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Ako káva 
so smotanou
Opäť jeden z prípadov, keď sa majitelia 
do svojej budúcej kuchyne zahľadeli hneď 
v kuchynskom štúdiu. A o tom, že si vybrali dobre, 
niet najmenších pochýb. Kuchyňa s romantickým 
názvom Sevilla okrem príjemného dizajnu spĺňa 
tie najvyššie štandardy kvality.
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kuchyňa Sevilla
značka Bauformat
Predáva Oresi
lokalita Zvolen

KUCHYNE Bauformat sa 
vyznačujú precíznou kvalitou 
spracovania, moderným 
dizajnom a futuristickými 
technológiami. Sto rokov 
nemeckého perfekcionizmu 
sa jednoducho nedá nahradiť. 
Výhradným distribútorom na 
Slovensku je Oresi.
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Srdcom je ostrov
Majitelia vždy snívali o veľkej otvorenej kuchyni s ostrov-
čekom, časom pribúdali ešte ďalšie konkrétne predstavy, 
ktorými sa inšpirovali v časopisoch o bývaní či na inter-
nete, a keď v kuchynskom štúdiu uvideli tento model, 
všetky svoje predstavy napokon mohli zhmotniť do novej 
veľkoryso riešenej kuchyne. Základný pôdorys si navrhli 
sami a vizualizácie i doladenie detailov im pomohli urobiť 
v kuchynskom štúdiu Oresi. S výsledkom sú maximálne 
spokojní. Dominantou kuchyne je ostrov s veľkou pracov-
nou plochou, kde sa podľa slov majiteľa môžu všetci traja 
spolu s manželkou aj dcérou podieľať na príprave jedla a vô-
bec si nezavadzajú. Montáž trvala dva dni, všetko prebehlo 
bez problémov a profesionálny prístup montážnikov domáci 
veľmi oceňujú. Keď vyberali kuchynskú zástenu, spomedzi 
všetkých možností a obkladov vyhralo napokon sklo, ktoré 
sa do kuchyne hodilo najviac, keďže neruší dojem jednoty 
celej linky. Okrem obľúbeného ostrovčeka, pri ktorom ro-
dina trávi naozaj veľa času, oceňujú majitelia aj odkladacie 
priestory v linke, ktoré sú naplno využité, a tiež zabudované 
spotrebiče. Jediné, čo by možno zmenili, je sporák. Ten ply-
nový by nahradili indukčnou platňou. Inak majú zo svojej 
novej kuchyne veľkú radosť.

DOMÁCI PÁN 
si želal mať 

v kuchyni vínotéku, 
v kuchynskom štúdiu 

mu teda navrhli 
dvojzónovú vínotéku 

od značky Philco 
s kapacitou 59 fliaš.

KUCHYŇA SEVILLA 
s kazetovými lakovanými 

dvierkami nie je ani 
biela, ani krémová. Je 

vyhotovená v hodvábnom 
mate odtieňa magnólia. 

Majiteľke sa zapáčila na 
prvý pohľad.
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Kuchyňa s certifikátom
V kuchynskom štúdiu si vypočuli želania majiteľov a na 
základe toho im pripravili 3D vizualizáciu, ponuku spot-
rebičov aj riešenie vnútorného vybavenia presne na mieru. 
Linka je vybavená značkovým kovaním s tlmeným dovie-
raním zásuviek a dvierok a drezová skrinka má odpadový 
systém. Samozrejmosťou je parozábrana na umývačku riadu. 
Zamatovo matný biely sokel pekne uzatvára celkový dojem, 
rovnako pôsobivá korunka – ozdobný profil nad kuchynský-
mi skrinkami. Mliečne sklo na horných skrinkách priestor 
ešte viac opticky otvára. Terakotovohnedá pracovná doska 
ladí s podlahou vo farbe kávy a kovové úchytky s dizajnom 
starej mosadze citlivo dotvárajú celkový dojem elegancie 
s nádychom vidieka. Nemecké kuchyne Bauformat získa-
li nemecký certifikát Golden M, čo je známka najvyššej 
kvality, aká sa dá dosiahnuť na európskom trhu. Zameriava 
sa a garantuje najmä zabezpečenie stability a zdravotnú ne-
škodnosť, teda udržanie zdravotne škodlivých látok (formal-
dehyd, rozpúšťadlá), prchavých látok (alkány, ketóny, estery, 
terpény...) a biocídov pod limitnými hodnotami. Certifikácia 
GS (Geprufte Sicherheit) garantuje najmä dlhodobú bezpeč-
nosť a stabilitu pri užívaní technického zariadenia v súlade 
s európskymi normami.

ABY VYNIKLA ČISTOTA a jemná 
farebnosť linky, steny sú natreté 

svetlým sivým odtieňom. Drevené 
dvere do špajzy a podlaha zasa 

priestor opticky prehrievajú. 
Kuchyňa pôsobí vďaka tomu útulne.

MAJITELIA OCEŇUJÚ 
množstvo úložného 
priestoru, ktorý 
im nová kuchyňa 
poskytuje. Všetko, čo 
sa denne nepoužíva, 
má svoje miesto 
za dverami linky. 
Uľahčuje to aj 
každodennú údržbu.

mojdom.sk  115

na návšteve v kuchyni


