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Multifunkční kuchyňský ostrůvek 
Minà z černé litiny může podle 
přání majitele pojmout mycí, 
varné i pracovní centrum. 
Třešničkou na dortu jsou 
červené průmyslové kohouty 
a deska složená z keramických 
dlaždic, Minacciolo, cena 
na dotaz, www.minacciolo.it

Moderní jsou kombinace zdánlivě 
nesourodých materiálů. Kombinace linií 
Porto, San Remo a Bern v dekorech 
jemného matu v barvě carbon, světlého 
dřeva a art dekoru čediče, Bauformat, 
ceny: Porto 14 390 Kč/bm, San Remo 
a Bern 10 901 Kč/bm, www.oresi.cz

Kuchyňská sestava s korpusy 
z lamina v barvě hliníku, dvířky 
v tmavě šedém laku s frézovaným 
úchytovým „J“ profilem, horními 
dvířky v bílém lesklém laku, 
s obkladem z bílého kaleného skla 
a s pracovní deskou v provedení 
aluminium, JN Interier, cena 
včetně spotřebičů 360 000 Kč, 
www.jninterier.cz

Hliníková pánev řady 
Nordic Kitchen 
s dřevěnou rukojetí 
a s nepřilnavým povrchem 
Slip-Let, Ø 28 cm, Eva Solo, 
cena 3 919 Kč,  
www.kulina.cz

Kartáč na mytí nádobí 
z bukového dřeva a přírodních 
štětin, Hay, cena 135 Kč, 
www.connox.com

VIZE PRO KUCHYŇ

ZPÁTKY 
K ZÁKLADŮM 
Společná příprava a konzumace jídla patří 

k nejstarším společenským rituálům. S jeho 

oživováním, jehož jsme dnes svědky, úzce 

souvisí i archetypální pojetí samotné kuchyně. 
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11/ ČERNÁ KUCHYŇ 

Ačkoli by se tak mohlo zdát, 
multifunkční ostrůvky nepatří 
k vymoženostem poslední doby. 
Stačí zavítat do některého ze 
starobylých zámků se zachova-
lou černou kuchyní, jejíž srdce 
tvoří vyzděný blok s několika 
ohništi a integrovanými želez-
nými káděmi. Na tuto tradici 
navazuje nový koncept Minā 
italského výrobce Minacciolo 
inspirovaný starými litinovými 
kamny na dřevo. Místo klasic-
kého topeniště je však vybaven 
tím nejmodernějším zařízením, 
od varného centra přes odsavač 
až po myčku. 

12/ FUNKCE A HRAVOST
Vaření spojené s industri-

álním stylem připomíná svou 
atmosférou kreativní bistro, 
v němž nechybí funkční vybave-
ní vycházející z kuchyní profe-
sionálů ani prostor pro hravost. 
Středobodem této kuchyně je 
odlehčený ostrůvek připomína-
jící velký pracovní stůl. Ten do-
plňují solitérní jednotky, jako je 
například samostatný mycí stůl, 
které poskytnou dokonalé zá-
zemí pro vysoce specializované 
činnosti spojené například s vý-
robou domácí kosmetiky. 
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Od chvíle, kdy kuchyň nevymezuje jasně definovaný 
prostor, máte jedinečnou příležitost pohrát si s její 
členitostí, kterou podpoří solitérní (a nejlépe 
multifunkční) kusy nábytku a zařízení

13/ STRUKTURA A HLOUBKA
Pokud se vaše kuchyň nena-

chází v loftu, bývalé továrně 
nebo alespoň ve starém činžov-
ním domě s čtyřmetrovými stro-
py, nezoufejte. Výrobci kuchyní 
pracují i se soft industriálním 
stylem, který materiály, jako je 
beton, cement a kov, pouze citu-
je. Značka Nolte přišla s novou 
řadou dvířek Stone se vzhle-
dem betonu či měděnky, kterou 
nabízí ke kombinaci například 
s lakovanými laminátovými po-
vrchy v nových odstínech Rosso 
nebo Ocean Blue. 

14/ JAKO CHAMELEON
Za jeden z  nejprogresivněj-

ších materiálů je dnes ve světě 
kuchyní považována keramika. 
Nejenže na sebe umí vzít díky di-
gitálnímu tisku jakoukoli podo-
bu, ale i limity jejího zpracování 
jsou posunuty hodně daleko. To 
potvrzuje i kuchyň od českého 
výrobce Sykora, která má do ke-
ramiky oblečený celý ostrůvek, 
dřez a obklad kuchyňské linky. 
Ve spojení s  rezavým designem 
jde o stylově nosné prvky, které 
ke svému vyznění nepotřebují už 
nic jiného. ■

Kontrast betonového vzhledu dekoru Stone a sametově 
hladkého lakovaného laminátu Feel ve spojení 
s variabilními úložnými moduly jistě nepřehlédnete, Nolte, 
cena na dotaz, www.nolte-kuechen.de

Dominantou minimalistické 
kuchyně Ceramic je 
keramický ostrůvek 
s výraznou žíhanou 
barevností kombinující 
odstíny rezavé hnědé a šedé. 
Rafinované řešení doplňuje 
extravagantní digestoř 
akcentující zemité tóny 
ostrůvku organickým tvarem, 
Sykora, cena na dotaz,  
www.sykora.eu

Židle Officina jsou vyrobeny 
z tepaného železa 
a propylenu s přidanými 
skelnými vlákny, proto jsou 
vhodné i pro venkovní použití, 
Magis, cena 10 842 Kč, 
www.konsepti.cz
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