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NÁVŠTĚVA

NA AKRYLÁTOVÉ 
VLNĚ

Do svého nového domova si zvukový mistr Radim Hladík ml. 

vybral u společnosti Oresi kuchyň Magiq, jejíž akrylátový 

povrch ho zaujal vysokým leskem, dokonalým zpracováním 

hran i praktickými vlastnostmi, díky kterým se snadno udržuje 

a není náchylný k mechanickému poškození.

PŘIPRAVILA: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ORESI
Celý interiér je materiálově sladěný. 
Dubové dřevo na podlaze, rámech 
a terase je použité i na pracovní 
desce. Kovová traverza nad okny 
koresponduje s ocelovým plátem 
použitým na obložení kuchyňského 
zádového panelu

Do barevného řešení a materiálového 
sladění kuchyně se promítly představy 
majitele Radima Hladíka i zkušenosti 
a erudice architekta Lukáše Juřiny
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rozdíl od původní představy 
majitele o začlenění americ-
kého typu chladničky do jedné 
linie s nábytkem navrhl prak-
tičtější řešení a chladničku 
umístil do středu kuchyně tak, 
aby se dala obě křídla dveří 
plnohodnotně otevírat a nikde 
přitom nepřekážela.
Dominantním prvkem v in-
teriéru je dubové dřevo, které 
je použité na podlaze, pohle-
dové části stropní konstruk-
ce i rámu dveří a oken. Proto 
architekt zvolil k bílému ku-
chyňskému nábytku dubovou 
pracovní desku. Druhým vý-
razným prvkem je tmavá oce-
lová traverza nad francouz-
skými okny, se kterou zase ladí 
ocelový plech použitý na oblo-
žení zádového panelu nad pra-

Z široké nabídky nové řady 
Dolti Collection by Andrea 
Capovilla od společnosti 
Oresi zaujala majitele 
moderní kuchyňská linka 
Magiq s dvířky v bílém akrylu 
s vysoce lesklou povrchovou 
úpravou

covní deskou. Celý interiér je 
tak materiálově sladěný a pů-
sobí harmonicky.
Kuchyňská sestava Magiq 
z nové řady Dolti Collection 
by Andrea Capovilla má prak-
tický akrylátový povrch, který 
je vzhledově srovnatelný s ná-
kladnější lakovanou úpravou. 
Zajímavou estetickou před-
ností dvířek této sestavy jsou 
hrany, které jsou lepené spe-
ciálně vyvinutým bílým lepi-
dlem, díky kterému je přechod 
mezi materiálem desky a hra-
nou dvířek přirozený, takže jej 
neruší obvykle viditelná tmav-
ší linka. Díky této inovativní 
technologii hrana k desce při-
lne a celá dvířka působí, jako 
by byla zhotovena z jednoho 
kusu materiálu. ■

Jako absolvent umělecko-
průmyslové školy a člo-
věk, který rád příleži-

tostně vaří, měl Radim Hladík 
o zařízení své nové kuchyně 
poměrně jasnou představu. 
U kuchyňského nábytku zvolil 
bílou barvu, která odpovídala 
barevné koncepci celého domu 
laděného v kombinaci bílé 
a šedé barvy a světlého odstínu 
dubového dřeva. Aby však bylo 
řešení kuchyně maximálně er-
gonomické, svěřil návrh na její 
řešení a umístění spotřebičů 
do rukou architekta Lukáše 
Juřiny.
Rozčlenění jednotlivých kusů 
nábytku a spotřebičů navrhl 
architekt tak, aby byl v kuchy-
ni dostatek pracovní plochy 
i úložných prostor. Proto na 


