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Než se rozhodnete pro výměnu kuchyně, zkuste se zamyslet nad 
tím, jak se vám v té stávající pracuje. Máte všechno po ruce, netrápí 
vás malý úložný prostor, vnitřní řešení jednotlivých skříněk i korpusy 
jsou stále funkční? Pokud jste odpověděli ano, ne a ano, je jasné, že 
dát sbohem staré kuchyni a pořídit si nový model by bylo zbytečné. 
Na řadu tak přichází výměna kuchyňských dvířek.

Univerzální laminát 
Nejpoužívanější materiál před-

stavuje laminát. Dobře se udržuje, 
můžete vybírat z široké nabídky 
dekorů, například klasických či 
exotických dřevin, a příjemná je  
i cena, za kterou dvířka pořídíte. 
Na druhou stranu si ale dejte po-
zor, jak je zpracovaný. Počítejte 
také s tím, že případné nehody 
jsou obvykle neopravitelné a zna-
menají většinou výměnu celých 
dvířek. Proto byste měli vybírat 
kvalitnější varianty, tedy takové, 
které mají plastové ABS hrany. 

Zařizujeme

kuchyně

Kompletní výměna kuchyňské linky bývá 
poměrně náročná záležitost, a to jak 
logisticky, tak finančně. Leckdy ovšem 
postačí dát jí nová kuchyňská dvířka, 
čímž získáte pár let k dobru.
TexT: Lucie PiLáTová

do módních 
šatů oděná

Progresivní a barevně skvěle vyladěná 
sestava Style nabízí krom jiného i originální  
a zajímavě řešené police nad pracovní plo-
chou, www.hanak-nabytek.cz.

Provedení kuchyně royal prezentuje vysoký podíl 
řemeslné práce. Nábytek je zhotoven z dubového 

dřeva a opatřen ručními nátěry, www.hsrustikal.cz.

Jak silný design se může zrodit z jemných dekorů dokazuje 
kombinace kuchyňských dvířek Bauformat z linie Porto (od 

14 319 Kč/bm), lakovaných v bílém hedvábném matu a linie 
Rom (od 16 525 Kč/bm), kde je lakovaná bílá metalíza pře-

krytá dva milimetry silnou skleněnou deskou, www.oresi.cz.
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Odolná fólie
Další možností jsou fóliovaná MDF dvířka, kte-

rá jsou odolnější vůči vodě, což je v takto zátěžo-
vém prostředí vítaná vlastnost. V tomto případě 
lze také vybírat z široké nabídky textur dřeva 
nebo barev. Fóliovaná dvířka se poměrně snadno 
udržují, stačí je omýt vlhkým hadříkem a vytřít 
do sucha. Platí ale pro ně to, co pro laminát –  
nedají se opravit, pouze vyměnit. 

Masivní dřevo a dýha
Na vyšší level pozvednou vaši kuchyni dvířka  

z masivu a dýhy. I když tyto materiály bývají spo-
jovány převážně s rustikálními nebo klasickými 
kuchyněmi, budou při vhodném provedení a výbě-
ru designu slušet i kuchyni moderní. Pravý masiv 
je finančně velmi náročný a také těžký. Častěji se 
proto setkáte s nabídkou dýhovaných dvířek, kte-
rá bývají nasazena na smrkové nosné desce. To 
ale nic nemění na finálním designu, protože dýha 
vypadá stejně a navíc je díky dřevovláknité des-
ce stabilnější než masiv, který v kuchyni vzhle-
dem k vyšší vlhkosti „pracuje“. Z dřevin vypadá 
dobře buk, dub, třešeň nebo exotické zebrano či 
wenge. Dýha se upravuje, nejčastěji lakováním 
nebo mořením, používá se i nákladnější metoda  
 kartáčování, případně barvení. 

Módní trendy doporučují šedé kuchyně. Frézovaná 
dvířka kuchyně Livanza z linie Sonata (12 073 Kč/bm) 
dokazují, že šedá může mít mnoho podob. Zde je matný 
lak v odstínu stříbro měsíčního světla, www.oresi.cz.

Moderní imitace přírodních povrchů musí být věrné. 
Lamino v dekoru ořechového dřeva kuchyně Navaho 
z prémiové třídy Livanza tyto předpoklady splňuje na 
pohled i na dotek, 7702 Kč za bm, www.oresi.cz.
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Moderní laky
Lakovaná dvířka se vyrábějí stříkáním laku na veřej v ně-

kolika vrstvách. Buď si můžete pořídit dvířka ve vysokém 
lesku nebo hlubokém matu. Jejich výhodou je, že při odštíp-
nutí laku se dají snadno opravit vytmelením, přebroušením  
a dalším lakováním. To je jeden z důvodů, proč jsou lakovaná 
dvířka poměrně oblíbená. Dalšími jsou široká paleta barev, 
snadná údržba a také značná odolnost proti vlhkosti. Urči-
tou nevýhodou je fakt, že na lakovaném povrchu ve vysokém 
lesku jsou vidět otisky prstů, což se ale dá snadno eliminovat 
úchytkami. A dalším minusem je i to, že si za taková dvířka 
připlatíte.

Exkluzivní sklo
Milovníci designu rádi sáhnou po méně obvyklých materi-

álových řešeních. V kuchyních tak můžete najít třeba sklo. 
Není třeba se bát, že se vám při prvním prudším zavření nebo 
dotyku vysype, protože dvířka se vyrábějí z kaleného tvrze-
ného skla, které je k dostání ve dvou variantách. Jedno jako 
čiré sklo float, které představuje nejvyšší jakost a je vysoce 
odolné. Druhé, extraclear, je extra čisté sklo, které se speci-
ální technologií zbavuje veškerých chemických přísad. Kromě 
lesklého jsou oba typy skla k dostání i v matném provedení. 

Pracovní desky
Další povrch, kterým zlepšíte vzhled kuchyňské linky, 

je pracovní deska. Finančně nejdostupnější je opět lami-
nát. Při výběru si dejte pozor na hrany. Buď se prodávají  
ABS hrany v provedení z jiného materiálu, anebo, což vy-
padá mnohem lépe, v provedení postforming, kdy se vrchní 
laminát přetáhne přes hranu až do spodní části desky. Vel-
kým lákadlem bývá kuchyňská deska z masivního dřeva. 
Je sice krásná, jenže má dost „ale“. Připravte si hodně pe-
něz a počítejte s tím, že na ní po čase budou vidět mecha-
nické stopy i skvrny od vína, kávy, ovoce a podobně. Na 
druhou stranu se dá přebrousit, takže bude opět jako nová. 
Fajnšmekři zaplesají nad deskami z umělého kamene, kte-
ré se hodí do všech typů kuchyní. Vyrábějí se z kamenické 
drtě a pryskyřice a ve výsledku vzniká dobře udržovatelný 
materiál, který je odolný a nenasákavý. 

Dvířka s foliovanými dekory dub sterling a mango mat jsou 
vybavena praktickými kovovými úchytkami skrytými v zápor-
ném úhlu, díky kterým budete moci v kuchyni otevírat dvířka 
snadno a pohodlně, aniž by docházelo k nežádoucímu ulpívání 
otisků prstů, od 2201 Kč/m2, www.trachea.cz.

Lakovaná kuchyň Style je výbornou ukázkou,  
jak lze kuchyňský nábytek prolnout i do jídelny  
a obývacího pokoje. Jednoduchá sestava je vhod-
ná i do menších prostor, www.hanak-nabytek.cz.

I do venkovského stavení se hodí moderní 
nábytek. Melaminové lamino se zrcadlovým les-
kem na dvířkách kuchyně Bellisa (9251 Kč/bm) 
z prémiové třídy Livanza, Oresi, podle součas-
ných módních trendů doplňuje lamino v dekoru 
mořeného severského smrku z linie Tewa  
(7702 Kč/bm), www.iprima.cz.
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Elegantní kombinaci tvamého dřevodekoru dub vintage a matné bílé na foliovaných 
dvířkách ještě více podtrhnou stylizované motivy listů, které lze na čelní plochy dvířek 
přenést s pomocí grafické technologie Overface, od 3459 Kč/m2, www.trachea.cz.

Kuchyňský nábytek Royal v tradičním 
anglickém stylu s falcovým osazením dvířek 
evokujícím anglický rámeček a přiznaným 
ozdobným pantem, www.hsrustikal.cz.


