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Jaké trendy v letošním roce domi-
nují na nejznámějších veletrzích?
Očekávám, že mezi stěžejními 
trendy, které byly, jsou a budou 
definovány na nejvýznamnějších 
veletrzích, budou dominovat 
přírodní materiály a jejich kom-
binace tak, jak jsme si je před 
časem neuměli ani představit. 
Svůj potenciál budou rozvíjet 
netradiční materiály jako třeba 
obklady z lávových úlomků nebo 
kamenné dýhy. Obecně se mi líbí 
trend, se kterým se na veletrzích 
setkáváme posledních pět let, 
a ten spočívá v odvaze používat 
tmavé barvy, dekory a scény. 
Po době, kdy bylo vše jen bílé, 
jde o velké osvěžení. Samozřej-
mě proti bílé nemám jedinou 
výtku, ale vítám rozmanitost.

Jak moc se český vkus  
odlišuje od zahraničního?
Vkus našince v poslední době 
prošel velkým vývojem a český 
zákazník je dnes náročnější 
a lépe orientovaný. Tento fakt 
jsem si loni díky rozmanitosti 
svých klientů z řad cizinců ověřil 
a jako velkému patriotovi mi 
toto zjištění dělá velkou radost.

Jaký materiál vy osobně 
v kuchyni preferujete?
Mám rád dřevěnou dýhu, lako-
vanou MDF na pohledovou část 
kuchyně. Preferuji pracovní 
desky z přírodního kamene, ale 
i z kompozitních materiálů typu 
Krion. Ve svých realizacích jsem 
loni hodně posouval možnosti 
využití velkoformátové kerami-
ky a výhledově chci najít limity 
a nové možnosti použití kaleného 
skla. Toto je jedna z priorit naše-
ho studia – pracovat netradičním 
způsobem s nevšedními materiá-
ly a klientům tak nabídnout něco 
nekonvenčního a originálního.

Kuchyňský koncept 
Berlin/Singapur 
(Bauformat), černý 
hedvábný mat zastoupený 
linií Berlin a mosazný 
povrch brass zastoupený 
linií Singapur, cena 
na dotaz, WWW.ORESI.CZ

Kuchyňský koncept VVD (Dada Molteni&C), design 
Vincent Van Duysen, kov, dřevo, kámen a sklo, LED 
osvícení, cena na dotaz, WWW.DADA-KITCHENS.COM

Modulární kuchyně 
z kolekce Emotions 
(Gamadecor), provedení 
hrubě drásaná dubová 
dýha, možnost dodání 
ve třech odstínech, celou 
sestavu lze schovat 
patentovaným systémem 
posuvných dveří, za který 
výrobce získal ocenění 
Design Award, cena 
od 550 000 Kč, 
WWW.ARTIKLPLUS.CZ
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DESIGN JE HRA
Nekonvenční směs vzorů 

a barev, rozmanitost materiálů, 
kterým sluší kombinace s bota-
nickými motivy, geometrickými 
dekory, vintage prvky, ilustra-
tivními tapisériemi a nejen to... 
Jedná se o styl, který reflektuje 
všechny formy sebevyjádření, 
je oslavou radosti a lásky k de-
signu a k životu obecně. Motto 
tohoto stylu je JOIE DE VIVRE.

Kuchyňský koncept Carré 
(Ernestomeda), design Marc 
Sadler, odstíny White Moon, 
Carmin a Black, sofistikované 
zpracování melaminu 
s povrchovou úpravou ve vysokém 
lesku, cena na dotaz,  
WWW.CSKARLIN.CZ

Kuchyňský koncept Almost 
Blue / Sahara (Livanza), 
jemně modrý dekor zastoupený 
linií Almost Blue v kombinaci 
šedomodrého odstínu z linie 
Savana, cena na dotaz,  
WWW.ORESI.CZ

Kuchyňský koncept Carré 
(Ernestomeda), design Marc Sadler, 
odstín Dew Grey, sofistikované 
zpracování melaminu s matnou 
povrchovou úpravou, cena na dotaz, 
WWW.CSKARLIN.CZ
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Jaké trendy v letošním roce domi-
nují na nejznámějších veletrzích?
Předpokládá se, že v kuchyň-
ském nábytku se budou častěji 
objevovat chytře skryté úložné 
prostory, kde samotná kuchyně 
už nebude mít klasické zavě-
šené skříňky, většina úložného 
prostoru bude ve vysokých 
skříních. Ve středu zájmu budou 
kovové prvky, jako třeba police, 
baterie a světla – vše převáž-
ně v minimalistickém pojetí. 
Kuchyně budou více propojené 
s digitálními technologiemi – 
tzv. chytré kuchyně. V případě 
barev trh ovládnou příjemné 
tlumené odstíny šedé a písko-
vé, ty doplní výraznější barvy 
jak na samotném nábytku, 
tak třeba na čalounění židlí. 
Dispozičně budou kuchyně 
hodně otevřené a vzdušné. 
Z barev se prosazují pastely.

Jak moc se český vkus  
odlišuje od zahraničního?
Nemyslím si, že by byl až tak 
moc odlišný. V době, kdy se 
trendy a inspirace přebírají pře-
vážně z internetu, se případné 
rozdíly stírají. Nuance by se 
daly najít spíše mezi jednotli-
vými generacemi uživatelů.

Jaký materiál vy osobně 
v kuchyni preferujete?
Co nejvíce přírodních a struk-
turovaných materiálů, ať 
už jde o kov, dřevo, kámen 
nebo kůži. Tyto materiály 
jsou taktilní, vyloženě vybízí 
k dotyku. V takovém prostředí 
se člověk cítí velmi dobře.

Ing. arch. PETR KALUŽA
architekt kuchyní Oresi

MODERNÍ POHLED 
NA KUCHYNI

Od kuchyně očekáváme 
jednoduchost, přehlednost 
a naprostý komfort nejen 
při vaření, ale také třeba při 
úklidu. A proto právě při 
výběru materiálů hraje vel-
kou roli nejen kvalita, barva 
či dekor, ale také hygienic-
ká stránka materiálu a jeho 
odolnost. Pro milovníky pu-
ristického stylu koncept čis-
té bílé kuchyně vždy zvítězí. 
A proč ne? Když se navíc tak 
moc dobře dále kombinuje.

Kuchyň na míru 
(JN Interier), korpusy 
a dvířka bílý lak vysoký 
lesk, prvky s dekorem 
dřeva z olivové dýhy, 
pracovní deska ze světlého 
betonu, skleněná zástěna, 
spotřebiče značky Bosch, 
cena dle kompozice,  
WWW.JNINTERIER.CZ

Kuchyňský koncept na míru (Dalno), 
korpus dub Halifax Cognac / bílá barva, 
dvířka evermatt a dub Halifax Cognac, 
betonová pracovní deska / světle šedá 
barva, cena na dotaz, WWW.DALNO.SK
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Zřídkakdy se nám, redaktorům, poštěstí okusit produkty 

i služby představované na našich stránkách na vlastní 

kůži. A pokud takovou zkušenost učiníme, rádi se o ni se 

čtenáři podělíme. Zejména, pokud je dobrá.
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Kuchyň, kterou ještě do-
nedávna používala celá 
redakce Moderního 

bytu, dávno ohlodal zub času. 
Sice stále sloužila, ale nikdo se 
z ní netěšil. Přišel čas pořídit 
si novou, a tak jsme se obrátili 
na Oresi: firmu, kterou dobře 
známe, léta spolupracujeme 
a víme, co od sebe čekat.

Nejprve jsme si v redakci  
ujasnili, co přesně chceme, 
a zašli na nejbližší pobočku. 
Tam jsme vybrali skříňky, je-
jich vnitřní vybavení i povr-

chovou úpravu. Předem jsme 
se domluvili na finančním li-
mitu, abychom mu mohli výběr 
přizpůsobit. K nábytku jsme 
vybrali pracovní desku, dřez 
s baterií i úchytky a za pár 
hodin jsme měli v e-mailu vi-
zualizaci i s cenou. Po telefonu 
jsme doladili poslední detaily 
a plácli si. Překvapilo nás, jak 
šlo všechno rychle – za měsíc 
od podepsání smlouvy nám 
parta montérů na dva dny ob-
sadila kuchyňku a třetí den už 
jsme vařili v novém! ■

A nesmíme zapomenout poděkovat také 
značce Electrolux za skvělé spotřebiče!

KONTAKT: WWW.ORESI.CZ

Kuchyňská sestava 
Tree Talk (Dolti), 
korpus v barvě lávy, 
dvířka v odstínu 
L-71 (dub craft 
šedý), pracovní 
deska povrchové 
úpravě beton 
natural, nerezové 
úchytky
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