
enkovská kuchyň nemusí být jen v chalupě nebo 
na statku. Jestli určitou rustikálnost a pohodu 

minulého století k životu potřebujete, můžete ji mít klidně 
v paneláku, obecní bytovce nebo třeba v městské vilce.

Taková kuchyň bývá hezky tvarovaná, voňavá po dřevu, 
většinou světlá, tedy bílá, krémová, vanilková, světle šedá 
nebo pastelová. Pohodovou atmosféru kuchyně často 
navodí zdobná kazetová dvířka a další propracované detaily 
kuchyňského nábytku. Kazety mohou mít jednoduché 
i členitější profily, které u některých kuchyní nahrazuje 
jednoduchá frézovaná linka. Je to moderní řešení, které 
venkovskému stylu vůbec neubírá na půvabu. Dvířka bývají 
z masivu nebo dýhovaná, parádu udělají jak lakované 
povrchy, v hedvábném matu i lesklejší, nebo ostaršené 
patinou. Zvolit můžete také fólii, která umožňuje věrně 
napodobit dekory dřeva, a opět může být upravená laky 
nebo patinovaná. Další ozdobou jsou prosklená dvířka 
s čirým, reliéfním i polomatným sklem v rámečku, nebo 
různě dekorovaným, například mřížkou.

Co se týká dekorativních prvků, závisí na vkusu. Různých 
tvarově zajímavých doplňků je celá řada. Nejnápadnější 
bývají římsy na skříních a skříňkách i okolo digestoře nebo 
poličky všeho druhu až po ty ohraničené zábradlíčky. 

Pohoda
Kuchyň, která vás chytne za srdce, nemusí mít pec ani 

sporák na dřevo, ale vy se v ní okamžitě budete cítit jako 
doma. Zařídí to rustikální nábytek a stylové barevné 

kombinace. Už víte, co se vám líbí?    
TEXT  ŠÁRKA DRBOHLAVOVÁ  

1/ HEDVÁBNĚ ŠEDÁ Kuchyň Girona značky Bauformat v módním hedvábně kovovém matu, který skvěle doplňuje dekor skandinávského dubu na pracovní desce. 
Zaujme i policový systém a digestoř výsuvná z pracovní desky. Ostrůvek je doplněný o praktické místo pro stolování pro dva, www.oresi.cz, 17 693 Kč/bm.

2/ ROMANTICKÁ KUCHYŇ Bílá v kombinaci s dubem působí příjemně. Korpus 
z bílého lamina a tvarovaná dvířka v bílém matném laku doplňuje pracovní 
deska dub Bardolino a fragranitový dřez. Cena podle sestavy, JN Interier
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VE STYLU PROVENCE Lakovaná 
dvířka mají klasický vzhled rámové 
konstrukce. Matnou alpskou bílou 
doplňují obklady se vzory. 
Kuchyň Selma, základní sestava má 
délku  270 cm, horní a dolní skříňky, 
sokl, úchyty, zásuvky s plnovýsuvem 
Hettich, panty, výškově nastavitelné 
nohy a pracovní desku, cena 41 558 Kč, 
Siko Koupelny & Kuchyně, www.siko.cz. 

V

Rustikálnost posílíte 

režným zdivem 

a atypickými 

zděnými prvky.

Náš tip
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BYDLENÍ  

Se stylem musí ladit pracovní desky, nejčastěji kamenné 
a dřevěné nebo jejich pěkné imitace.

Ve stylu retro si můžete pořídit nejen nábytek, ale 
i kompletní vybavení. Dřez nejlépe keramický nebo 
granitový, baterie s klasickými kohoutky, z retro spotřebičů 
hlavně sporák, digestoř a troubu, krásným retro solitérem 
bývá chladnička. Můžete ji ale stejně jako myčku nádobí 
zvolit vestavěnou a elegantně je obě skrýt za stylová 
kuchyňská dvířka. A solitérní retro myčka? Ta je  
možná už další výzvou pro výrobce.

Co kuchyň dokáže efektně pozvednout, jsou obklady 
a dlažba. Jimi ji hodíte do barevné nálady, atmosféru 
posílíte vzory. I proto je třeba navrhovat ji jako celek. 
Barevnost sestavy byste měli ladit se zbylým vybavením 
kuchyně už v začátcích jejího plánování. 

I když to venkovským kuchyním sluší více v prostorných 
místnostech, kam se pohodlně vejde i jídelní stůl,  
pokud si necháte poradit od odborníků, rádi vám vytvoří 
návrh, který vynikne i na menší ploše. 

Jděte do obchodu: V kuchyňských studiích nebo obchodech si 
prohlédněte vzorové kuchyně. Přijdete na to, co se vám líbí. 
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KARTÁČOVANÉ 
DŘEVO Starý 
design v nové 
povrchové úpravě 
kartáčovaného 
dřeva. Jednotlivé 
prvky mají rozměr 
30, 60 a 90 cm 
a velmi dobře se 
kombinují. Sestava 
vybavená plnovýsuvy 
s pojezdy uspokojí 
i náročnější 
uživatele.
Kuchyň Georgia, 
spodní díly C04 se 
zásuvkami,  
18 900 Kč/ks, vrchní 
skříňky CI 10 s kovovými  
dvířky, 8 700 Kč/ks, 
pracovní desku lze 
objednat i v povrchové 
úpravě cementové 
stěrky za 3500 Kč. 
www.anglickasezona.cz

Kuchyň bude ještě  

víc retro s mozaikou 

na stěně 

a vzorovanou 

dlažbou.

Náš tip

1/ ZAMĚŘENÁ NA DETAILY Kuchyň Harmonia s oblými skříňkami, okrasnými římsami, podvěsnými policemi i stylovými kořenkami, provedení dýha jasan drásaný 
– krémový, www.hanak-nabytek.cz, cena podle konkrétní sestavy  2/ TMAVÁ TRADIČNÍ KUCHYŇ Sestava Metod s dvířky Laxarby, dřevěný rám a dýhovaný panel, 
cena podle sestavy, s pracovní deskou Möllekulla, masivní dub na dřevotřísce, d. 186 cm, 3 490 Kč, dřezem Domsjö, 3 790 Kč, a baterií Ringskär, 1 990 Kč, Ikea
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