
& uspořádání
Máte pro kuchyň taneční sál, nebo miniprostor? 
Díky výrobě na míru, šikovným stavebnicovým 

systémům a detailům se přizpůsobí vašim přáním 
i třeba trochu netradičním požadavkům. 

TEXT  ŠÁRKA DRBOHLAVOVÁ

SPECIÁL KUCHYNĚ
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SVOBODA KOMPOZICE 
Pokud obsahuje 
kuchyňský ostrůvek 
úložné prostory, 
varnou desku a dřez, 
do skříně u stěny 
se vejdou další 
spotřebiče, kuchyňské 
nádobí a spíž. 

Kuchyň Beluga. Nízká 
skříň u stěny slouží také 
jako praktický odkládací 
prostor. Sestava dává 
vyniknout velkému 
květinovému dekoru 
na stěně. Kuchyň není 
dominantou, ale spíš 
doplňkem, rastelli.com.

DETAILY
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SPECIÁL KUCHYNĚ

1/ PRACOVNÍ PLOCHA Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU Ekologické desky se vyrábějí ze směsi minerálů. Jsou vodoodpudivé a odolné vůči teplu, 
nárazu, poškrábání, zbarvení, plísním, rozpouštědlům a chemikáliím. Desky Nero Velluto o tloušťce 12 a 20 mm se nabízejí v řadě barev  

– od bílé po slonovinovou, béžovou, hnědou, šedou a černou, lapitec.com.

2/ VENKOVSKÉ PRVKY Kuchyň York z pravého dřeva v decentních barvách 
potěší milovníky přírodních materiálů. Čelní lakovaná rámová dvířka jsou ze dřeva 
s dýhovanou výplní, závěsná lišta z kovu, cena kuchyně podle zvolených prvků, asko.cz.

ři návrhu kuchyně si můžete přát 
ledacos. Vyplatí se popřemýšlet o tom, 

co od kuchyně chcete. Jste zvyklí zvát návštěvy 
a společně vařit? Pořiďte si ostrůvek, u kterého 
se dá pracovat ve více lidech. Chcete mít kuchyň 
jako galerii? Můžete mít osvětlenou polici 
v nice, vyložené omyvatelnou tapetou nebo třeba 
malovaným bezpečnostním sklem. Nemáte kam 
zavěsit naběračky a sítka? Navrhněte si na ně 
závěsný systém, který nikdo nemá.

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ
Kdo má v kuchyni hodně prostoru a nemá rád 
horní skříňky, obejde se bez nich: spoustu místa 
na ukládání nabízejí jak kuchyňské ostrůvky, tak 
třeba jedna velká skříň s praktickým vnitřním 
vybavením. Záleží samozřejmě na velikosti 
domácnosti. Nemusíte vždy volit vysoké skříně, 
které vyplní celou výšku prostoru. Pokud si to 
můžete dovolit, volné stěny pak můžete nechat 
obložit stylovými dlaždicemi, deskami v imitaci 
mramoru nebo tapetou s velkoformátovým 

P

OCHRANA DŘEVA 
Víte, že existuje 
způsob, jak ochránit 
dřevěnou podlahu 
před bahnem, 
čokoládou, vínem 
a jinými nečistotami? 

Díky technologii 
Quickstep Wood for Life 
je každé prkno ošetřeno 
vrstvou, která odpuzuje 
vlhkost a chrání před 
poškrábáním, 
od 1 510 Kč/m2, vetos.cz.

Dřevěná podlaha je na dotek příjemně 
teplá. Přirozené opotřebení jí bude časem 

dodávat na zajímavosti. 
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MRAMOR
Venkovský, či 
provensálský styl? 
Tato kuchyň zaujme 
i v moderním interiéru. 
Bát se nemusíte ani 
sytých pastelů nebo 
vyloženě tmavé zelené.  
Ty zase dodají kuchyni  
na noblese a eleganci.

Model Cambridge S  
z řady Bauformat 
v šalvějové barvě 
v sametově matném 
provedení, 25 837 Kč/bm. 
Pracovní deska je v dekoru 
Mramor, tl. 4 cm, akční 
cena 2 445 Kč/bm, hl. 60 cm, 
zádový panel, 3 777 Kč/bm, 
v. 56 cm, oresi.cz.

DESIGN À LA 50. LÉTA Charakteristickým prvkem  
jsou jemně zaoblené hrany dvířek. Kuchyň Johana 

v kombinaci s různými pastelovými tóny a různě umístěnými  
otevřenými nikami, sapho.cz, cena na dotaz

Kuchyni dodává na výjimečnosti dekor mramoru 
i dvířka s příčkami. Prosklení v čirém nebo 

mléčném provedení mění atmosféru.

dekorem. Kuchyň tak efektivně využije prostor, 
aniž by ji celou vyplnila, a bude působit osobitě – 
každý hned pozná, že je vaše.

Minimalisti upřednostní hladké dveře 
kuchyňského nábytku, integrovaná svisle nebo 
vodorovně orientovaná madla s neviditelnými 
úchyty ve tvaru písmene C. Jiné osloví příjemná 
textura povrchů, teplá na dotek, což se vyplatí 
hlavně u kuchyňské desky nebo jídelního stolu. 
Pozor na žulu a sklo, pokud nemáte rádi chlad 
na ruce, bavit vás nejspíš nebudou. Zajímavé  
jsou povrchové úpravy v šarmantním hlubokém 
matu, které při každém dopadu světla dodají 
nábytku perleťový odraz. Někoho zase zaujme, 
když pod sametově matným lakem kuchyně  
vyniká struktura dřeva. Nové povrchy s nano 
úpravou mohou potěšit nejen svým vzhledem, 
ale i tím, že bývají odolnější proti poškrábání 
a odolávají otiskům prstů. ☛
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ZAMĚŘTE SE NA DETAILY 
Pro mnohé je v kuchyni zásadní pohodlí. 
Jestli máte troubu ve výšce od pasu po 
ramena, sporák na chalupě nejspíš taky brzy 
vyměníte. V novodobých moderních kuchyních 
často nevíte, kde je ukrytá myčka nebo 
chladnička, všechny spotřebiče jsou vestavné 
a zakomponované ve stejném designu kuchyně 
do sestavy. Dřezy mohou být monolitické, 
jako pevná součást kuchyňské linky beze spár, 
takže ideální na úklid. Co se týká osvětlení, 
praktické je zabudovat je do podhledů ve 
stropě a doplnit stropními svítidly nad jídelním 
stolem, pokud je součástí kuchyně. Milovníci 
horních skříněk ocení, že se pod ně dobře 
umisťují různé druhy osvětlení pracovní plochy, 
od těch sofistikovaných po běžné LED pásky. 
V kuchyni vyplněné úložnými prostory až po 
strop nezapomeňte na stoličku nebo štafle. Je to 
sice každodenní tělocvik, ale v kuchyni můžete 
mít po ruce vše, co potřebujete. Vrchní police 
navíc nabízejí různé skrýše, když chcete,  
aby se všechno hned nesnědlo.
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1/ NÁBYTEK S PERLETÍ Evokuje jemnost a zrnitost prachového písku, který si ale zachovává příjemný pocit na dotyk a snadno se udržuje. Fóliovaná 
dvířka T.classic v jednom z nových dekorů Ultra, 2 827 Kč/m2, trachea.cz  2/ ČISTÝ DESIGN Přispívají k němu zapuštěné úchytové profily Casper line 

a pracovní deska z corianu s monolitickým dřezem. Sestava v kombinaci rustikální dubové dýhy a bílého laku ve vysokém lesku, jninterier.cz, cena na dotaz
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