
Pro rodinný komfort
Vybrat kuchyň pro domácnost, kde se často vaří, není leh-

ký úkol. Stojí vedle sebe dva důležité faktory. Za prvé by 

měl vybraný model ladit s celkovým pojetím a zařízením 

interiéru a za druhé by měl nabízet pohodlné, komfortní 

a bezpečné vaření. Proto raději neupřednostňujte to, co 

je zrovna nejvíc v kurzu, ale zaměřte se na vaše osobní 

potřeby a váš vkus. Při plánování úložných prostor po-

myslete na výhodu výsuvných systémů a raději si za ně 

připlaťte. Jsou-li v rodině malé děti, tak je třeba mys-

let i na náročnost údržby předních ploch dvířek. K plně 

funkční kuchyni patří i špičkové spotřebiče, u nichž platí, 

abyste si pořídili jen to, co budete opravdu používat. Vy-

soké nároky budou kladeny na pracovní desku kuchyně, 

tak neošiďte její výběr.

31

2

42 BYDLENÍ 43BYDLENÍ

ZAoStŘEno

Vyhraná SáZKa 
nA kuchyň
Kuchyňskou sestavu nevyměníte tak snadno jako sedačku, 
proto vsaďte na nadčasový model, který bude stoprocentně 
odpovídat vašim nárokům a pár let vydrží. 
tEXt: LUCIE MARTÍNKOVÁ, foto: ARCHIV

Kuchyň značky Bauformat kombinuje model San remo světlý 
dub v odstínu písku s modelem Porto S hedvábný mat v odstínu 
carbon a model Bern Art dekor čedič, www.oresi.cz

1 Kuchyňská sestava tamara zaujme 
dvířky v matném hedvábném provedení 
povrchu v barvě aqua, www.siko.cz 

2 Kuchyň riva, dekor šedá břidlice, 
zafrézované úchyty, čisté přední 
plochy se nabízejí v mnoha barevných 
provedeních, www.asko-nabytek.cz

3 Ostrůvková kuchyň je vyrobená 
v kombinaci lamina v super matném 
provedení a dubové dýhy s drásaným 
povrchem, www.jninterier.cz

Beznámrazová 
chladnička 
EtA 238690000 
s fresh zónou 
a invertorovým motorem, 
energetická třída A++, 
cena 12 990 kč,  
www.eta.cz

Ostrůvkový odsavač par 
AirforcE tLc 45Bk  
Luna, min. hlučnost 
49 dB, šířka 45 cm, 
cena 15 160 kč,  
www.airforce-eshop.cz



druhé BydLEní
Jste-li šťastnými majiteli venkovské chalupy, určitě i tam 

budete časem řešit novou kuchyň, protože stará kredenc 

už vám prostě nestačí. Takže kredenc nevyhazujte a do-

plňte ji stylovou sestavou, která bude ctít rustikálního du-

cha starého stavení. hodí se dvířka s rámečkem či frézo-

vaným profilem, plná dvířka je dobré doplnit otevřenými 

regály a policemi. Sestavu můžete vyšperkovat ozdobnou 

rampou a pochopitelně hezkými úchytkami. Větší množ-

ství ozdob a doplňků je tady přímo žádané, protože to na-

vozuje pocit útulna. Co se týká materiálů a barev, jsou pro 

tento styl typické a vhodné dřevěné dýhy a masivní dřevo 

mořené do odstínů různých dřevin a dále barvy, jako je 

bílá, vanilková, smetanová, modrá, zelená i vínová. Vhod-

ná je i kombinace barvy s dřevem.
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Růžicová dřezová 
baterie classic bronz, 
stojánkové provedení, 
cena 3 998 kč,  
www.novaservis.cz

Robot s výklopnou 
hlavou 
a planetárním 
systémem, 
provedení nerez/ 
/hliník, nádoba 
s objemem 4,8 l, 
cena na dotaz, 
www.smeg.cz

1 Sestava romantiqa (Dolti) 
ve vanilkovém odstínu s čistě provedenou 
frézovanou linkou, akční cena 6 978 kč 
za běžný metr, www.oresi.cz

2 Kuchyň Selma nabízí mnoho moderních 
funkcí v tradičním vzhledu, www.siko.cz

3 Sestava cosima ze série Easy 
s lakovanými dvířky, která imitují rámovou 
konstrukci, cena za vzorovou sestavu 
2,7 m je 44 378 kč, www.siko.cz
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