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BARVA KUCHYNĚ 3× JINAK

Stále aktuální bílá
Bílá má v interiéru řadu výhod. Dobře se kombinuje se všemi 
barvami, takže umožňuje řadu decentních i výrazných variací. 
K bílé sestavě je možné použít jakoukoli pracovní desku, podlahovou 
krytinu i výmalbu stěn. Bílý nábytek opticky zvětšuje a prosvětluje 
prostor, takže se hodí i do malých a tmavších místností.

Bílou sestavu (JN Interier) ozvláštňuje 
bílý cihlový obklad stěny, celek dobře 
dolaďuje deska z masivu a černé 
spotřebiče, WWW.JNINTERIER.CZ

Bílý laminátový povrch kuchyně 
Narviqua (Dolti) ozvláštňuje imitace 
drásaného a následně lakovaného 
dřeva, která bílý celek opticky zatepluje, 
WWW.ORESI.CZ

Jednoduchá bílá sestava (IKEA) získala 
díky několika doplňkům (varná deska, 
masivní pracovní deska, svítidla) 
venkovskou atmosféru, WWW.IKEA.CZ
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INTERIÉROVÁ STÁLICE
Ať už byly v minulosti v oblasti interié-
rového designu jakékoli barevné trendy, 
bílou zatím žádný zcela nezamítl. Jedno-
duše tvarovaná kuchyň v bílém provedení 
působí totiž většinou nadčasově. Dříve 
hojně používané lesklé povrchy však nyní 
ustoupily hedvábně matným, které zejmé-
na u bílých sestav potlačují dojem sterility. 
Příjemné optické zateplení bílých sestav 
zajistí kombinace s teplejšími tóny dřeva. 
Ani u bílé vás ale nemine volba odstínu. 
Spíš než zářivě bílá se do kuchyňského 
interiéru hodí nějaký teplejší odstín od 
smetanově bílého nebo tónu přírodní 
vlny až po oblíbenou slonovou kost.

Bíle lakovanou sestavu Rhodos 
(Bauformat) oživuje tmavší dekor 
dřeva na nábytku i trendy šedivý 
nátěr stěny, WWW.ORESI.CZ

Bílá kuchyňská sestava (Nolte) 
s pracovní deskou s dekorem 
světlého dřeva dobře ladí s trendy 
šedivými odstíny na podlaze 
a na stěnách, WWW.NOLTE.CZ

Jednoduchý a moderní vzhled získala 
sestava (JN Interier) díky kombinaci 
bílé barvy s dekorem dřeva a betonu, 
WWW.JNINTERIER.CZ

Díky bílému kuchyňskému nábytku (IKEA) 
a doplňkům ze světlého dřeva působí omezený 
prostor kuchyně světle a vzdušně, WWW.IKEA.CZ

Malá kuchyňská sestava (IKEA) 
v jednoduchém bílém provedení je doplněná 
černou pracovní deskou a úchyty, které 
vytvářejí zajímavý kontrast, WWW.IKEA.CZ 


