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Největší autoritou jsou v tom-
to ohledu společnosti Pan-
tone Color Institute a Akzo 

Nobel se svou značkou Dulux. Ta 
jako barvu roku představila odstín 
Brave Ground, který se u nás objevil 
pod názvem Hnědý topaz. Přirozeně 
neutrální až univerzální šedohnědá 
s podpůrným efektem by měla do ku-
chyně vnést atmosféru vyváženosti. 
Vyznění mění v závislosti na denní 
době: v noci působí tmavě, ráno vyza-
řuje růžovou. Čtveřice doprovodných 
palet pak nabízí inspirativní barevné 
kombinace: Expressive s decentními 
odstíny červené či růžové a fialkové, 
elegantní Trust s hřejivou zelenka-
vou, šedou a hnědou, Timeless v bar-
vách pískové, hnědé a žluté a ko-
nečně Earth s nejjemnějšími odstíny 

KUCHYNĚ 
V DUCHU 

BAREVNÝCH 
TRENDŮ

Přestože kulinářské 
zázemí neobnovujeme 

zrovna často, 
i do realizací 

kuchyňského vybavení 
zasahují panující 

módní směry. Letos 
se tedy v nabídce 

nábytku zrcadlí i paleta 
tónů, udávaných 
renomovanými 

odborníky.

1]  SIEMATIC PURE SLX patří ke špičce 
na světovém trhu s kuchyněmi. 
Novinka roku 2020 nabízí jiný pohled 
na spojení kuchyně a obývacího 
prostoru. Cena podle zvoleného 
modulu. STOPKA, www.stopka.cz
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2]  JEDNODUŠE ŘEŠENÁ kuchyně Biella 
Rosa v bezúchytkové variantě se svým 
nadčasovým designem s jemným růžovým 
odstínem přiklání k panujícím barevným 
trendům. Výrobce Schüller, cena podle 
dispozice. CASA MODERNA,  
www.casamoderna.cz 

3]  VĚRNĚ ZTVÁRNĚNÝ DŘEVODEKOR 
na foliovaných dvířkách T.classic 
s důrazem na plasticitu struktury povrchu 
vynikne v kombinaci se šedým pozadím. 
Cena od 2 220 Kč za m2. TRACHEA, 
www.trachea.cz

4]  PŘÍRODNĚ LADĚNÝ kuchyňský 
kout dokonale podtrhne obklad stěny 
z Grafoskla. Zalaminovaný dekor je 
chráněn před mechanickým poškozením 
a díky tisku UV odolnými barvami 
nebledne. Cena od 8 518 Kč/m2.  
JAP FUTURE, www.japcz.cz. 

5]  MODEL CAMBRIDGE S zaujme 
jedinečným efektem dvířek s masivním 
rámem a dýhováním výplně z dřevovláknité 
desky. Struktuře jasanu dává vyniknout 
sametově matný lak v odstínech Karbon 
a Indian summer. Cena 25 837 Kč/bm. 
ORESI, www.kuchyně-oresi.cz

6]  MODERNÍ SESTAVA SUNNY nese 
typické znaky italské značky Berloni. 
Koncept založený na jednoduchých liniích 
má spodní i horní skříňky z dekorovaného 
melaminu. Cena včetně jídelního stolu 
a ostrůvku od 128 000 Kč.  
INPRO DESIGN, www.inprodesign.cz

7]  KUCHYNĚ ELISABETH těží z hlubokého 
matu všech odstínů černé, antracitové 
či šedé, zaujme i povrchem odolným 
proti otiskům prstů. Efekt sestavy násobí 
kombinace s dřevodekorem. Cena podle 
parametrů realizace. SAPHO,  
www.sapho.cz
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1]  ITALSKÝ POLIFORM vyniká i na poli 
kuchyňského nábytku. Vyznění 
použitých materiálů zdůrazňuje 
bezúchytkové řešení. Cena podle 
rozsahu zakázky. STOPKA,  
www.stopka.cz 

2]  OSTRÉ MODERNÍ LINIE kuchyňské 
sestavy Plan od italské značky Berloni 
jdou ruku v ruce s barevnými trendy. 
Efekt plyne z kombinace dubové dýhy 
a bílého laku ve vysokém lesku.  
Cena sestavy od 69 000 Kč.  
INPRO DESIGN, www.inprodesign.cz

3]  SYNCHRONIZOVANÝ PÓR na čelních 
dvířkách kuchyně Mabel využívá 
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modré a zelenkavé až 
po kobaltově černou. 
Vlajkovou lodí Pantone 
je kombinace dvou ne-
závislých odstínů, šedé 
Ultimate Gray a zářivě 
žluté Illuminating, jež 
ve vzájemné harmonii 
vyjadřují hřejivý op-
timismus, směřující 
k naději do budoucna, 
který najde uplatnění 
i v kuchyni.

plynulé návaznosti svislých letorostů 
dřeva. Cena jednoduché, stylově čisté 
sestavy se odvíjí od jejího konkrétního 
provedení. SAPHO, www.sapho.cz

4]  TRENDY BARVY vyniknou v souladu 
s moderním matem. Dvířka T.acrylic 
navíc díky pevné povrchové vrstvě o síle 
1,4 mm spolehlivě odolají škrábancům. 
Cena od 3 053 Kč/m2. Trachea,  
www.trachea.cz

5]  ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA povrchu 
je benefitem sestavy, tvořené skládanými 
rámovými dvířky z linie Big Picture 
v provedení borovice Provence, cena 
7 396 Kč/bm, a vysokým leskem 
hladkých ploch kuchyně Glam Face 

v dekoru Hvězdný třpyt achát, cena 
9 356 Kč/bm. ORESI,  
www.kuchyne-oresi.cz

6]  KUCHYŇSKÝ OSTRŮVEK s pracovní 
plochou z přírodní žuly Nero leather je 
co do své podoby i vynikajících vlastností 
stálicí napříč trendy. Cena od  
6 800 Kč/m2. PRAŽSKÝ KÁMEN,  
www.prazskykamen.cz

7]  MNOŽSTVÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU 
včetně stylových bedýnek je výhodou 
kuchyně Biella v urbanistickém designu. 
Cena produktu od výrobce Schüller 
závisí na konkrétní dispozici.  
CASA MODERNA,  
www.casamoderna.cz
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1]  ZAFRÉZOVANÉ ÚCHYTKY 
v dýhovaných čelních plochách 
činí kuchyňskou sestavu Canova 
od italské značky Berloni zcela 
výjimečnou. Výběr z osmi odstínů 
dubové dýhy, cena realizace 
od 220 000 Kč. INPRO DESIGN, 
www.inprodesign.cz

2]  Z PŘÍRODNÍHO BIO SMRKU 
v odstínu antracit jsou vyrobena 
novinková dvířka T.wood s dřevěným 
povrchem, který jim dává netradiční 
moderní vzhled v souladu s trendy. 
Cena 6 728 Kč/m2. TRACHEA, 
www.trachea.cz

3]  VELKORYSÉ ŘEŠENÍ 
multifunkčního prostoru představuje 
kuchyňská sestava Poliform se 
středovým ostrůvkem, který poslouží 
jako odpočinkový prostor pro celou 
rodinu. Cena podle rozsahu zakázky. 
STOPKA, www.stopka.cz 

4]  MRAMOROVÁ PRACOVNÍ DESKA 
doplňuje moderní kuchyň Rocca 
Maron od výrobce Schüller. 
Za výsledným efektem stojí 
kombinace dvířek z dýhovaného 
masivu v dekoru dub a lakovaných 
ploch s lamelovou strukturou. Cena 
podle konkrétní sestavy. CASA 
MODERNA, www.casamoderna.cz

5]  KUCHYNĚ CELESTINA patří mezi 
půvabné rustikální série. Venkovský 
styl skvěle zdůrazní moderní vybavení 
a dodá prostoru potřebný šmrnc. 
Cena podle konkrétní specifikace. 
SAPHO, www.sapho.cz

6]  ELEGANTNÍ NADČASOVÁ KLASIKA 
kuchyně z masivního dubu s ručním 
nátěrem v barvě London white 
koresponduje se současným pojetím 
stylového interiéru. Cena zobrazené 
sestavy od 450 000 Kč.  
HŠ RUSTIKAL, www.hsrustikal.cz

7]  MAGICKÁ PASTELOVÁ 
ATMOSFÉRA je výsledkem souznění 
modelů Stevia s povrchem z lamina 
ve vysokém lesku v barvě Námořnická 
modř, cena 14 335 Kč/bm, a Kaava 
z laminátu v dekoru Concrete Grey, 
cena 9 234 Kč/bm. ORESI,  
www.kuchyne-oresi.cz

8]  BAREVNÁ ŠKÁLA řady Savana 
s laminátovým povrchem v sametovém 
matu, cena 9 234 Kč/bm, zahrnuje 
i oblíbenou bílou. Z kontextu se 
šedým laminátem ve vysokém lesku 
modelu Eruka, cena 11 038 Kč/bm, 
vyzařuje smysl pro krásu a eleganci. 
ORESI, www.kuchyne-oresi.cz
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