá 
desetiletí, než se na vašem kuchyňském nábytku 
podepíše zub času a půvabná patina? Tak právě 
pro vás jsou tu nábytková dvířka opatřená patinací! 

„Patinace je unikátní metodou, která v sobě spojuje 
moderní technologie i poctivou ruční práci a dovede 
u zcela nových fóliovaných dvířek napodobit proces 
stárnutí a vtisknout jim šedavý odstín dřeva vznikají-
cí dlouholetým užíváním a působením vnějších vlivů,“  
vysvětluje Martin Dusík. 

Vhodným doplněním kuchyně v klasickém 
stylu je deska z tvrzeného kamene TechniStone 
z kolekce Noble. V nabídce je celkem 18 odstínů 
od světlých po tmavé s různou barvou a intenzitou 
žilkování mramorového vzhledu, Technistone.

Jemný povrch modelu Bellissa (11 038 Kč/bm) 
je obohacen o výtvarně výraznou dřevěnou kresbu 
modelové řady Tewa (9 235 Kč/bm) z prémiové 
třídy Livanza od Oresi. Setkání těchto dekorů pod 
klenutými stropy venkovského statku vytvořilo 
doslova neodolatelný prostor. FTV Prima.
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Zařizujeme

Kvalitní podlaha
Na podlaze se rozhodně nedoporučuje šetřit. 

Při výběru krytiny do kuchyní je praktičnost 
hlavní prioritou. Určujícími faktory jsou odolnost 
podlahy vůči kapalinám, nárazům a hřejivost. 
Navíc s narůstajícím množstvím typů a dru-
hů podlahových krytin roste i jejich úloha coby  
designového prvku.

Dřevěné podlahy jsou investicí, která se v dlou-
hodobém horizontu vyplatí. Dřevo jako přírodní 
materiál dodá interiéru jedinečnou atmosféru, 
útulnost a eleganci zároveň. Je navíc příjemné 
na dotyk i při chůzi naboso. Velkou předností 
dřevěných krytin je jejich hřejivost, a to i bez  
zabudování podlahového vytápění.

Současným interiérovým trendem jsou vinylo-
vé podlahy. Jejich výhodou je schopnost vzít na 
sebe věrnou podobu dřeva či kamene, ale také 
jejich voděodolnost. Díky svému složení mají roz-
měrovou stálost a trvanlivost. Alternativou ke 
dřevěným a vinylovým podlahám jsou podlahy 
laminátové. Vynikají svou trvanlivostí, jsou žá-
ruvzdorné a odolné vůči běžnému užívání. Lá-
kají především na velkou nabídku barev, vzorů  
a příznivé ceny. 

Při výběru podlahy do kuchyně stále zůstává 
základním materiálem keramika, která se vy-
značuje dlouhou životností, snadno se udržuje 
a je odolná proti mechanickému i chemickému 
poškození. Za nevýhodu keramických obkladů 
se považují spáry mezi jednotlivými deskami,  
v nichž se často usazují nečistoty. 
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Dřevodekor dub je nestárnoucí klasikou, která je stále vysoce 
oblíbená. Dokonalá imitace ve foliovaném provedení je velice 
praktickou variantou s potřebnou odolností, Trachea. 

Kuchyně z prémiové třídy Livanza je sestavena z linií 
Areka a Stevia. Přesvědčí o tom, že i venkovské stavení 
může být zařízeno bílým lesklým nábytkem, doplněným 
o šťavnatou limetkovou partii, Oresi.

Rámečky domovní elektroinstalace Decente může zdobit 
přírodní dřevěná dýha v dekoru dub, ořech či mahagon. 
Vypínače a zásuvky lze navíc sdružovat do vícenásobných 
rámečků, Obzor.
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