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tři styly v Kuchyni

nová klasika
současné interiérové trendy ovlivnily i vzhled tradičních 

kuchyní. Za klasické se nyní již považují sestavy, které díky 

dlouhodobě oblíbenému minimalistickému stylu získaly 

jednodušší linie a plochy bez zdobných prvků. Základní 

vlastností současných klasických kuchyní je nadčasovost, 

díky které by měly dlouhodobě obstát i v budoucnosti.
Mělký talíř z kolekce 
Orquestra (Vista Alegre), 
porcelán, cena 520 Kč, 
www.luxurytable.cZ

Podkladový talíř z kolekce 
Orquestra (Vista Alegre), 
porcelán, cena 1 370 Kč, 
www.luxurytable.cZ

Espresso šálek z kolekce 
Orquestra (Vista Alegre), 
porcelán, cena 640 Kč, 
www.luxurytable.cZ

Závěsné svítidlo ambit (Muuto), nadčasový 
tvar s detaily balancujícími mezi oblými 
a rovnými liniemi, lakovaný hliník, několik 
barev, cena 7 032 Kč, www.designville.cZ

Jídelní stůl a židle Form 
(Normann Copenhagen), 
židle, dub/plast, cena podle 
typu od 5 320 Kč, stůl, dub, 
cena 31 600 Kč,  
www.designville.cZ

www.modernibyt.cz    17      

Kuchyňská sestava stone, jednoduché 
linie s minimálními úchyty, dvě výškové 
úrovně ostrůvku, kombinace módní šedé 
s dekorem světlého dřeva, www.siKO.cZ

Moderní styl sestavy nK23805 
(Nolte) s multifunkčním 
ostrůvkem se opírá 
o kombinaci odstínů šedé 
barvy akcentované černými 
prvky, www.nOlte.de
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nadčasOvé KOmbinace
I přes současně nejaktuálnější trend tmavých 
kuchyní stále trvá popularita světlého kuchyňského 
nábytku. Sterilní vzhled typický pro minimalistický 
techno styl zmírňuje osvědčená kombinace odstínů 
bílé s dřevěnými plochami s výraznější strukturou 
hrubě opracovaného dřeva, které interiér příjemně 
zateplí. Trendy jsou také odstíny šedé barvy 
a dekory imitující beton, které se dobře kombinují 
se všemi barvami. Důležitým prvkem, který se 
zabydlel ve všech typech kuchyní, je ostrůvek.

tradiční materiály
Stylově se nábytku přizpůsobují i doplňky, 
spotřebiče a dřezy. Trend využívání přírodních 
a plně recyklovatelných materiálů se promítá 
do celého zařízení. Odolné a elegantní dřezy 
z nerezu doplňují nyní ve větší míře dřezy 
z keramiky, větší kreativitu v kombinování 
barev poskytují barevné dřezy z granitových 
materiálů. Trendy zůstává bílé porcelánové 
nádobí, ale také jemně vzorované kusy. 
U jídelních židlí se klade velký důraz 
na ergonomicky tvarované sedáky.

KOnstruKce a Opěry

Vzdušnost umocňují otevřené police a opěrné 
konstrukce pod prodlouženými pracovními 
deskami, které se využívají jako alternativa 
jídelního stolu. Opěrné nohy jsou módně 
zešikmené a připomínají tradiční kozy na řezání 
dřeva. Šikmé nohy se používají také u jídelních 
stolů, které s tenkými deskami působí subtilně.

in
z
e
r
c
e

Porcelánové nádoby z řady 
legio (Eva Solo), džbán, 
objem 1 l a termohrnky, cena 
779 Kč/ks, www.Kulina.cZ

Minimalisticky tvarovaný dřez andano 
400-u (Blanco), hedvábný lesk, 
zabudovaný pod pracovní deskou, 40  
× 40 cm, cena 6 990 Kč, www.ancOr.cZ

Jídelní sestava between 
(&Tradition), dub, ceny: stůl (několik 
velikostí, od 19 648 Kč, židle 10 372 Kč, 
www.designville.cZ

Židle Form (Normann Copenhagen), 
dub / lisovaný plast, cena 5 320 Kč, 
www.designville.cZ

Kuchyňská prkénka ze série part (Normann 
Copenhagen) na stylové servírování, dub, 
různé typy a velikosti, cena od 1 490 Kč, 
www.designville.cZ

Kuchyňská sestava modu (Kvik), 
kombinace světle šedé a bílé barvy 
s módními černými doplňky, 
www.KviK.dK

Černý stůl lisaboa (IKEA), nohy 
z masivu, deska 140 × 78 cm, 
cena 1 990 Kč, židle Odger, 
masiv a recyklovaný plast, cena 
1 790 Kč, www.iKea.cZ

Kuchyň se stavená v duchu 
současných trendů z modelů 
como ve dřevodekoru a pamplona 
ve vysokém lesku (Bauformat), 
www.Oresi.cZ

Kuchyňská sestava (Dalno), kombinace světle šedé a dekoru 
světlého dřeva, módní zkosené opěry u ostrůvku, www.dalnO.sK

Dřez Quadra (Elleci), odolný 
materiál Granitek, 61 × 50 cm, 
cena 5 690 Kč, www.Favia.cZ
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barevný odvaz
Kuchyň v bílé barvě nebo ve světlých odstínech béžové či šedé 

může být pro někoho nezajímavá a nudná. pustit si do kuchyně více 

barev chce však trochu odvahy i schopnosti kombinovat barevné 

odstíny tak, aby celek působil harmonicky. mladistvější řešení 

s použitím výraznějších tónů pod taktovkou dobrého návrháře 

dokáže i dlouhodobě působit příjemně, hravě a optimisticky.

Kuchyň z řady xl 2061 
(Ballerina), jednoduchý a svěží 
styl podtrhuje kombinace výrazné 
modré a světle šedé barvy, 
www.ballerinaKuchyne.cOm

Závěsné svítidlo Juno e27 (Lucis), hliník 
a textilní kabel, několik pastelových barev, 
cena 4 124 Kč, www.shOpeleKtrO.cZ

Závěsné svítidlo cyrus cemento (In.es-artdesign), 
stínidlo z kompozitního materiálu, cena 
11 253 Kč, www.vladanbehal.cZ

U kuchyňské sestavy ernestomeda 
akcentují decentní bílošedé provedení 
nábytku výrazné červené židle a ostrůvkový 
odsavač, www.csKarlin.cZ

Talíře z kolekce teema (Iittala), 
porcelán, Ø 28 cm, v módních 
modrých a šedých odstínech, cena 
428 Kč, www.designville.cZ

Ikonická váza alvar aalto 
(Iittala), nadčasový design, 
několik barev včetně čirého skla, 
cena 2 720 Kč, www.terve.cZ
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Židle JaKO 
pastelKy
Nevšedním barevným řešením 
je nakloněn i módní eklektis-
mus, který se opírá 
o kombinaci různých, zdánlivě 
neladících stylů. Zajímavě lze 
barevně ozvláštnit například 
jídelní kout volbou rozma-
nitě tvarovaných a různě 
barevných židlí. Má-li ale 
takové řešení vyniknout 
a působit harmonicky, je 
třeba ostatní zařízení barevně 
zklidnit volbou jednoba-
revné kuchyňské sestavy.

výraZná 
individualita
Barevnost lze kuchyni vtisknout 
prostřednictvím nábytku nebo ba-
revných doplňků. I když je druhé 
řešení z hlediska možnosti změny 
praktičtější, volbou barevného ná-
bytku lze vytvořit zcela originální 
interiér. Výrazněji barevnému 
kuchyňskému nábytku jsou na-
kloněné i poslední trendy. Kromě 
antracitové šedi a tmavého dekoru 
dřeva je nyní aktuální 
i modrá a zemité odstíny hnědé. 

Výsuvný nástěnný odsavač par 
KFab75rd z kolekce Linea 50’s Style 
Retro (Smeg), výkon 820 m3/h, 
cena na dotaz, www.smeg.cZ

Dřezy z barevné řady subway xs 
(Villeroy & Boch), jednoduchý elegantní 
design, 47,5 × 35 cm, cena 14 271 Kč, 
www.siKO.cZ

Mladistvý a odlehčený design barevných 
kuchyní lago podtrhují skleněné 
transparentní podpory, díky kterým kuchyň 
působí, jako by levitovala, www.lagO.cZ 

Stohovatelné židle susy (Cignini), 
mořené bukové dřevo s původní 
strukturou a lakovaná ocel, cena 

od 3 025 Kč www.vladanbehal.cZ

Dřezové baterie z pestrobarevné 
řady armatur essence 
professional (Grohe), cena  
17 315 Kč + grohflexx hadice 
2 418 Kč, www.grOhe.cZ 

Chladnička cnst 4813 (Liebherr), 
celkový objem 338 l, třída A++, 
technologie přesného nastavení 
teploty v chladicí a mrazicí části 
DuoCooling, cena 22 222 Kč, 
www.mctree.cZ

Ikonická designová židle eames 
(Vitra), dřevěná podnož a pevný 
polypropylen, cena 8 330 Kč, 
www.designville.cZ
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retro industrial
módní industriální styl se promítl i do kuchyní. sestavy s retro prvky 

připomínající staré tovární haly působí jedinečně i extravagantně. důležitou 

roli hrají doplňky, které mohou mít i zdobnější podobu označovanou jako 

industriální vintage. K typickým doplňkům z tmavého kovu se dobře hodí hrubě 

opracované dřevěné nebo tmavě šedé plochy. designová pestrost a tolerance 

tohoto stylu však přeje i bílému nebo jinak barevnému nábytku.
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Talíře z kolekce new norm 
dinnerware (Menu), Ø 27 cm, 
porcelán, ruční výroba, cena od 
708 Kč/ks, www.designville.cZ

Závěsné industriální svítidlo 
bird cage (Searchlight), 
kartáčovaný bronz, cena 
2 376 Kč, www.Osvetleni.cOm

Závěsné svítidlo brassy-bis 
(Lucide), černé provedení, cena 
836 Kč, www.svet-svitidel.cZ

moka pot collar (Stelton), nerezová 
ocel s teflonovým povrchem a dubové 
dřevo, není vhodné na indukci, 
cena 2 239 Kč, www.Kulina.cZ

Závěsné svítidlo gleaston 
(Eglo), ocel a sklo, cena 
1 390 Kč, www.eglO.cZ

U kuchyňské sestavy ze série 
Form 6 (Multiform) je použité 
hrubě opracované dřevo 
v kombinaci s černými prvky, 
www.multiFOrm.dK

V kuchyňské sestavě jsou použité vestavné 
spotřebiče z řady linea (Smeg), v bílém 
nebo tmavém provedení, www.smeg.cZ
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černá Je dObrá
Vedle cihel, betonu a hrubě opracovaných dřevěných 
ploch s patinou hrají v industriálně zařízeném inte-
riéru prim kovové předměty – nejlépe v černé nebo 
tmavě šedé barvě. Na škodu ani není, nesou-li stopy 
po rzi. Do industriální kuchyně dobře zapadnou 
černé spotřebiče, armatury i specificky tvarované 
lampy a židle. Designová svoboda nesvázaná pev-
nými pravidly však umožňuje i použití nerezových 
spotřebičů a doplňků. Průmyslovému stylu sluší 
otevřené police a ostrůvky s kovovou konstrukcí.

Barová židle råskog (IKEA), 
černě lakovaná ocel / 
/ polyamidový plast, cena 
799 Kč, www.iKea.cZ

Židle pavilion av1 (&Tradition), 
ohýbané lakované dřevo / 
/ kovová konstrukce, cena 
7 160 Kč, www.designville.cZ

Židle s područkami ps 2012 
(IKEA), materiál směs dřeva 
a plastu, cena 1 490 Kč, 
www.iKea.cZ

Chladnička side by side z řady linea victoria 
(Smeg), lesklá černá ocel, objem 357 l,  
nulová zóna, nápojové centrum, cena na 
dotaz, www.smeg.cZ 

Jednodřez value 130 K86 
(Elleci), materiál Keratek, 
77 × 50 cm, cena 13 490 Kč, 
www.Favia.cZ

Dřezová baterie 
glittran (IKEA), 

pokovená mosaz, 
keramická páčka, 

cena 2 490 Kč, 
www.iKea.cZ

Pojízdný servírovací vozík 
råskog (IKEA), ocelová 
lakovaná konstrukce s kolečky, 
cena 999 Kč, www.iKea.cZ

Kuchyňský ostrůvek vadholma 
(IKEA) s policovým dílem 
a dýhovanou pracovní deskou, 
cena 11 990 Kč, www.iKea.cZ

Stůl vbd s04 (Vladan Běhal 
Design), ocelová podnož/masiv 
dub, 120 × 120 cm, cena 36 272 Kč, 
www.vladabehal.cZ

světlO a Odtah
Výrazným prvkem, který dokáže 
vtisknout industriální styl i stan-
dardně zařízené kuchyni, jsou 
závěsné lampy s většími kovovými 
stínidly. Ve stejném duchu lze vybrat 
také digestoře, jejichž tmavá bar-
va v matovém provedení zajímavě 
vynikne v kontrastu s betonovou 
nebo ostařenou cihlovou stěnou. 

Vestavná digestoř in light (Faber), 
nerez, výkon 635 m3/h, šířka 52 
nebo 70 cm, cena od 18 690 Kč, 
www.Faber-digestOre.cZ

Kuchyň sestavená z nábytku 
metod (IKEA), ostrůvek 
valdholma, barové stoličky 
valfred, závěsné lampy hektar, 
www.iKea.cZ

Kuchyňská sestava nx950 
(Next125), šedý povrch dekoru 
kamene s černými lakovanými 
prvky, www.schueller.cZ

Ostrůvková digestoř corinthia isola (Faber), 
tmavě šedý matový povrch kombinovaný 
s imitací betonu, 31 140 Kč, výkon  
680 m3/hod, www.digestOre-Faber.cZ

Jídelní stůl skogsta (IKEA), 
masivní akácie, transparentní 
lak, deska 235 × 100 cm, cena 
9 990 Kč, www.iKea.cZ

Kuchyňská sestava, návrh a výroba vbd, 
masivní dub, skleněný sokl, otevřené 
nástěnné police ocel a sklo, pracovní 
deska a obklad stěny beton, 
www.vladanbehal.cZ 

Černý dřez genea 87 (Systemceram), 
materiál keramika, několik rozměrů, cena 
od 14 000 Kč, www.systemceram.cZ

Kuchyň sestavená z prvků kuchyní san remo, porto 
a brest (Bauformat), kombinace černých kovových 
detailů a ploch s dekorem dřeva a betonu, www.Oresi.cZ


