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skvostný design 
a praktická řešení

Vzhledem k tomu, že patří k nejvíce namáhaným 
prostorům v bytě, vyplatí se preferovat kvalitní materiály 
a zpracování. Někdo si možná poradí s výběrem vybavení 
a uspořádáním kuchyňské zóny sám, v mnoha případech 
je však spíše než improvizace přínosnější sázka na erudici 
a zkušenosti odborníků.
  
Doteky přírody

Tématem nejen letošního roku je zdravý aktivní životní 
styl a designéři více než kdy jindy doporučují volit barvy 
a dekory odvozené z přírodního  prostředí. Pokud jde 

o povrchy, výrobci nabízejí různé varianty, od luxusních 
laků po cenově dostupnější fólie. V otevřeném obytném 
prostoru vynikne dřevěný nábytek, osvědčená klasika, na 
kterou často vsázejí designová studia. Jde o dvířka buď‘ 
z masivu nebo z dýhovaných desek, opatřená šetrnými, 
vysoce odolnými laky, ideálně v provedení hluboký mat, 
které zdůrazní přirozenou krásu dekoru. Módní jsou také 
kuchyně s jednobarevnými akrylovými dvířky, kde je dřevo 
zastoupeno jenom prostřednictvím detailů, například ve 
formě barové desky nebo vnitřků korpusů skříněk. Luxusní 
variantu pak představují lakované plochy s hladkým nebo 
vyfrézovaným motivem, vyráběné ve standardní škále 
barev v matu i lesku. Úprava pigmentovým lakem je vhodná 
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Ať už nová či rekonstruovaná, kuchyň by vždy měla být funkčním srdcem domova, kde se 
celá rodina bude cítit příjemně. Bez ohledu na velikost j i  lze sladit do posledního detailu. 

Kuchyňská pracovní deska a obklad z vysokotlakého laminátu s kresbou dřeva jsou 
dostupné v matném, pololesklém a lesklém provedení. Novinkou kuchyně Cindy je 
výrazná struktura povrchu se 3D efektem. GORENJE
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pro podklad z dřevovláknitých 
desek: Například dvířka T.lacq 
jsou k dispozici ve dvou stovkách 
matných odstínů ze vzorníku RAL, 
který obsahuje i charakteristické 
přímořské odstíny modré, zelené, 
bílé či pískové. 
 
Pracovní desky

K nejčastěji používaným se 
stále řadí laminátové desky 
v mnoha atraktivních dekorech 
se vzhledem dřeva nebo aktuálně 
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Model Cambridge S z luxusní řady Bauformat v šalvějově zeleni v sametově matném laku, 
jenž dává vyniknout struktuře dřeva jasanu. Pracovní deska a panel na stěně jsou 
z laminátu v dekoru bílý a černý mramor. ORESI

Elegantní kuchyně, sestavená z modelů Gotland a Amsterdam luxusní 
řady Bauformat, pracuje s kombinací matně lakované kartáčované 
dubové dýhy v barvě Dark Oak a keramických povrchů. ORESI

Důmyslné 
uspořádání 
skrytého úložného 
systému poskytuje 
komfort i v malé 
kuchyni.
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módního betonu. Velké oblibě se těší 
rovněž prvky z kompozitů, jako jsou Corian 
nebo Hanex. Jde o velmi odolné materiály, 
navíc spoje mezi jednotlivými deskami lze 
rozleštit do té míry, že výsledná pracovní 
plocha postrádá  viditelné spáry. Skvělý je 
i Graftazit, mimořádně odolný stálobarevný 
velkoplošný materiál, tvořený hliníkovým 
plechem o síle 4 mm, polyethylenem 
a polymerními vrstvami. Jak název napovídá, 
desku lze graficky pojednat podle vlastního 
výběru z fotogalerie výrobce.  

Velkorysé obklady

Klasické kuchyňské obkladačky jsou 
vytlačovány prvky z materiálu použitelného 
i pro realizaci pracovních desek. V soudobém 
pojetí se už realizace neomezují jen na 
pruh mezi dolními a horními skříňkami, ale 
mohou obsáhnout celou stěnu, aby se design 
kuchyňské sestavy citlivě propojil. Bez 

Dvířka T.lacq  v matném odstínu zelené 
a pískové evokují barvy oblíbeného 
provensálského stylu. TRACHEA

Vysouvací mechanismus Magic corner umožňuje využít 
celého prostoru rohové skříně. GORENJE
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Největším 
trendem jsou 
odsavače par 
plně integrované 
do varné nebo 
pracovní desky, 
pro velkou kuchyň 
s ostrůvkem lze 
zvolit digestoř 
zabudovanou do 
stropu. Klasické 
kuchyňské linky 
u stěny umožňují 
umístit nad 
varnou desku 
odsavač komínový, 
nebo digestoř 
skrýt do horní 
skříňky. Všechny 
varianty přispějí 
k čistému designu 
prostoru. 

ohledu na typ obkladu by finální vyznění 
mělo odpovídat celkovému stylu interiéru. 
Má-li stěna prostoru dominovat, je možné 
využít Grafosklo s vnitřní zalaminovanou 
fólií. Pokud má naopak vyniknout samotná 
kuchyňská sestava, je vhodné sáhnout po 
neutrální nadčasové barevnosti obkladů. 

Počítá se každý centimetr 

Statistiky poukazují na jednoznačný trend: 
S rostoucí cenou bytů se obytná plocha 
zmenšuje. To vede ke snaze na maximum 
využít prostor, který je k dispozici. I proto 
jsou v kurzu vysoké kuchyňské skříně 
a nástavce až do stropu. Takováto řešení 

působí velmi čistým a uceleným dojmem, 
navíc tak vzniká velkorysá možnost 
ukládání nádobí, potravin a potřebných 
doplňků. Dokonale využít dispozici 
kuchyně pomohou také rohové sestavy 
s výsuvnými mechanismy, k jejichž 
kladům patří rovněž  bezproblémový 
přístup i k věcem v nejzazším koutu 
skříněk. 

Moderní osvětlení  

Základem pro bezpečné vaření je dostatek 
světla, zejména nad pracovní plochou. 
Doporučená intenzita je 300 luxů na metr 
čtvereční s barvou světla buď neutrální, 
nebo denní bílou. Vzhledem k tomu, že 
výroba zářivkových trubic už skončila, 
lze vybírat z diodových prvků. Nejčastěji 
se používají LED panely a profilové 
světelné lišty s vysokou svítivostí 
a dlouhou životností, jež lze i dálkově 
ovládat. Aktuálně patří k oblíbeným 
také LED pásky, instalované na spodní 
plochu horních skříněk, které se díky své 
ohebnosti ideálně hodí rovněž k osvětlení 
poliček a skříněk. Odborníci doporučují 
zaměřit se na prvky v hliníkovém profilu, 
který zdroj nejen chladí, ale také ho chrání 
před poškozením. 

Nástěnný odsavač par šíře 60 cm 
H-HOOD 300 DECOR disponuje odtahem 
i cirkulací. Ovládá se elektronicky, 
digestoř je vybavena LED osvětlením, 
časovačem a funkcí Booster pro 
zvýšení výkonu. CANDY HOOVER ČR

Kuchyni lze opatřit odsavačem par integrovaným 
do varné desky. Odpadá tak instalace 
ostrůvkové či komínové digestoře. GORENJE

XXL myčka 
Gorenje 
SmartFlex 
si poradí až 
se šestnácti 
sadami 
nádobí. 
Nosníky 
spodního koše 
jdou sklopit, 
a tak se do 
myčky vejdou 
i velké 
hrnce 
a pánve. 
GORENJE

Vysouvací boční skříně 
nabízejí uživateli dokonalý přehled u uložených potravinách 
a přístup k nim z obou stran. ORESI 
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