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BARVA KUCHYNĚ 3× JINAK

Šedá a černá
Kuchyně v módních šedých nebo zemitých hnědých odstínech před 
několika lety definitivně zbouraly mnohaletý názor, podle kterého se 
soudilo, že kuchyním nejlépe sluší světlé tóny. Brzy poté, co se tmavší 
barvy zabydlely v interiérech, přišla ke slovu i černá. K oblibě jí 
pomohl hlavně nový trend matných povrchů.

U sestavy Siena (Oresi) bylo použité lamino 
s dekorem tmavě tónovaného dřeva. 
Na stěně a pracovní desce je vzor tmavého 
přírodního kamene, WWW.ORESI.CZ

Díky hedvábně matovému černému 
povrchu Fenix nepůsobí sestava (Next125) 
ponuře. Příjemně ji oživují dýhované 
nábytkové prvky, WWW.NEXT125.CZ

Černá kuchyňská sestava (JN Interier) 
v provedení super matný lak je doplněná 
několika prvky z masivu. S dřevěnými 
prvky ladí i podlaha a jídelní stůl, 
WWW.JNINTERIER.CZ 
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NA MÓDNÍ VLNĚ
Výhodou šedých a černých odstínů je, že se 
stejně jako odstíny bílé dobře kombinují se 
všemi barvami. Elegantně a stylově působí 
i šedočerné variace. K zemitým tónům také 
dobře ladí různé odstíny dřeva, jehož kresba 
vedle tmavých ploch skvěle vynikne a celek 
se opticky příjemně zateplí. Je-li kombinace 
tmavých tónů s jinými barvami dobře nadáv-
kovaná, vznikne kompozice, která při zacho-
vání jednoduchosti působí nadčasově a lu-
xusně. Stejně jako ostatním barvám prospěl 
i černé sametově matový povrch. Ten dneska 
umožňují kromě laků i speciální povrchy na 
bázi akrylátů, nově upravená lamina a další 
atypické povrchy ze skla nebo keramiky.

S černou sestavou (IKEA) v mat-
ném provedení koresponduje 
několik černých prvků v interiéru. 
Zajímavě ji akcentuje i světle 
šedá barva stěn, WWW.IKEA.CZ

Sestavu z kolekce Dolti 
Colection (Oresi) ve světle 
šedém provedení decentně 
oživují černé prvky a barevné 
barové židle, WWW.ORESI.CZ

Kuchyňská sestava (Lago) 
s povrchem ze skleněných 
desek v kombinaci šedivé 
a béžové barvy působí 
harmonicky a nadčasově, 
WWW.LAGO.CZ

Světle šedivou lakovanou 
sestavu (Ballerina) oživují 
prvky ze dřeva. S šedými 
plochami dobře ladí i černé 
vestavné spotřebiče, 
WWW.BALLERINAKUCHYNE.COM


