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Z města ven 
Máte rádi útulnou atmosféru, ve které se snoubí romantika 
s rustikálním designem? Tak právě pro vás je jako stvořený 
venkovský neboli country styl kuchyní, chcete-li provence.

PŘIPRAVILA: KATeŘinA KrÁTKÁ

FOTO: ArcHiV

Kuchyň provedení Bristol 
(Häcker Küchen), cottage style, 
velvety dark blue, lakovaný 
masivní rámeček, dýhovaná výplň,
WWW.SeDLAKinTerier.cz
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Víte, že zrod provence stylu sahá až do 17. století? Tehdy se francouzská 
šlechta přesouvala na venkov, nechtěla se ovšem vzdát výdobytků 
městského komfortu, a tak si vzala z obojího to nejlepší. A vznikl styl 
provence, který se později přenesl také do oblasti kuchyní. Dominantu 
tohoto stylu tvoří masivní dřevěný nábytek, často také bělený, který 
doplňují nejrůznější textilie a dekorace s květinovými motivy. 
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Kuchyňské prkénko cB 48 Tavolo 
(Catler), buk, 39 × 30 × 6 cm, 
otvor pro talíř, cena 1 990 Kč, 
WWW.cATLer.cz

Zahradní servírovací stolek 
France (Garden Place), sklápěcí, 
cena 959 Kč, WWW.HOrnBAcH.cz

Kuchyně Haida (Oresi), laminát
v dekoru Natural Oak, WWW.OreSi.cz

Řada Sofi e (Ballerina Küchen), 
lakovaná, v sametovém/
/mikrostrukturním laku, 
škála barev RAL a Sikkens, 
WWW.BALLerinAKUcHYne.cOM

052_057_provance_KU02.indd   53 11.05.21   12:40



trendy

54      

Prostorná kuchyň v bílém
dekoru (CM kuchyně), 
kombinace s dřevodekorem, 
WWW.cASAMODernA.cz

Kolekce nádobí Millefl eurs (Gien), 
různé druhy, design Isabelle 
de Borchgrave, cena od 440 Kč,
WWW.LUXUrYTABLe.cz

Kuchyně Sonata prémiové třídy 
Livanza (Oresi), mint zelená, 
profi lovaná dvířka, WWW.OreSi.cz
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inzerce

Kombinovaný sporák Dolce Vita 
(Lofra), ivory, retro styl, 150 × 60 cm, 
WWW.LOFrA.iT
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Pečení bude hračka 
díky snadnému vyjmutí 
z formy a nepřilnavému 

povrchu, který
se lehce čistí.
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Vyjímací dno Delibake (Tefal), 
nepřilnavý povrch, 28 cm, cena 449 Kč, 
WWW.TeFAL.cz

Forma na bábovku Delibake (Tefal), 
nepřilnavý povrch, 22 cm, cena 349 Kč, 
WWW.TeFAL.cz

Keramická forma na toastový chléb 
Delícia (Tescoma), cena 699 Kč, 
WWW.eSHOP.TeScOMA.cz

Matná fólie Stone u nábytkových 
dvířek T.classic (Trachea), cena
na dotaz, WWW.TrAcHeA.cz

Obklad kuchyně provence Velvet 
Lavanda (Fineza), fi alová, 25 × 73 cm, 
lesk, cena 499 Kč/ks, WWW.SiKO.cz
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inzerce

Rámová dvířka eiche hell (Ballerina 
Küchen), imitace dřeva, černé doplňky, 
dalších 12 barevných provedení,  
WWW.BALLerinAKUcHYne.cOM
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