
Každý z nás má iný životný štýl a podľa neho si vyberá aj 
zariadenie svojho bytu a kuchyne. V priebehu životných 
etáp prirodzene prichádza čas aj na zmenu bývania. 
Niekto sa rozhodne pre úplne odlišný dizajn, mnoho 
ľudí, ale zostáva u obľúbených farieb a dekorov. „U nás 
si vyberiete kuchyne v  niekoľkých ekonomických trie-
dach a vo všetkých štýloch. V ponuke máme mnoho typov 
kuchýň v rustikálnom, teda vo vidieckom štýle, moderné 
aj klasické kuchynské linky, ale rovnako modely vhodné 
do industriálneho interiéru a mohol by som pokračovať,“ 
hovorí Dušan Všelicha, špecialista na kuchyne Oresi.

Prispôsobí sa
Ak zariaďujete prázdnu miestnosť alebo celý byt, je 
to jednoduché. Stačí si vybrať, v  čom sa cítite dobre. 
S  čiastočnými zmenami je to už trochu náročnejšie. 
Avšak firma Oresi našla aj pre takýto prípad riešenie. Ak 

si zaobstaráte novú kuchyňu a za dva roky vás presta-
ne baviť, nemusíte nutne kupovať kompletnú výbavu. 
Na korpusoch kuchyne vymeníte napríklad iba dvierka 
a čielka zásuviek, alebo zvolíte iný typ pracovnej dosky. 
Takto jednoducho prispôsobíte kuchyňu konkrétnemu 
štýlu alebo trendom, ktoré sú aktuálne IN.

Hygge – šťastný spôsob života
V Dánsku zrodený relaxačný životný štýl hygge (šťastný 
spôsob života) sa v severských štátoch praktikuje už od 
konca dvadsiateho storočia. Až pred pár rokmi, a hlav-
ne po vydaní knihy „Hygge – skrátka šťastný spôsob 
života“ od Meika Wikinga, začal prenikať aj do našich 
životov a stal sa z neho módny trend, ktorý má v bývaní 
navodiť atmosféru pohody a bezpečia.

Najdôležitejšia je pohoda
Tento štýl kladie dôraz na svetlé farby, na prírodniny 
akými sú drevo, prútie alebo kameň. Kožušiny alebo 
koža sa využívajú aj v kuchyni, napríklad na sedadlách 
stoličiek alebo namiesto koberčeka. Prírodné materiá-

ly svojou štruktúrou vyvažujú surovosť dekorov a línií. 
V jedálenskom kúte nesmie chýbať pevný drevený stôl. 
Štýl sa zameriava aj na lampy a prívetivé osvetlenie, ste-
ny sú plné obrázkov a fotografií rodiny a priateľov. Veci, 
ktoré majú zmysel a drobnôstky ako sviečky spoločne 
nastoľujú zvonku vnútornú rovnováhu ich obyvateľov.

Scandi a lagom
Na Severe ale zostaňme. Oveľa dlhšie ako „hygge“ je 
u  nás aj vo svete populárne bývanie v  jednoduchom 
škandinávskom štýle, po novom nazývanom „scandi“. Je 
nadčasový a hodí sa nielen do kuchýň, ale aj do celého 
interiéru. Jeho aktuálnym smerom je „lagom“. Tento vý-
raz znamená koncept primeraného života a správania 
sa „tak akurát.“ A čo je podstatné, vo vybavenosti ku-
chyne alebo bytu nemusí byť všetko nové. Hlavne, nech 
pri pohľade naň prináša šťastie a radosť. Minimalizmus 
v zariadení tvorí priestor pre ozaj dôležité veci. Spoje-
nie s prírodou je hmatateľné a všetko sa točí okolo tra-
dícií a rodiny. Medzi presným rytmom jednoduchých lí-
nií a štruktúry dreva sa otvára čas pre obľúbené rituály.

Kuchyňa pre hipstera
V slovníku sa nám tiež usadil pojem hipster, dokonca 
aj post-hipster. Hipster je člen subkultúry, partie, ktorá 
sa oblieka, správa a býva alternatívne. Hipsterský štýl 
bývania musí byť iný, ako je v spoločnosti obvyklé. Je to 
niečo medzi retro, industriálnym a etno štýlom. Ako to 

presne je, to vie len hipster. Dôležité je, že býva inak ako 
ostatní. Každopádne sa tento trend už stal veľkomest-
ským čiže metropolitným životným štýlom. Umelci, 
ajťáci, mladí ľudia, pracujúci a tvoriaci na voľnej nohe, 
ktorí radi využívajú k  práci coworkingové HUBy ale-
bo kaviareň, doma bývajú pohodlne a nevšedne. V ich 
bytoch si nájdu miesto tehlové steny, betón, stierky 
a drevo, zariadenie ale navodí pokoj a pohodu. A Oresi 
aj im vychádza v ústrety. V interiéri nájdete veľa zele-
ne, obrázkov a retro kúskov. Kuchyňa nemusí byť veľ-
ká, chladničku nájdete napríklad v izbe, ale spotrebiče 
vo vintage alebo retro štýle sú nadupané modernými 
technológiami, ktoré umožňujú zdravé varenie aj ucho-
vávanie potravín. V byte hipstera nechýba bicykel, dob-
rý kávovar a spotrebič, ktorý komunikuje, hneď vedľa 
moderného umenia a tradičných šálok po babke.

Keď je trendom rovnováha.
Počas posledných rokov sa pomerne rýchlo striedajú štýly 
a trendy v bývaní. A tie sa samozrejme premietajú aj do kuchýň. 
Čo robiť, aby sa nám v nej dobre varilo, ale tiež páčilo aj 
v okamihu, keď zatúžime po zmene dizajnu?
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„Keď vás vaša ešte mladá kuchyňa prestane baviť, stavte 

na neopozeranú farbu stien, nové doplnky, vymeňte 
napríklad stôl a stoličky, riad, hodiny, osvetlenie a textil.“

„Švédi recyklujú a triedia odpad, 
šetria vodou a energiou, zameriavajú 

sa na ekológiu, obnoviteľné zdroje 
a férovú výrobu.“

Severský štýl ži-
vota uprednost-
ňuje všetko, čo 
prináša šťastie 
a radosť.


