
16  nápady pro mě   

INSPIRACE

Protože na chalupě tráví jejich 
šťastní majitelé v posledních 
dvou letech spoustu času, 
potřebují tu mít dobré zázemí, 
obzvlášť v kuchyni. Kromě 
vybavení potřebnými spotřebiči 
by měla být správně navržená 
a také hezká a útulná. Líbí se 
vám barevné kuchyně?

Barvy i do venkovské 
kuchyně
Připravila: Lenka Nová             
Foto: Archiv firem

Modrá ve venkovském stavení navodí přívětivou 
atmosféru. Nábytek z masivu v bleděmodrém laku 

zdobí římsy a pracovní deska v přírodní barvě dřeva. 
Styl doladí spotřebiče značky Teka. Balnabed

Šalvějově zelená kuchyň Cambridge venkovu sluší. 
Policový systém kuchyň odlehčí a zároveň umožní 
použít tento nábytek i v obývací části místnosti. Oresi
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Místnost můžete 
oživit také barevným 
textilem, nádobím 
a dekoracemi.

Venkovské kuchyně dýchají poklidnou 
atmosférou nejen díky vzhledu 
nábytku a vybavení s přírodními 

prvky. K dekorům dřeva můžete přidat také 
bílou, smetanovou, krémovou či vanilkovou 
barvu i svěží pastelové tóny. 
Nebojte se do místnosti pustit barvy i na  
nábytku, vzpomeňte třeba na přívětivé 
provensálské kuchyně. Ale vyberte si podle 
vlastního vkusu. Důležité přece je, aby se vám  
tu dobře vařilo a s rodinou i krásně žilo, tak 
jako za poklidných časů našich předků.  ❖

www.oresi.cz, www.ikea.cz, www.trachea.cz, 
www.anglickasezona.cz, www.balnabed.cz

PRO RADOST
Ve venkovské kuchyni se nám dobře vaří 
i proto, že to máme blízko do zahrady 
nebo na dvorek, kde si můžeme očistit 
a připravit ovoce a zeleninu, na sluníčku 
nechat vykynout knedlíky nebo buchty, 
a nemáme pocit, že jsme zavřeni doma 
a vařením ztrácíme spoustu času.

V chalupářské 
kuchyni se 
harmonicky doplňují 
současné prvky 
s těmi dobovými. 
Ukázkou jsou nejen 
linka z masivního 
dřeva s rámovými 
dvířky a kredenc 
s bílou patinou. 
Balnabed

Kombinace starého s novým. Cihlové stěny 
a strop doplňuje světlá stěrka na podlaze. 
Mléčně bílou kuchyň s profilovanými dvířky 

doladí prvky z nerezu a dekor tmavé 
keramiky na pracovní desce. Oresi

V kuchyni s dostatečným osvětlením vynikne také černá kuchyň 
v matném laku s patinou. Dobře se kombinuje s masivním dřevem 

na pracovní desce a bílou jídelní sestavou. Anglická sezóna
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VÍTE, ŽE
●  O venkovské kuchyni 

jsme si zvykli přemýšlet 
jako o nábytku z masivu. 
To už dávno neplatí, 
protože dvířka mohou mít 
například povrch z velmi 
odolného lamina nebo ještě 
odolnějšího laminátu, které 
nesou věrný dekor dřeva.

●  Nové technologie umožňují, 
aby se nábytkové desky 
se vzory inspirovanými 
grafikou skutečného dřeva 
v poslední době rychle 
vyvíjely jak z hlediska 
designu, tak struktur 
povrchu.

●  Materiály s dekory dřeva 
od špičkových výrobců mají 
dokonale synchronizovaný 
reliéf povrchu se 
zobrazenou kresbou 
a vyzařují kouzlo stejné, jako 
to umí přírodní materiál.

Masivní 
dřevěný 
rám i dýha 
na výplni dvířek 
z dřevovláknité 
desky nechají 
pod matným 
lakem 
vyniknout 
struktuře 
dřeva jasanu. 
Oresi

Rámová dvířka z masivu, 
provedení dub drásaný. 

Trachea

Světle šedá barva je 
neutrální a hodí se 
i do menšího prostoru. 
Inspirujte se, jak řešit malý 
kuchyňský kout. Chladnička 
je umístěna v chodbičce 
hned vedle dveří. IKEA

Bílé horní skříňky 
a pracovní deska dobře ladí s nábytkem

s kazetovými dvířky. Přestože působí jako z masivu, jde o fólii 
s věrným dekorem patinovaného dřeva dubu ribbeck. Trachea
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Bylinky a koření můžete pěstovat 
v květináči, ty převislé zasaďte 
do závěsných košů nebo vysokých 

nádob. Zjistěte si, zda rostliny potřebují 
slunné místo, nebo polostín, a podle toho 
jim najděte v kuchyni vhodné místo.  ❖

www.bellarose, www.hornbach.cz, 
www.oresi.cz, www.lechuza.cz

Čerstvé bylinky dodají pokrmům lahodnou 
chuť a aroma. Pěstovat je můžete i v kuchyni, 
na okenním parapetu, květinovém stolku nebo 
na kuchyňské lince.

Připravila: Helena Štětinová         Foto: Archiv firem

Bylinky 
v kuchyni

V jedné nádobě pěstujte 
společně bylinky, které mají 
stejné nároky na zálivku 
a na druh zeminy

Samozavlažovací květináč 
Lechuza Cube Color 14 cm 
bílý je vhodný do interiéru 

i exteriéru, 239 Kč. 
Hornbach

Rostliny se skvěle vyjímají 
ve slaměných koších. Hang 
Black, 219 Kč. House Doktor

V kuchyni můžete bylinky také usušit, třeba 
na bambusovém kroužku zavěšeném ze stropu. IB Laursen

Tady se bylinky nesuší. Jde o věrný dekor 
na zádovém panelu kuchyňské linky. Oresi

DEKORACE




