
KUCHYNĚ

Každá kuchyňská sestava si zaslouží hezkou, a především kvalitní pracovní desku. 
Ta patří k nejvíce namáhané části kuchyně. Co nabízejí současné materiály?

NNa kuchyňskou desku působí vlhkost, 
potravinové kyseliny, barviva, bývá 
vystavena teplu i nárazům nádob či 
ostří nožů, proto ji vybírejte s rozva-
hou. Možností v různých cenových 
kategoriích máte hned několik.

LAMINÁTOVÉ DESKY
Laminátové kuchyňské desky nabízejí 
odolný povrch za přívětivou cenu. 
Základ tvoří dřevovláknitá deska, 
na kterou je pod vysokým tlakem 
nalisován vícevrstvý laminát. Ten buď 
přechází přes přední hranu profilu 
U, L a dalších (podle výrobce) do její 
spodní části (tzv. postforming), nebo 
mají desky rovnou hranu olepenou 

KUCHYŇSKÁ 
PRACOVNÍ
DESKA
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h Laminátu dávají autentický vzhled i strukturu přírodnin moderní technologie, například model Dub 
True Nature má tzv. synchronizovaný dekor. Synchronizace u tohoto povrchu znamená, že spáry a suky 
v dekoru jsou totožné s prohlubeninami v povrchu desky a také v její ABS hraně. Cena (za běžný metr 
desky široké 60 cm o síle 38 mm) 1 890 Kč. www.oresi.cz
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shodným laminátem či jsou opatřeny 
hranou ABS. Všechna tato ohranění 
desku chrání proti pronikání vlhkosti. 
Na spodní ploše slouží protitažná im-
pregnovaná fólie. Tyto desky vykazují 
dobrou odolnost proti proražení i vůči 
teplotě (do 180 °C). Cena začíná při-
bližně na 900 Kč za jeden metr šíře 
60 cm a stoupá podle kvality a prove-
dení desky.
Laminát nabízí stovky barev a vzorů 
dřeva, kamene, mramoru, betonu, 
keramiky nebo různých kovových 
povrchů. „Tloušťka našich desek je 
38 mm, desky pro kuchyně Bauformat 
a Livanza mají tloušťky 40 až 95 mm 
u vybraných dekorů. U skladových 
dekorů máme u některých modelů 
také tloušťku 60 mm. K většině desek 
nabízíme i zádové panely ve shodném 
dekoru o tloušťkách 8 až 10 mm,“ 
vysvětluje Dušan Všelicha, specialista 
na kuchyně Oresi.

TIP POZORNOST VĚNUJTE SPO-
JŮM DESKY A VÝŘEZŮM PRO 

DŘEZ ČI VARNOU DESKU A U KU-
CHYŇSKÝCH ZAD. TATO MÍSTA 
MUSÍ BÝT OŠETŘENA LAKEM, LEPI-
DLEM ČI MONTÁŽNÍM SILIKONEM, 
ABY NEMOHLO DOJÍT KE KONTAK-
TU S VODOU V MÍSTĚ ŘEZU.

 

DŘEVO A DÝHA
Ke klasickým pracovním deskám patří 
masivní dřevo a dýha. Výhodou je ori-
ginalita a krása kresby dřeva, která do 
kuchyně vnese útulnou atmosféru. Aby
se masivní deska nekroutila a dále ne-
pracovala, používají se spárovky z tvr-
dých a exotických dřev. Například dub, 
buk, ořech, ale také bříza, v poslední do-
bě oblíbený bambus a tropické dřeviny. 
Dřevo a dýha se dají tónovat do různých 
odstínů, povrch je obvykle z výroby 
upraven epoxidovou pryskyřicí nebo 
olejem, takže většina poškození je snad-
no opravitelná. Stačí plochu přebrousit 
a znovu povrchově upravit. Cena za 
bukovou spárovku 600 x 3 000 mm
začíná přibližně na 2 500 Kč.

TIP DŘEVĚNÉ DESKY Z MASIVU 
OŠETŘETE 3× AŽ 5× ZA ROK 

VHODNÝM OLEJEM NEBO VOSKEM, 

KTERÉ DŘEVO CHRÁNÍ PŘED 
SKVRNAMI A ZABRAŇUJÍ VODĚ 
V POŠKOZENÍ DESKY.

PŘÍRODNÍ KÁMEN
Přírodní kámen patří k nejluxusněj-
ším materiálům. Můžete mít třeba 
mramor, travertin, křemenec (kvarcit), 
který krásou připomíná mramor, a ta-
ké žulu. Ta je nenasákavá, takže odo-
lává kuchyňským kyselinám a barvi-
vům. Protože snese teplotu až 300 °C, 
můžete na ni odložit i horký hrnec. Je 
hygienická, lze na ní tedy přímo vy-
pracovat těsto nebo nakrájet zeleninu. 
Vyčistíte ji běžnými čisticími prostřed-
ky a otisky prstů se z leštěného kame-
ne snadno setřou. Do kamenné desky 
lze použít dřez se spodním usazením, 
vyfrézovat odkapové drážky, a navíc 
je možné z kamene vyrobit také dřez, 
obklad za linku a podobně. Mramor 

h Z masivního dřeva břízy je 
pracovní deska Skogarp. Nabízí odolný povrch, 
který lze v případě potřeby zbrousit. Cena (šířka 
45,1 až 63,5 cm, tloušťka 4 cm) 3 300 Kč/bm. 
Lze vyrobit na míru. IKEA.

 Ořechovou 
dýhou je pokrytá 

pracovní deska 
Pinnarp o délce 

186 cm a tloušťce 
3,8 cm. Cena 

3 490 Kč. IKEA.

 Dubová 
spárovka je 40 mm 
silná. Cena se odvíjí od 
toho, zda jde o desku 
z průběžných, nebo 
cinkovaných hranolů. 
Cena dubu průběžného 
(např. o rozměru cca 
610 x 1 920 x 40 mm) 
od 3 595 Kč. Oresi.

Z křemene
je na míru vyrobená pracovní 
antracitová deska Oxsten. Získáte 
hladkost a kvalitu křemene s povrchem, 
který je odolný vůči šmouhám, 
poškrábání a vlhkosti. Lze vyrobit na 
míru. Rozměr 45,1 až 63,5 x 3,8 cm. 
Cena 7 000 Kč/bm. IKEA.

36-43KuchynskeDesky_d1120.indd   37 15.10.20   12:35



38 I DOMOV I www.casopisdomov.cz

je krásný svou kresbou, ale je velmi 
porézní, proto je nutné ho povrchově 
upravit. Nejlevnější materiály dostateč-
né kvality stojí od 6 000 Kč/m2.

TIP KAMENNÁ DESKA JE VELMI 
TĚŽKÁ, TÉTO ZÁTĚŽI MUSÍ 

ODPOVÍDAT KVALITA NÁBYTKU.

KOMPOZITNÍ AKRYLÁT
Moderní variantu pracovní desky před-
stavuje tzv. umělý kámen (kompozitní 
materiál vyrobený z přírodních mate-
riálů). Umělý kámen bývá k dispozici 
až ve stovce barevných odstínů. Lze ho 
řezat, opracovávat jako dřevo, a navíc 
je tvarovatelný při vysoké teplotě 
a snadno opravitelný. Povrch z umělé-
ho kamene je teplý, příjemný na omak 
a velice jednoduše se udržuje. Do této 
skupiny patří například Corian, Hanex, 
LG HI-MACS, Staron, Avonite, Montelli, 
Krion, Tristone a další. Tyto materiá-
ly obsahují okolo 1/3 pojiva na bázi 

akrylátových pryskyřic a 2/3 přírodních 
minerálů, pocházejících především 
z bauxitu a přírodních barviv. Poměr 
složení se u jednotlivých výrobců liší. 
Cena se pohybuje od cca 4 000 Kč do 
9 000 Kč podle síly a provedení desky.

TIP MATERIÁL SE DOBŘE TVARUJE, 
PROTO SI MŮŽETE ZVOLIT 

I OBLÉ TVARY PRACOVNÍ DESKY 
NEBO DESKU S DŘEZEM BEZ 
JEDINÉ SPÁRY.

TECHNICKÝ KÁMEN
Technický kámen je kompaktní, tvrdý, 
neporézní. Skládá se z vysoce kvalit-
ních přírodních surovin (90 % tvoří 
křemen a žula), zrcadlových a skleně-
ných frakcí a malého množství barev-
ných pigmentů. Vše je spojeno kvalitní 
polyesterovou pryskyřicí a opracováno 
do vysoce odolných desek. Vykazuje 
vysokou odolnost proti poškrábání, 
skvrnám a přírodním šťávám, bak-

teriím či pachům. Technický kámen 
(například Technistone, Silestone) má 
na rozdíl od přírodního kamene uza-
vřenou strukturu, tudíž je nenasákavý 
a dokonale odolný proti skvrnám, ne-
potřebuje povrchovou impregnaci. Jeho 
údržba je nenáročná, běžné skvrny lze 
otřít mokrým hadříkem. 

TIP DO DESKY Z TECHNICKÉHO 
KAMENE LZE INSTALOVAT DŘEZ

ZESPODU. ODOLÁVÁ TEPLOTÁM DO 
150 °C, PROTO SE NEDOPORUČUJE 
POKLÁDAT NA DESKU VAŘÍCÍ HRNCE.

KERAMIKA 
NEJEN NA OBKLADY
Moderní technologie umožnily výrob-
cům produkovat keramické desky vět-
ších rozměrů (například Neolith, Lami-
nam), které se dají využít na pracovní 
kuchyňské desky a zádové panely. V sou-
časné době se ponejvíce používají desky 
s tloušťkou 12 mm. Nabízejí se v široké 

 Kompozitní 
akrylát 

Hanex tvoří 
jednolitou pracovní 

desku s integrovaným 
dřezem. Cena 

k doptání u prodejce. 
Cetecho.

Kuchyňské
ostrůvky se díky své

poloze velmi často stávají 
srdcem domácnosti. Je to
místo, kde se nejen vaří, jí,

ale i diskutuje, plánuje
a sní. O to větší pozornost 

věnujte jeho pracovní
ploše.
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Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma 
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček 
Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců

Tvrzený kámen 
Technistone v provedení 
Pearl Lava, inspirovaný 
vyvěrajícími prameny tekoucí lávy, 
působí velmi živým, nespoutaným 
dojmem. Žádný kousek není 
stejný, přesto tvoří dokonalý celek. 
www.technistone.cz
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škále barev a dekorů, dokáží nahradit 
třeba mramor. Mají vysokou odolnost 
vůči teplotám, takže na ně můžete polo-
žit horké nádoby. Nenasákavý povrch se 
snadno udržuje, proto je možno použít 
dřez se spodní montáží.

TIP NEVÝHODOU JE KŘEHKOST, 
PROTO NAD NÍ OPATRNĚ 

MANIPULUJTE S TĚŽKÝM NÁDOBÍM. 
U DESEK DELŠÍCH NEŽ TŘI METRY 
JE VIDITELNÝ SPOJ, CENA JE VYŠŠÍ 
NEŽ ZA KÁMEN.

ELEGANTNÍ SKLO
V moderních kuchyních se jako pra-
covní deska uplatní i sklo, které je třeba
zpracovat dle předem daných rozměrů 
(včetně všech otvorů a výřezů). Další 
opracování po zakalení již není možné. 
Standardní skleněná pracovní deska se 
vyrábí v tloušťce 10 až 12 mm, existují 
i desky o síle 19 mm. „Pracovní desky ze 
skla používáme do kuchyní rádi a často. 

Skleněné desky dodají 
kuchyni luxusní moderní vzhled. 
Lze je podlakovat jakýmkoliv 
odstínem, proto se přizpůsobí 
každému interiéru. Le Bon.

h Z nerezu a dubu je pracovní deska této venkovní kuchyně. Kastlík na bylinky nebo na 
vychlazené nápoje na ledu má samostatný odpad, takže se jednoduše čistí a udržuje. Le Bon.



PARAPETY, KTERÉ
TVOŘÍ DOMOV
Společnost TOPSET je
dlouholetým výrobcem
okenních parapetů nejvyšší
kvality - na trhu
s postformovanými výrobky
působí již od poloviny
devadesátých let.

ŠIROKÁ ŠKÁLA DEKORŮ

Jsme si jisti, že sladit parapet
s interiérem je dominantním
kritériem mnoha zákazníků. Proto
nabízíme kolekci 22 dekorů
(dřevo, kámen, dýha, přírodní
materiál,...), aby mohl být každý
domov dokončen do posledního
detailu - protože na každém
detailu záleží.

KVALITA A ŽIVOTNOST

Kvalita produktů je pro nás
na prvním místě. Plný a stabilní
materiál P3 a P5 předchází
prošlápnutí a zvlnění produktu
a zároveň výběr správného
materiálu zvyšující odolnost
proti vlhkosti zaručuje, že
nedochází k navlhnutí a bobtnání.

VÝBĚR PROFILŮ

Okenní parapety nabízíme v několika různých 
typech a poskytujeme tak největší výběr
profilů v Evropě. Nestane se, že by zde

nebylo řešení ani pro ty nejnáročnější jedince.
Díky parapetům s nosem vyšším než 60mm

lze překrýt váš starý parapet a vyhnout se
tak bourání. Zejména domácí kutilové

ocení snadnou montáž parapetu.

INDIVIDUÁLNÍ
DESIGN & INTERIÉR

Díky inovativním technologiím a
individuálnímu přístupu ke každému
zákazníkovi je možné vytvořit interiér
přímo na míru. Variant je téměř nespočet.
Dokážeme vyrobit parapet tak,
aby byl prodloužen do místnosti,
zvětšil odkládací plochu, zakryl stávající
radiátor, přecházel v kuchyňskou linku
nebo zkrátka jen vytvořil užitnou
plochu pro vaši relaxaci ve volné chvíli.

Topset Slim

Topset Linear

Topset Standard

Topset Design

Topset Long Topset Style

Topset Exclusive

Přehled parapetů TOPSET pro
individuální výběr profilu dle

individuálních požadavků

KONTAKT
Zákaznická

infolinka TOPSET:
Mobil: +420 774 588 159
E-mail: topset@topset.cz

www.topset.cz
Rozšíření 

parapetu na relaxační
zónu a zakrytí radiátoru
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h Do kompaktního laminátu, použitého jako pracovní 
kuchyňská deska, je možné osadit dřez se spodní montáží, nebo se 
do plochy přímo frézují drážky a odtokové spáry. Polyrey.

Jsou velmi odolné, nenasákavé a dobře 
se udržují. Desky, které nabízíme, mají 
matný povrch a jsou příjemné na dotek,“ 
říká Klára Nováková ze společnosti Le 
Bon. Cena se pohybuje přibližně od 
5 000 do 9 000 Kč za běžný metr.

TIP SKLENĚNÁ DESKA SE OBVYK-
LE POKLÁDÁ NA NOSNOU LTD 

DESKU O MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 
18 MM, SPÍŠE ALE SILNĚJŠÍ. TÍM JE 
DOCÍLENO KLASICKÉ TLOUŠŤKY 
PRACOVNÍ DESKY, A PŘEDEVŠÍM 
JEJÍ VYSOKÉ PEVNOSTI.

NEREZ
Nerezové pracovní desky se prosazují 
v moderních interiérech. Jsou odolné 
i vůči vysokým teplotám. Deska se uží-
váním časem poškrábe, ale u nerezu se
s tím počítá a patina k němu patří. Otis-
ky prstů a kapky vody stačí otřít hadří-
kem. Na ošetření se prodávají speciální 
prostředky, vybírejte druhy doporučené 
prodejcem. Materiál je téměř nezničitel-
ný, ale má vyšší pořizovací cenu. Špičko-

vý materiál o průměrné tloušťce 30 až 
60 mm stojí až 20 000 Kč za běžný metr.

TIP DO NEREZOVÉ PRACOVNÍ 
DESKY JE DOBRÉ SI NECHAT 

VYROBIT TAKÉ NEREZOVÝ DŘEZ.

DESKA Z BETONU
Betonová deska se musí odlít na míru 
konkrétní linky i s otvory pro dřez, var-
nou desku a s vytvarováním odkapáva-
cí nebo odkládací plochy. Její základ 
tvoří ocelový rošt, díky němuž je deska 
odolnější vůči poškození. Beton může 
mít mnoho podob a zdaleka nemusí být 
jen šedý. Zvolit můžete hladký a dobře 
omyvatelný leštěný povrch nebo prove-
dení z hrubší směsi. Betonové kuchyňské
desky vydrží desítky let. Další možností 
je například UHPC vysokopevnostní 
beton od společnosti Gravelli, který 
se hodí především na výrobu stolové 
desky, kuchyňské pracovní desky a ob-
kladových panelů s různými struktu-
rami. Výhodou je vysoká pevnost 
a odolnost povrchu.

TIP BAREVNOST BETONU SE 
DOCÍLÍ BAREVNÝMI PIGMENTY,

STRUKTURU OVLIVNÍ PŘIDÁNÍ 
RŮZNĚ HRUBÉHO PÍSKU, KAMÍNKŮ 
NEBO OTISKOVÁNÍ STRUKTUR.

KOMPAKTNÍ LAMINÁT
Tento hit poslední doby se používá 
na pracovní desky a také jako obklad 
zadní stěny kuchyňské linky i na desky 
jídelních a barových stolů. Kompaktní
desky jsou tvořeny pod vysokým tlakem
slisovanými pryskyřičnými vrstvami, 
které jsou napuštěny do kraftového pa-
píru. Mohou být hladké nebo struktu-
rální, se vzhledem dřeva, mramoru, ka-
mene a podobně. Materiál je extrémně 
odolný a nenasákavý, proto umožňuje 
do desky vsadit dřez se spodní montá-
ží a přímo do ní vyfrézovat odkapové 
drážky.

TIP KOMPAKTNÍ DESKY FRAN-
COUZSKÉ FIRMY POLYREY 

MAJÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVU 
SANITIZED S IONTY STŘÍBRA.

Ušlechtilý beton 
se hodí i na kuchyně 
v rustikálním interiéru. 
Švec beton.

Nano-
laminát 
Softixx je 
inovativním 
materiálem. 
Sametově matný 
vzhled, na 
povrchu jsou 
nanočástice. 
Trachea.

Kamenné kuchyňské pracovní desky jsou díky 
svým specifi ckým vlastnostem, estetické hod-
notě a prakticky neomezené životnosti stále 
oblíbenější. Pracovní deska z kamene se sta-
ne jedinečnou a nepřehlédnutelnou dominan-
tou vaší kuchyně. Elegantní opracování a pří-
rodní barvu kamene totiž jen stěží napodobíte 
umělými materiály. Poskytuje komfort provozu 
kuchyně s minimální údržbou.

VÝHODY KUCHYŇSKÉ 
KAMENNÉ DESKY

   Práce na kamenné pracovní desce je díky 
její snadné údržbě velmi hygienická, prak-
tická a bezpečná.

   Kuchyňské desky z přírodního kamene 
jsou odolné proti poškrábání, umožňují tak 
na nich krájet či klepat maso.

   Horké hrnce či pánve můžete umístit, opro-
ti jiným materiálům, přímo na přírodní ká-
men bez obav z poškození.

   Údržba pracovních desek je velmi snadná 
a rychlá. Použít můžete běžné čisticí pro-
středky v domácnosti.

www.perfekt-kamen.cz
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1 Materiál desky žula Via Lattea a obložení 
mramor Bianco carrara

2 Materiál žula Butterfl y Green
3 Materiál žula Paradiso Bash

Kamenná pracovní kuchyňská deska je nadčasová 
investice dodávající vaší kuchyni originální punc 
elegance a luxusu.
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h Také dřezy jsou z různých materiálů. Na snímku dřez pod desku, model Hansgrohe S510 
SilicaTec 450. Materiál SilicaTec je přírodní granit, v němž jsou především křemenné částice. 
Tvrdá a odolná plocha bez pórů, zaoblené hrany. K dostání v barvách grafi tová černá, kamenná 
šedá a betonová šedá. Doporučená cena 10 962 Kč. www.hansgrohe.cz

MATERIÁL 3. TISÍCILETÍ –
SOFTIXX
Inovativní sametově matný nanolami-
nát Softixx má na povrchu nanočásti-
ce. Kombinuje se s podkladem z HPL 
laminátu, což mu dodává extrémní 
odolnost vůči vodě, teplotním výky-
vům, silným nárazům i otiskům prstů, 
navíc vykazuje zvýšené antibakteriální 
vlastnosti a nezávadnost pro kontakt 
s potravinami. „Ideální volbou je proto 
na nábytek nebo obkladové plochy, 
ale snese i zatížení jako kuchyňská 
pracovní či stolová deska,“ popisuje 
Martin Dusík ze společnosti Trachea.

TIP DÍKY PEVNÉ SOUDRŽNOSTI 
NANOČÁSTIC SE POVRCH 

NEPOŠKRÁBE, ALE DO PLOCHY 
SE POUZE „OTŘE“ MATERIÁL 
PŘEDMĚTU, KTERÝ „ŠKRÁBANCE“ 
ZPŮSOBIL, A TY PAK SNADNO 
ODSTRANÍTE NANOHOUBIČKOU. 
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