
Moderná kuchyňa spojená s  obývačkou má byť tým 
pravým srdcom domova a  ponúkať miesto pre život 
rodiny. Otvorený priestor je väčší a  vzdušnejší, na-
vyše ten, kto práve pripravuje jedlo, nie je izolovaný 
od zvyšku rodiny. Od sporáka môže po očku sledovať 
napríklad televíziu alebo má pod kontrolou malé deti. 
Prináša to však aj určité problémy.

Kuchyňa je miestom, kde sa pracuje a varí, vzniká tu 
para a vôňa, ale aj pachy. V obývačke zase chceme od-
počívať. Spojenie aktívnej zóny s  oddychovou môže 
byť zložité, preto musíme dbať na to, aby kuchyňa prí-
liš nerušila pokoj obývacej izby. Prvým predpokladom 
je kvalitný digestor, druhým sú prístroje s čo najnižším 
počtom decibelov. A potom je tu nábytok.

Svetové trendy
Aktuálne trendy určujú, aby kuchyňa v obývačke bola 
neviditeľná. Napomôžu tomu napríklad centrálne 
ostrovy, na ktoré nadväzujú jedálenské stoly, alebo sú 
smerom do obývacej izby zariadené skrinkami s  ni-
kami, policami na knihy a podobne. Kuchyne za nimi 
potom často využívajú plnú výšku stien, alebo naopak, 
horné skrinky nemajú vôbec. Svetoví výrobcovia ná-
bytku ponúkajú kuchyne, kde klasické pracovné plo-
chy nahrádzajú niky v zostavách vysokých skríň. Tie je 
možné po ukončení varenia napríklad uzavrieť pevnou 
roletou či dverami, ktoré sa posúvajú v  koľajniciach 
podobne ako pri šatníkových systémoch, alebo sa za-
súvajú medzi moduly vysokých skríň.

Čo na to domáci trh?
Pozrime sa na možnosti, aké majú zákazníci. S fantá-
ziou a rozletom môžu aj s nábytkom z bežných kuchýň 
zariadiť tiež obývacie izby. Ako na to, sme sa opýtali 
Dušana Všelichu, marketingového riaditeľa spoločnos-
ti Oresi. „Naše kuchyne dovoľujú ďalšie možné využi-
tie v interiéri. Je tu možnosť pracovať buď s hornými 
skrinkami, ktoré sú bežne k  dispozícii, prípadne si 
môžu budúci majitelia kuchýň nechať za príplatok zho-
toviť atypický nábytok“, hovorí a dopĺňa. „Som rád, keď 
odborní predajcovia v našich štúdiách zákazníkom na 
želanie navrhnú kompletné zariadenie do otvorených 
priestorov. To, že sa s našimi kuchyňami dá pracovať 
nápadito, dokazujú tiež dizajnéri obľúbeného televíz-
neho programu "Jak se staví sen", ktorý už niekoľko 
rokov vysiela televízia Prima. Obývaciu izbu s kuchy-
ňou si u nás zaobstarala aj režisérka komédie storočia 
"S tebou mě baví svět", pani Marie Poledňáková.

Pozrime sa na fotografie z realizácií z vyššie menova-
nej relácie. „V prvom prípade bol materiál na kuchyne 
v miestnosti použitý hneď niekoľkokrát. Veľmi efektne 
sa dubový dekor dreva totožný s kuchyňou VIQTORY 
uplatnil ako obklad stien a panel za televíznou stenou, 
ktorú tvorí zostava horných skriniek z  línie MAGIQ. 
V  kuchyni sa potom tento materiál opakuje tiež na 
zadnom paneli medzi hornými a  dolnými skrinkami 
kuchynskej linky,“ upozorňuje Dušan Všelicha.

Ostrovček s televíznou stenou
Druhý príklad ukazuje využitie kuchynského nábytku 
z línie Velvet Star a MAGIQ z radu Dolti Collection by 
Andrea Capovilla. Tým bola vybavená ako kuchynská 
zostava, tak aj ostrovček s jedálenským stolom. Z rov-
nakých skriniek vznikla tiež televízna stena, obrátená 
do obývacej zóny.

„Sivobiela kombinácia patrí k  aktuálnym módnym 
trendom, efektný je aj kontrast sivého supermatného 
povrchu Velvet Star a vysokého lesku akrylu povrchu 
MAGIQ,“ vysvetľuje Dušan Všelicha.

Dodajme, že každý z  týchto materiálov svojim maji-
teľom ponúka okrem dizajnu ešte ďalšie benefity. Pri 
povrchu supermat je to napríklad úprava anti-finger 
print proti odtlačkom prstov. Pri akryle zase zákazníci 
ocenia, že sa mierou lesku vyrovná oveľa drahším la-
kovaným povrchom, ale je odolnejší voči vplyvom UV 
žiarenia a v porovnaní s lakovaným povrchom je menej 
náchylný na poškriabanie.

Industriálny štýl
Obľúbený industriálny vzhľad dodala miestnosti stier-
ka, použitá na časti podláh a  stien a  roxorová kon-
štrukcia nad ostrovčekom a na stenách. Štýl dotvorili 
doplnky a dekorácie, drevená podlaha, kožené sedač-
ky pri stole a vhodné osvetlenie.

Nábytkom z kuchyNe 
zariadite aj obývačku
Developeri už viac ako desať rokov stavajú byty, kde kuchyňa 
s obývacou izbou tvorí kompaktný celok. Tento otvorený 
priestor vždy dobre vyzerá, keď je zariadený  v jednom štýle.  
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