
Povrch kuchyňské sestavy Oresi 
je zhotoven z laminátu s dekorem 
Steel Art, WWW.ORESI.CZ
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TÉMA

Všestranné lamino
Mezi nejpoužívanější povrchy 
patří lamino, které je velice odolné, 
snadno se udržuje a díky moderním 
technologiím umožňuje zhotovení 
rozmanitých lesklých i matných 
povrchů včetně trojrozměrných. 
Současná lamina dokážou dokonale 
napodobit strukturu masivního dřeva 
i další materiály, jako je například 
v současnosti populární beton. Kvalitní 
laminovaný nábytek je vysoce odolný 
a snadno se udržuje. Ještě odolnější 
variantu představuje HPL laminát, 
který se používá také na výrobu 
kuchyňských pracovních desek.

ORESI
Ing. arch. Petr Kaluža

Zvolil jsem hladké lamino v provedení šedý supermat. 
Lamino jsem zvolil proto, že jeho cena je oproti 
masivu nebo laku mnohem nižší. Zároveň je tento 
materiál na DTD desce tvarově stálý a odolává 
změnám teplot i vlhkosti. Při výběru barev jsem 
v duchu současných trendů i s ohledem na architekturu 
meziválečného řadového domu zvolil matné 
a tlumené kovové odstíny, které barevně oživují 
bronzové doplňky ve formě květníků a svícnů.

Kuchyňská sestava Sapho v provedení bílé 
polomatné lamino, WWW.SAPHO.CZ

Kuchyňská sestava JN Interier, povrch matné lamino 
s dekorem beton a žlutý lesk, WWW.JNINTERIER.CZ

Atypický ostrůvek kuchyně z řady next125 v provedení 
laminát s odstínem Solid polar je součástí stolu ze 
světlého dubového masivu, WWW.SCHUELLER.DE 
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Tvárná fólie
Cenově příznivou variantu úpravy 
nábytku představuje fóliování. Základem 
jsou opracované MDF desky, na které se 
při vysokém tlaku ve vakuovém zařízení 
lisuje PVC fólie, která desky přesně 
obepne z pohledové strany 
a bočních hran, takže jsou dvířka nábytku 
dokonale chráněna před pronikáním 
vlhkosti. Fólie dokonale přilne i k hluboce 
frézovaným plochám, neumožňuje však 
zhotovení ostrých hran. Nevýhodou je, 
že poškozený povrch nelze opravit.

Kuchyňská sestava Trachea, 
povrch fólie, dekor světlý a tmavý 
beton, WWW.TRACHEA.CZ

Povrchy sestavy Oresi jsou 
kombinované z fólie dekor 
Fantasy a akrylátu v dekoru 
Magio, WWW.ORESI.CZ

Stejně jako lamino dokáže fólie 
napodobit různé materiály. 
Povrch sestavy Trachea 
s dekorem imitace dubu, 
WWW.TRACHEA.CZ


