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jako odborník na kuchyně neuniknu žádné novince, i když musím
říct, že mě některé z nich upřímně děsí. Tak třeba výrobci kuchyňských spotřebičů se mylně vydali cestou „o nás bez nás“. Jako by si
představovali, že vaření a pečení je pro člověka jenom otravná rutina. A tak přemýšlejí, jak to zařídit, abychom během přípravy jídla
nepřišli pokud možno s potravinami vůbec do styku. Pod heslem
– my pracujeme, vy žijte – za nás přebírají nejen všechnu práci, ale
i odpovědnost. Tak třeba taková novinková trouba, která na základě měření vlhkosti sama perfektně upeče cokoliv z předem naprogramovaného receptáře. Má jedinou podmínku. Nesmíte ji během
pečení ani jednou otevřít (vypne se sama). Je to jako s třináctou
komnatou, do které se nesmíte za žádnou cenu podívat. Ale řekněte
mi – jak mám sakra upéct koláč bez jediného mrknutí do trouby?
A právě proto si ponechávám svoji starou dobrou, o níž mohu
prohlásit jen tolik, že jsme se za ta léta teplotně docela sžily, takže
nám jde práce pěkně od ruky. A pokud jde o technologie, je vybavená jediným skutečně intuitivním ovládáním na světě – zapnout,
vypnout. Lednice, které svou inteligencí nechtějí zůstat pozadu,
teď samy kontrolují svůj obsah lépe, než to dokážou moje děti.Vědí,
co je třeba spotřebovat, vyhodit. Poznají, když něco chybí, a samy
hned iniciativně dojdou nakoupit. Po internetu. Ochudí mě tak
o cestu na nákup, řeč se sousedkami, připraví mě o možnost osobně
prstem poklepat na každou ředkvičku zvlášť, abych zjistila, v jaké
je kondici.Věda a technika útočí na staré rodinné rituály. Není
důvod dávat do No Frost lednice hrnce s kouřící horkou vodou,
sedět tam společně a naslouchat, kdy se ledy pohnou. Se spotřebiči,
které dělají všechno hned na poprvé perfektně, končí experimentování. Připravte se, že už si třeba nikdy nepochutnáte na rodinných
specialitách, které vznikly nedopatřením. Babiččina vyhlášená
krupicová kaše s pořádnými žmolky bude minulostí, protože ji asi
žádná varná deska nikdy nebude umět správně pokazit.V jejím
repertoáru totiž najdete jen tu hladkou, sametovou. Senzory jsou
všude – na víkách hrnců, v plotýnkách, uvnitř chladniček, myček…
Trochu mě děsí pocit, že jen o moje senzory nikdo nestojí. Zkušenost získaná od maminky, která říká, že když má koláč tuhle barvu,
bude uvnitř zatím syrový, je momentálně – zdá se – úplně k ničemu. Já se ale zatím nevypínám – hmatám a větřím, potěžkávám
a dívám se. Kdy chci, kam chci. A i když vám v tomto čísle přinášíme řadu technologických novinek, nepodléhejte bezhlavě jejich
kouzlu. Přeju vám „oči otevřené a srdce nezkažené“. Krásné léto!

Hana Doležalová
zástupkyně šéfredaktorky

V kuchyních letí
přírodní materiály
– sukovité dřevo,
kámen, cement,
čtěte na str. 12–26

Jak si levně posvítíte
do talíře? Podívejte
se na str. 62–67

Co se děje kolem
dřezů? Nalistujte
str. 48–52

Dřez Kea (Teka)
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Příště

Foto na titulní straně: Kuchyň John Lewis
of Hungerford

NAPROSTÝ VÍTĚZ V KVALITĚ A CENĚ
LAKOVANÉ KUCHYNĚ ROKU

NOVÉ LAKOVANÉ KUCHYNĚ V KOLEKCI HANÁK TREND 2015
DOKONALÁ KVALITA ZA BEZKONKURENČNÍ CENU!
Dosáhli jsme maxima! V certifikovaném testu jsme podrobili náš nový jednostranný 3vrstvý lak procesu zestaření 15 let a výsledek? I po 15 letech budete
mít od nás naprosto stejnou kuchyň jako ihned po koupi. Zůstane zcela beze změny. Takovou kvalitu vám žádný jiný výrobce v tuzemsku nenabídne.
Sledujte také nabídku spotřebičů a probíhající exkluzivní akce se značkou FAGOR v síti našich kuchyňských studií.

www.hanak-nabytek.cz
NÁBYTEK
HANÁK NÁBY
www.fagorcnagroup.cz
FAGOR CZ

AKTUALITY

„Čistotný“ dřez
Italská značka Elleci představila
na letošním veletrhu Living Kitchen
dřezy z nového materiálu Keratek,
který se vyznačuje vysokou
odolností vůči mechanickému
poškození i prudkým změnám
teploty. Hladká vrstva dřezu
obsahující směs pryskyřic
a nanočástice odpuzuje vodu
i nečistoty a snadno se čistí. Dřezy
Elleci jsou k dostání ve většině
velkých kuchyňských studií.
Vyrábějí se v šesti barvách
a postupně se bude nabídka barev
rozšiřovat, www.favia.cz

Pokud si chcete pořídit dózy, které dokážou uchovat
aroma čaje nebo kávy, a to bez přístupu vlhkosti
a vzduchu, zvolte porcelánové ptačí hrdiny
Birdie (QDO), víčko vyrobené z dokonale
těsnícího silikonu. Dózu o objemu
1 150 ml koupíte za 890 Kč,
www.tocito.cz

Bonboniérky

Zachraňte živiny!
Mezi nejšetrnější způsoby tepelné přípravy
pokrmů se stále počítá vaření v páře. To je důvod
pořídit si kombinaci parního hrnce a pekáče
Ecompact (Silit) ze Silarganu. Pekáč je
vyrobený z jednoho kusu oceli, teplo se tak šíří
rovnoměrně a rychle. Díky Silarganu se dlouho
uchovává, takže šetříte energií i časem. V hrnci
navíc můžete vařit několik potravin najednou,
stačí použít dvě nerezové parní vložky. Cena
10 999 Kč, www.kulina.cz

Ručně vyrobené cupcake, makronky, bonbony a další drobnosti
z cukrářského nebe si zaslouží výjimečné servírování. Designérka Monika
Kořínková proto navrhla kolekci Blanc (Bomma), v níž najdete tři
filigránské dózy vyrobené z porcelánu a křišťálu. Každá má trochu jiný tvar,
velikost i barvu, cena 5 000 Kč/ks, www.shop.bomma.cz
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TEXT: HANA DOLEŽALOVÁ A LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Variace na sklo
Tradiční výrobou muránského skla se inspirovali
designéři Pio & Tio Toso při tvorbě nové kolekce
plastových salátových mís a příborů Grace
(Guzzini). Zajímavý efekt je založený na prolínání
lesklého materiálu na vnitřní straně mísy
s transparentní a barevnou vnější stranou. Mísa
Ø 25 cm, cena 957 Kč, salátový příbor 363 Kč,
www.casabella.cz

Systémové řešení
Jarní úklid v kuchyni vám usnadní nový organizér Rimforsa z Ikea.
Vyrobený je z kombinace oceli, skla a trvanlivého, snadno
udržovatelného bambusu. Pokud vaříte podle internetu, potěší vás
stojan na tablet, dále kolekce obsahuje prkénko, stojan na nože, košík
a držák na skleněné kontejnery. Ceny jednotlivých modulů se pohybují
od 199 do 499 Kč, www.ikea.com

Rodina Merano
Židle a barová židle Merano značky Ton, které nedávno
přibyly ke stejnojmennému křesílku představenému už v roce
2010, zaujaly porotu německé soutěže iF design 2015
a získaly ocenění v kategorii Home Furniture. Rozšiřující se
řada sedacího nábytku Merano, jejímž designérem je
Alexander Gufler, tak navázala na předchozí úspěchy křesla,
které už má ocenění Red Dot Design a Good Design. Ceny:
židle 6 870 Kč, barová židle 7 990 Kč, www.ton.eu

Profesionální bistro
Pokud chcete snídat jako v pravém
italském bistru, vybavte se profesionálním
espressem ES 9010 (Catler). Jeho
srdcem je topný systém se dvěma ohřívači
vody, které umožňují, abyste současně
připravovali kávu i pěnili mléko. Stroj je
vybavený řadou inovativních funkcí,
například systémem postupného zvyšování
tlaku pro rovnoměrné nabobtnání
a extrakci kávy. Tlak 15 barů,
cena 34 990 Kč, www.catler.cz
www.modernibyt.cz
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AKTUALITY

BBQ
z porcelánu
Pokud chcete, aby letošní
grilování bylo opravdu stylové,
zapomeňte na plastové tácky
a vybavte se pětidílnou sadou
porcelánového nádobí z kolekce
Urban Nature BBQ (Villeroy &
Boch). Jedinou ozdobou
minimalistického porcelánu je
razítko, které má evokovat
označení skotu. Sada obsahuje
dva steakové talíře 36 x 27,5 cm,
dvě mističky na studené omáčky
7 x 7,5 cm a jeden malý dřevěný
podnos 17,8 x 9,8 cm. Cena
k doptání, www.luxurytable.cz

Kouřově šedý
Tradiční gril na dřevěné uhlí Original Kettle
(Weber) můžete mít tentokrát v nových
odstínech. Vyberete si krémový Ivory, břidlicově
modrý Slate Blue nebo kouřově šedý Smoke
Grey? Gril o průměru 47 cm má zabudovaný
patentovaný čistící a větrací systém
One-Touch s odnímatelnou hliníkovou miskou
k zachycení popela. V základní výbavě má
zabudovaný teploměr pro regulaci teploty
a je vhodný pro přímé i nepřímé grilování.
Cena 4 390 Kč, www.wgrills.cz

Tanečníci
Hravý čajový obřad slibuje
ponorné sítko do čaje Dancer
(QDO), které je vyrobené
z kombinace nerezové oceli
a plastu. Na výběr máte hnědé,
oranžové nebo modré, cena
290 Kč/set 2 kusů,
www.tocito.cz

Jako vzpomínka na prázdniny u babičky
působí porcelánová dóza na sůl sSalt
(Balvi) s bambusovým víčkem, 11,5 x 10 x
11,5 cm, cena 695 Kč, www.naoko.cz
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Dotek luxusu
Pokud se rádi obklopujete věcmi trvalé hodnoty, pak Ballerina Küchen bude i pro vás celoživotním řešením.
Naše kuchyně vznikají s německou precizností a jsou nejen synonymem špičkové kvality a technické
dokonalosti, ale Ballerina je tradičně jedním z trendsetterů v branži.
Individualita je naším krédem, proto klademe velký důraz jak na nedostižný programový výběr (428 dekorů
dvířek, padesát barev korpusů, desítky pracovních desek a madel), tak na absolutní variabilitu a volnost
v plánování kuchyně, a proto přicházíme s možností sestavit vlastní členění skříní zcela dle vašich představ.
Pětiletá záruka jistě potěší stejně tak, jako velmi krátká dodací lhůta.
Kuchyně je investicí na dlouhá léta, proč tedy jednou nezvolit prostě to nejlepší?

www.ballerina.de
Praha 7 – HS-Interier s.r.o.
Argentinská 1140/30, tel.: 220 510 009
www.hs-interier.cz
hs-interier@hs-interier.cz

Příbram – ETD
T. Dušníky 141, tel.: 318 637 611
www.etd.cz
elektro@etd.cz

Praha 5 – Studio 50 plus
Zborovská 10,
tel.: 722 957 967
studio50plus@gmail.com

Řevnice – Bening studio
Komenského 1100
tel.: 257 721 717
bening@bening.cz

Plzeň – Kydlíček studio
Slovanská tř. 64, tel.: 377 240 224
www.kuchynekydlicek.eu
kydlickova@kuchynekydlicek.eu

Kožlany – design-block
Pražská 448, tel.: 731 025 109
www.design-block.cz
info@design-block.cz

České Budějovice – Studio D
OD Vltavín – F. Ondříčka 417/52
Tel.: +420 607 396 829
kuchynskestudioD@gmail.com

Plzeň – Design studio
Plaská 78, tel.: 603 436 432
www.designplzen.cz
info@designplzen.cz

Poděbrady – Elektro Oáza
Kluk 116, tel.: 737 246 250
www.kuchyne-oaza.cz
ﬁ lipova@oaza.cz

www.ballerinakuchyne.cz
Ballerina nabízí dlouhodobou, kulantní spolupráci solidním a zaběhnutým studiím po celé ČR.

AKTUALITY

Ballerina No. 1
Díky odbornému ocenění Markt
Intern se letos v lednu stal výrobce
kuchyní Ballerina jedničkou na
německém trhu. Hodnocení
probíhá v SRN každé dva roky
a mezi 19 německými konkurenty,
kteří byli hodnoceni podle
jedenácti kritérií (např. kvalita,
počet reklamací, design, vstřícnost
a seriózní přístup vůči zákazníkům)
uspěla Ballerina nejpřesvědčivěji,
www.ballerinakuchyne.cz

Dobrá práce
Na jaře vyhodnotili odborníci Rako tři
nejlepší obkládačské realizace podlah
a keramických obkladů. Porota se zaměřila
zejména na finální kvalitu zpracování, která
je pro výrobce velmi důležitá. Nejlépe byla
oceněna realizace, kterou provedl Roman
Havlíček v soukromém objektu. V kuchyni je
použita dlažba ze série Random, která je
v současnosti velmi populární, www.rako.cz

Vylovit & naložit
Milovníci italské kuchyně, kteří si rádi pochutnávají na olivách, sušených rajčatech
nebo mini mozzarellách uvítají nový vynález z dílny zlínské Tescomy – unikátní
kuchyňskou dózu s odkapávačem z kolekce 4Food. Odkapávač umožňuje rychlé
scezení, podávání a následné ponoření zpět do nálevu. Dózy jsou stohovatelné,
dno je opatřené protiskluzovou úpravou. Cena 169 Kč, www.eshop.tescoma.cz
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Medium, či rare?
Milovníky šťavnatých steaků potěší nový inteligentní Optigrill
(Tefal), s jehož pomocí si svou oblíbenou lahůdku připraví sami na
profesionální úrovni. Spotřebič je vybavený senzory, které
rozpoznají tloušťku masa a podle zadaných hodnot nastaví
optimální teplotu a dobu přípravy. S Optigrillem je možné grilovat
i drůbež, ryby nebo zeleninu. Z mírně nakloněné grilovací desky
odkapává šťáva do misky, takže se nepřipaluje a pokrm se
připravuje zdravěji. Cena Optigrillu 4 999 Kč, www.tefal.cz

Nákup z domova
Nový on-line obchod Košík.cz nabízí
obyvatelům Prahy a okolí možnost rychlého
nákupu přes internet. Kromě bohaté nabídky
(15 000 aktivních položek) a přijatelných cen je
tato služba atraktivní také tím, že garantuje
dovoz nákupu do 60 minut. V blízkých
měsících se tato služba objeví i v Brně,
Pardubicích, Hradci Králové a Plzni,
www.kosik.cz

Romantický
pomocník
Z nové řady rustikálně laděných
sporáků Hotpoint jsme vybrali
model HT5VM4A ve starobílém
provedení s bronzovými prvky.
Spotřebič je vybavený
sklokeramickou deskou,
multifunkční troubou
s 11 programy a grilem,
celoskleněnými dojitými dvířky
a analogovou minutkou. Stejný
typ je k mání i v antracitové
barvě se stříbrnými doplňky,
v kolekci jsou také modely
s plynovou varnou deskou, cena
16 990 Kč, www.hotpoint.cz

Garantovaný nerez
Značka Tefal představila nové série
nerezového nádobí s označením Hero,
Duetto, Intuition a Uno. A proč se
rozhodla hned pro čtyři? Aby vyhověla
všem! Jinak totiž vaří začátečníci, jiným
způsobem zkušené hospodyně a jiné
potřeby mají například kulináři, kteří chtějí
při vaření více tvořit... Ať už se rozhodnete
pro kteroukoli kolekci, u všech získáte
záruku rovnoměrného vaření a odolnosti,
kterou výrobce stvrzuje desetiletou
zárukou, www.tefal.cz
www.modernibyt.cz

11

téma: současné trendy

Venkovská varianta kuchyně
z C Collection (schüller),
4 kombinovatelné variabilní
systémy nově s úchytkami i bez,
2 konstrukční výšky a 4 hloubky
u spodních a vysokých skříněk,
odstín achatgrau, cena na
vyžádání, www.minarinterier.cz

Kuchyň jaKo
srdeční
záležitost
Pátrali jsme mezi novými modely kuchyní z dílen renomovaných
značek a zjistili jsme, že pokud chcete, aby byla vaše kuchyň opravdu
současná, musí být především mnohostranná. Stvořte ji jako jediný
komplexní obytný prostor, jako obdobu staré venkovské světnice,
která se stane srdcem domu.

1

text: hana doležalová, foto: archiv

Vymyslete kuchyň – multitalent

Kuchyň comfort/line z řady Hanák Premium (Hanák),
kontrastní řešení v kombinaci matný černý lak a přírodní
dýha dub rustikal, tenká bílá pracovní deska, celkové řešení
interiéru doplněné dřevěnými židlemi s masivním dřevěným
sedákem, stůl dýha selský dub, cena na doptání v obchodní
síti Hanák, www.hanak-nabytek.cz

Kuchyňská sestava chicago
(Bauformat), dekor keramika,
černý hedvábný mat, cena od
14 089 Kč/bm podle technické
úrovně vybavení kuchyně,
www.oresi.cz

P

okud jste si mysleli, že
se v kuchyni jenom vaří,
jste na velkém omylu.
Kuchyně jsou v dnešní době
plné života a každý den se tu
odehrává většina důležitých
věcí. Hranice, které dřív oddělovaly práci od rodinného života a soukromí, padly. Současná kuchyň se tak stává nejen
středobodem domácnosti, ale
celého našeho malého vesmíru.
V otevřené kuchyni integrované
do obytného prostoru společně vaříme a jíme, rozložíme si
tu klidně svůj home office, děláme tu s dětmi domácí úkoly
i přijímáme návštěvy. Trávíme
tu zkrátka téměř všechen čas,
kdy jsme doma. Rozplývající se
hranice mezi jednotlivými místnostmi způsobují, že například
kuchyň musí plnit více funkcí
zároveň. Chceme tu nejen vařit, ale také sdílet důležité věci
s ostatními, odpočívat, bavit
se. Prostory a činnosti jsou navzájem propojené a mohou se
doplňovat. Všechno je otevřené
a k dispozici. Stáváme se mistry multitaskingu. Přestáváme

Nová kuchyňská sestava Xl 7246 (Ballerina) umožňuje open plan
uspořádání, ostrůvek přístupný volně ze všech stran, frontální plochy
z kaleného skla, odstín Schneeweiss, obkladová záda Ritzenhoff, žaluzie
bílé sklo, elektrický pohon, pracovní deska imitace kamene, cena
od 394 460 Kč, www.ballerinakuchyne.cz

svůj život dělit na jednotlivé
části a koncept bytu, ve kterém
má každá místnost jenom jeden
účel, je out. Trend, který jednotlivé části bytu navzájem propojuje, se nejvýrazněji uplatňuje
právě v samém srdci domácnosti – v kuchyni.

Milujeme velkou kuchyň, kde
může celá rodina trávit čas
společně, i když každý právě
dělá něco jiného
www.modernibyt.cz
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Užívejte si svobodu!
Kuchyň sestavená z kombinace modelových řad
Stevia/Camelia (Livanza), provedení vysoký lesk,
odstín mango, cena za zobrazenou sestavu od
105 000 Kč podle technické úrovně vybavení
kuchyně, www.oresi.cz

Stropní lampy Salago (Moooi),
design Danny Fang, recyklovaný
papír, akrylát, rozměry 35 x 35 cm,
50 x 35 cm, 75 x 75 cm, cena od
18 382 Kč/ks, www.bulb.cz
Svítidlo w 131 (Wästberg), recyklovaný hliník,
11,3 x Ø 12 cm, cena 5 880 Kč/ks, www.nest.co.uk
Osvětlení pracovní desky pomocí světelného dna nainstalovaného
do skříňky, diodové LED osvětlení, kuchyň Line (Hanák), provedení
štěrkově hnědý matný lak, dýha dub rustikal černý mat, pracovní
deska z umělého kamene, cena na doptání v obchodní síti Hanák,
www.nabytek-hanak.cz
Řešení kuchyně s ostrůvkem
125 NX 620 (Next), provedení kartáčovaná
přírodní jedle s bílým lakem, cena na doptání,
www.minarinterier.cz
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K

uchyň musí být vymyšlená tak, aby mohla být
denně používaná různými způsoby. Ze sociálního hlediska je nejdůležitějším místem
domácnosti a má navíc speciální
poslání, kterým je příprava jídla.
Kromě toho musí čas od času posloužit například i jako kancelář.
Žádanou univerzálnost a flexibilitu poskytuje koncept, který má
v kuchyních své místo již delší
dobu, ale stále se rozvíjí. Řešením je kuchyňský ostrov, který do
sebe integroval klasické uspořádání pracovních zón. Situovaný
do centra dění a volně přístupný
ze všech stran nabízí více možností k sociální interakci. Díky
několika stoličkám se dokáže ve
chvíli změnit v jídelní stůl nebo
v pracovní místo. Proměnu můžete ještě zvýraznit pomocí osvětlení. Stačí, když v kuchyni nainstalujete různé zdroje světla. Podle
situace se pak lze rozhodnout pro
zářivku nad pracovní plochou,
náladové osvětlení umístěné ve
vitrínách nebo pro stropní lampu,
která světelným kuželem vymezí prostor jídelního stolu. Ostrov
bývá doplněný velkými skříněmi,
v nichž se ukrývá nádobí a výkonné spotřebiče.

3

Vsaďte na dobrou organizaci!
Policový modulární systém kuchyně
Meccanica (Demode by Valcucine) je
z 90 % vyrobený z recyklovaného materiálu
a je ze 100 % recyklovatelný, cena
68 800 Kč/bm, www.brotherandduck.cz

Multifunkční variabilní zadní panel kuchyně
Ewe, USB nabíjecí stanice, flexibilní
bodové světlo, LED světelný profil, ocelové
držáky, magnet pro umístění nožů, držák na
kuchařku a papírové utěrky, cena této
kombinace od 5 000 Kč/bm, www.alnox.cz

Zkuste se na svoji kuchyň podívat
v novém světle a odhalit její potenciál,
který až dosud ležel ladem!

P

ři plánování zohledněte funkce, které by měla
vaše kuchyň plnit, přemýšlejte, co od ní chcete, co
potřebujete. Co všechno se sem
musí vejít a jak co nejlépe využít prostor, který máte k dispozici. Jaké jsou vaše dosavadní
zkušenosti s již zařízenou kuchyní, co chcete udělat jinak, jak
chcete lépe využít její potenciál?
Při zařizování kuchyně jde o to,
aby se všechny aktivity, které
tu hodláme provozovat, vešly
do daného prostoru, aniž by si

křížily cestu. Proto se současný
kuchyňský design soustřeďuje
na to, aby všechny věci, které se
tu používají, našly vhodné místo. Klíčové je roztřídit a uložit
je podle toho, jak často jsou potřeba. I při plánování kuchyně
platí, že jen vy víte, co je pro vás
důležité. Zohledněte svoje priority a rozdělte kuchyň na pomyslné zóny, které budou plnit různé funkce. Získáte tak místnosti
v místnosti. Zařiďte si koutek,
kde budete vařit, jiný pro práci
a další k odpočinku.

Detail řešení z kuchyňského systému Riva (Nobilia), čelní plochy
z melaminové fólie, povrch odolný proti poškrábání, bezúchytkové řešení
Line N, laserově opracované hrany, individuální plánování na míru, cena
15 999 Kč/bm včetně pracovní desky, www.sconto.cz
www.modernibyt.cz
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Kolekce kuchyňských nástrojů Easy
(rig-tig), bílý dub, lžíce na kaši
370 Kč, ochutnávací jehla 140 Kč,
obracečka 260 Kč, obracečka
na palačinky 280 Kč,
www.luxurytable.cz

Vyberte si své pomocníky!
Chladnička z kolekce Retro
RB60299OBL (Gorenje), energetická
třída A++, objem 281 l, funkce Super Cool,
cena 21 990 Kč, www.gorenje.cz

ostrůvková digestoř Drop (Faber),
odsavač může být použitý jako
ostrůvkový i v lince u stěny, výkonná
tichá ventilační jednotka energy,
výkon 800 m3/h, štěrbinové sání,
osvětlení Led, cena 38 732 Kč,
www.digestore-faber.cz

H

odně o vás a vašem přístupu k vaření řeknou
i kuchyňské nástroje,
nádobí a spotřebiče, které používáte. Některé z nich totiž nejen
skvěle fungují, ale také dobře
vypadají. To je příležitost k tomu
je ukázat a mít je tak zároveň
kdykoliv po ruce na viditelném
místě. Pokud chcete předměty
vystavit, a to zejména v rámci
kuchyňské linky, počítejte s tím,
že bude náročnější udržovat je
v čistotě a pořádku, budete proto
potřebovat výkonný odsavač.
Set spotřebičů v retrostylu značky
Smeg – odsavač par Victoria
KT90BLE, cena 41 990 Kč,
multifunkční trouba Victoria
SF6922NPZ, cena 38 990 Kč,
kompaktní kombinovaná trouba
mikrovlnná Victoria SF4920MCN,
cena 42 990 Kč, plynová deska
Victoria SR964NGH, cena
15 990 Kč, chladnička FAB28RR1,
cena 37 990 Kč, www.smeg.cz
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Nechte se ovlivnit
Nová bezúchytková kolekce Tio
Zen (Rational), minimalistické
pojetí v provedení lamino, odstín
Limed Terra oak, lesklý akryl, cena
této kombinace 400 000 Kč,
www.apparel.cz

J

ídlo patří k nejstarším
a nejdůležitějším rituálům, které dávají našemu
životu strukturu. Jeho vnímání
a zvyky s ním spojené se momentálně mění. Stále důležitější je pro nás původ jídla, zkoušíme všechny možné způsoby
přípravy, jídlo se stává součástí
naší identity. Dříve chápali jídlo jako umění jenom Francouzi

a Italové, dnes se tento trend
šíří po celém světě. Provází
ho experimentování s cizokrajnými kuchyněmi i hledání nového pojetí kuchyní
národních. Tyto tendence se
odrážejí v kuchyňském vybavení – i v průměrné české
kuchyni se usídlily pánve
wok, japonský gril teppanyaki nebo hrnce tažiny.

Litinový tažin (Staub) ze smaltovaného litého
železa s keramickým poklopem, vhodný i na
indukci, Ø 28 cm, cena 4 340 Kč, www.kulina.cz

TR93BL
Pánev wok Canton
(Tescoma), kvalitní ocel
s nepřilnavým povrchem
a rukojetí z odolného
plastu, Ø 30 cm,
cena 399 Kč,
www.tescoma.cz
Servírovací sushi
sada Silk (Typhoon),
porcelánové misky,
šálky, talíře, misky
na dip a hůlky,
cena 1 745 Kč,
www.naoko.cz

www.smeg.cz
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Zabydlete zásuvky a skříně!

Zásuvky Legrabox (Blum),
ocel s matným povrchem
v odstínu terra černá mat,
doplněno systémem vnitřního
členění Ambia-Line
v designu ocel, www.blum.cz

ukázka vnitřního členění skříní
s posuvnými dveřmi kuchyně XL3389
(Ballerina), provedení – povrchová
úprava samt Lack, odstín delphingrau,
cena sestavy široké 2,5 m 232 320 Kč
bez spotřebičů, www.ballerinakuchyne.cz

Vnitřní vybavení potravinové skříně
s výsuvnou zásuvkou, v níž jsou umístěné
vyjímatelné nerezové nádoby (HŠ rustikal),
cena k doptání, www.hsrustikal.cz
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Vnitřní vybavení
zásuvek Poggenpohl
– box na chleba
a rozdělovník
z masivního
javorového dřeva,
cena 18 958 Kč,
příborová vložka
z masivního
ořechového dřeva,
cena 5 614 Kč,
www.poggenpohl.cz

P

roto, aby se mohly některé věci předvádět, musí
být jiné úsporně a prakticky uložené. Ze zkušenosti
víme, že k největším neduhům
současných kuchyní patří nedostatek úložného prostoru a věcmi přeplněné pracovní plochy.
Není divu, že trend týkající se
ukládání věcí jde také cestou
individuálního přístupu. Díky
na míru vymyšlenému vnitřnímu vybavení zásuvek a skříní
schováte všechno, co má zůstat
skryté tak, aby nebyl problém to
hned najít a použít. Platí to jak
pro spotřebiče, tak pro kuchyňské nástroje, hrnce a nádobí.
Nepodléhejte obecným tendencím, které při plánování kuchyně řeší přednostně vnější vzhled
a styl a rezignují na praktičnost
uspořádání. Investice do vnitřního vybavení, které může zásadně usnadnit organizaci práce v kuchyni, se z dlouhodobého
hlediska vyplatí. Dejte přednost
plně výsuvným zásuvkám – poskytují o 20–30 % více prostoru
než obyčejné police a věci jsou
v nich poskládané přehledněji.

PŘIJĎTE SE
PODÍVAT SAMI …
Praha – Next Trade Store
Vinohradská 57
Tel.: 222 251 319
www.schuellerpraha.cz
Praha – HVT interiéry kuchyně
Plzeňská 58
Tel.: 630 432 692
www.hvt.cz
Praha – Atelier Pedro
Mariánská 32
Tel.: 251 562 639
www.atelier-pedro.cz
Plzeň – Interiéry Krejcar
Dvořákova 12, Plzeň-Bory
Tel.: 724 552 038
www.interiery-krejcar.cz
Milevsko – Calta interiery
Masarykova 258
Tel.: 382 522 549
www.caltaelektro.cz
Písek – Calta interiery
Harantova 2624
Tel.: 724 500 732
www.caltaelektro.cz
České Budějovice – Studio D
OD Vlatvín, F. Ondříčka 417/52
Tel.: 607 396 829
www.studio-D.eu
Hradec Králové – AD 1150
Antonína Dvořáka 1150
Tel.: 720 277 933
www.ad1150.cz
Liberec – Studio Decret
Široká 279/7
Tel.: 702 081 081
www.decret.cz
Olomouc – Karel Kováč centrum
U Pekárny 25
Tel.: 585 151 030
www.karelkovac.cz
Zlín – Minár interiér s.r.o.
T. Bati 3890
Tel.: 577 434 424
www.minarkuchyne.cz
Ostrava – Bodinger studio
Brandlova 9
Tel.: 596 630 553
www.bodinger.cz
Košice – ING FOUR
Mliečna 1246
Tel.: 055 67 100 68
Bratislava – Kuchynské štúdio
P&Ľ Špaček s.r.o.
Karloveské rameno 8
Tel.: 0903 800 677
www.spacek.sk
Holíč – DESIGN FACTORY
Staničná 9
Tel.: 905 573 523
office@design-factory.sk
Rovinka – INTERIÉR 48
Školská 48
Tel.: 02 459 85 659
www.interier48.sk
Prievidza – PEGAS studio
Bojnická cesta 19
Tel.: 0911 282 666
www.pegasstudio.sk
Trenčín – Spaceinterier
OZC Južanka-Gen. Svobodu 1
Tel.: 0911 880 384
www.spaceinterier.sk
Poprad – INSPIRE DESIGN
Velické nám. 1187/40
Tel.: 052 7781808
www.inspiredesign.eu
www.schueller.de

kitchens
made in
germany

KUCHYNĚ
NĚMECKÉ KVALITY –
INDIVIDUÁLNĚ
NAVRŽENÉ PRO VÁS
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Ukažte svoji osobitost!

Police Woody
High Column
(Hay), policový
systém z dubového
dřeva a ocelových
polic lze použít
volně nebo
přimontovat ke zdi,
75,5 x 44,5 x
196,5 cm, cena od
9 656 Kč,
www.stockist.cz

Policový systém Shelf One
(Master & Master), 12mm lakovaná
březová překližka, kovový rám,
design Tomáš Varga, 144 x 149 x
29 cm, cena 12 150 Kč,
www.masterandmaster.cz

Policový systém D Weightless
(Lago) v provedení lakované police,
zadní strana z čirého skla, rozměry
275,6 x 147,2 x 24,8 cm, cena
95 441 Kč, www.cskarlin.cz

Detail kuchyňské sestavy Salon (Nolte) z nového konceptu
Nolte Neo, modulární systém propojuje kuchyň s obytným
prostorem, charakterizuje ho použití skla, zrcadel, vitrín, polic a
3D vzorů, na obrázku ostrůvek S 23 Salon Mirror, pracovní
deska z bílého skla, rozměr 185 x 120 x 58 cm, cena
116 740 Kč, police v pozadí Salon Depot, 191 x 96 cm,
cena 35 591 Kč, www.nolte-kuechen.de

V

ýzkumy ukazují, že kuchyň převzala estetickou
a statusovou funkci obývacího pokoje a stala se nejdůležitějším místem bytu, které
ukazujeme světu. Ona reprezentuje příběh, který o sobě chceme
vyprávět, stejně jako to, co chceme před ostatními ukrýt. Vyjádření naší individuality patří
momentálně k nejdůležitějším
principům, které se v oblasti interiérového designu uplatňují.
V kuchyních s tím souvisí obliba
policových systémů a vitrín, ve
kterých můžeme shromažďovat
a vystavit věci, které odrážejí
naši osobní historii, naše záliby a preference. Právě ony mají
schopnost dodávat našemu domovu osobitost.

Vitrína Fabrikör (Ikea),
lakovaná ocel, sklo, 57 x
150 cm, cena 4 990 Kč,
www.ikea.cz
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Inspirujte se u profesionálů

Mimořádně odolný model AlnoINOX
(Alno) z nerezové oceli, neporézní
povrch lakovaný práškovou barvou,
dvířka s originální patentovanou
sendvičovou konstrukcí, cena od
1 026 080 Kč bez spotřebičů,
www.alnox.cz
Sestava varných modulů Vario 400
(Gaggenau): indukční varná deska
wok VI 414, cena 79 290 Kč,
elektrický gril s lávovými kameny
VR 414, cena 54 390 Kč, Teppan
Yaki VP 414, cena 63 090 Kč,
parní hrnec Steamer VK 414, cena
60 790 Kč, digestoř VL 414, cena
26 290 Kč, www.sedlakinterier.cz,
www.poggenpohl.cz

M

ezi novými modely se
objevují i velkolepé
koncepty profesionálně vybavených kuchyní. Podíl
vyspělých technologií na fungování kuchyně se stále zvyšuje,
týká se to nejen spotřebičů, ale
také nábytku. Na mysli máme
například rafinované elektrické
ovládání zásuvek a rolet. Technická řešení znamenají i posun
v designu, umožňují například
existenci bezúchytkových dvířek, která se vyznačují čistým,
jednoduchým, minimalistickým
designem a zároveň snadným
otvíráním. Dalším aspektem
odkoukaným v profesionálních
kuchyních je odolnost. Pro tu je
rozhodující kvalita materiálů
použitých při výrobě korpusu,
frontálních ploch a pracovních
desek.

Pracovní deska Durinox (Blanco),
design Solid Edge SE20/25,
svařená ve všech 4 rozích, 2 dřezy 550
Zerox Durinox, inovativní materiál
Durinox je dvakrát tvrdší než konvenční
ocel, homogenní struktura odolná proti
poškrábání i otiskům prstů, rozměr
330,4 x 120,4 cm, cena 150 750 Kč,
www.ancor.cz

www.modernibyt.cz
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Kuchyň autentická

Kuchyň Line (Hanák) v novinkových dekorech 2015,
k dispozici v nejvyšší prémiové kvalitě, kombinace
7vrstvý lak/dýha, nebo v trendové kolekci 3vrstvý lak/
lamino, zobrazené provedení dub arabica/lak
champagne, cena na doptání v obchodní síti Hanák,
www.hanak-nabytek.cz
Kuchyňská sestava Chalet (nolte) z konceptu nolte
neo – nově reinterpretuje venkovský styl bydlení
s důrazem na útulnost a použití autentických
materiálů, vzor 667, dubová dýha odstín mokka,
matný lak, pracovní deska bílé sklo 12 mm, 1 modul
vytvářející ostrůvek, 56 x 56 cm, cena 9 192 Kč,
www.nolte-kuechen.de

V
Forma na pečení
chleba (Lékué), platinový
nepřilnavý silikon, těsto
v ní lze zpracovávat i péct,
cena 765 Kč,
www.vasekuchyne.cz

22

enkov se v našich představách stává ideálním
místem, a pokud si přejeme, aby si naše městská kuchyň něco z této idyly vypůjčila, měli bychom se zaměřit na
sílící trend inspirovaný životem na venkově, ať už v duchu
francouzské Provence nebo
anglické cottage. K hlavním
charakteristikám tohoto sty-

lu patří používání přírodních
materiálů – dřeva, ratanu, kamene, keramiky a hlíny, zemitých tónů, folklorních motivů
a mixování nových věcí s vintage kousky. Velmi oblíbený je
stále vzhled opotřebovaného
starého dřeva, který se uplatňuje zejména na prkenných
podlahách, ale také na dvířkách kuchyňských skříněk.

Kolekce nádobí Terra (Asa Selection)
z červené terakoty, mísa, Ø 28 cm, cena
775 Kč, miska, Ø 23 cm, cena 665 Kč,
miska, Ø 17 cm, cena 465 Kč,
www.ifantazie.cz

Nábytková sestava Riva (Nobilia) je
charakteristická věrnou imitací dubového
dřeva v kombinaci s černým sklem, cena této
sestavy 315 000 Kč, www.inades.eu

Jak se lidé chtěJí
cítit v kuchyni?
■ 42 % Rakušanů odpovídá,
že tu hledá uvolnění, 23 %
útulnost a 9 % preferuje
v kuchyni živý ruch
■ Uvolnění očekává 26 %
Francouzů, 51 % klade důraz
na útulnost a 13 % má rádo,
když je kuchyň akční, rušná
(Zdroj Trendbook Ewe)

inzerce

Technistone je unikátní materiál.
Přírodní i technický. Praktický i stylový.
Více na www.technistone.cz.
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Lepší spojení s přírodou můžete
navázat i prostřednictvím
květináče s vlastnoručně
vypěstovanou bazalkou

Vraťte se k přírodě!

Úložný díl z kolekce Olofstorp (Ikea) se
stolní rozkládací deskou, lakovaná borovice,
cena 4 490 Kč, www.ikea.cz

Obal určený
k pěstování bylinek
Brussels Herbs
Duo (Elho), objem
2,4 l, 185 Kč,
www.primakvetinace.cz

Kostní porcelán
z kolekce Brillance
(Rosenthal), dekor
Fleurs Savage, cena
k doptání, www.
pottenpannen.cz

Malé zahradnické
nářadí Green
(Sagaform) pro
pěstování domácích
rostlin, cena 395 Kč,
www.naoko.cz

Sprej na květiny Green (Sagaform), nádobka
s mechanickou pumpičkou, cena 295 Kč,
www.naoko.cz

Z

dravý životní styl je zaklínadlem, které se omílá stále dokola při každé
příležitosti. Chceme vědět, odkud pochází naše jídlo a co obsahuje. Proto stále více lidí preferuje regionální produkty, čím
přírodnější, tím lepší, nejraději
v biokvalitě. A pokud si je člověk vypěstuje sám doma, může
vlastní plodiny hned zpracovat
a ochutnat. Za posledního půl
století stoupl poměr lidí žijících
ve městech ze třetiny na polovinu, a i když má tento životní styl

řadu výhod, vzdaluje nás přírodě, kterou stále více postrádáme. Protože většina městských
lidí nevlastní zahradu, roste
v poslední době zájem o tzv.
indoor farmaření. Ukázalo se
totiž, že k tomu, abyste vypěstovali vlastní bylinky či zeleninu, stačí jen lodžie nebo terasa
nebo dva tři truhlíky na okně.
A pokud si pořídíte kuchyňský
vermikompostér, můžete recyklovat bioodpad a zároveň vyrábět skvělé hnojivo pro vlastní
potřebu.

Koš Risatorp, ocel, práškový lak, březová dýha, 25 x
26 x 18 cm, cena 245 Kč, www.ikea.cz
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kuchyni

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE V ČESKÉ REPUBLICE

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE NA SLOVENSKU

ASOLUTE AUdIO | Veletržní 50, 170 00, Praha 7 | Tel. (420) 777 739 377
ATELIER pEdRO | Mariánská 30, 140 00 Praha 4 | Tel. (420) 777 211 603
STUdIO KUChYNí NOLTE | Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00 Praha 5 |
Tel. (420) 608 141 410
Kuchyně Elza | Malé náměstí 99, 337 01 Rokycany | Tel. (420) 721 324 124
MOBI | Hanáckého pluku 4, 771 00 Olomouc | Tel. (420) 602 855 740
LIghTSTYLE S. R. O. – ShOwROOM | Rudolfovská 1817/2,
370 11 České Budějovice | Tel. (420) 602 733 793
COCINA | Mariánská 596, 470 01 Česká Lípa | Tel. (420) 731 229 020
STUdIO dECRET | Široká 279/7, 460 01 Liberec | Tel. (420) 702 081 081
lIVInG PRaGuE – ShOP PaRK ČEStlIcE | Průhonická 119, 251 01 Praha |
Tel. (420) 775 390 030

MINITEC | Mliečna 1246, 04014 Košice | Tel. (421) 902 950 950
SCAT | Kmeťkova 27, 949 09 Nitra | Tel. (421) 905 613 287
NÁBYTOK ALBERO | Bosákova 5, 851 04 Bratislava | Tel. (421) 903 277 774
RAU | Syslia 5, 851 05 Bratislava | Tel. (421) 903 247 330
KUChYNSKé STUdIO FARBIAK | Malobytčianska 1442, 014 01 Bytča |
Tel. (421) 917 762 212

www.nolte-kuechen.de

TÉMA: SOUČASNÉ TRENDY

11

Vyjádřete se!

Barvou číslo jedna, pokud jde o kuchyňský nábytek, je letos
jednoznačně šedá, a to ve všech možných odstínech. Ukázka dvířek
kuchyní Alno: Alnocera Concretto, Eiche Kaschmirgrau, Alnosund
Fango, www.alnox.cz
Závěsné měděné svítidlo Ball with
Handle (Frandsen), cena 3 194 Kč,
www.alhambra.cz
Závěsná lampa Spinning (& Tradition),
aluminium, silikon, BH1, Ø 25 cm,
cena 7 550 Kč, BH2, Ø 40 cm, cena
9 850 Kč, www.designville.cz

Závěsné svítidlo
z broušené mědi Float
(Nordlux), cena od
2 246 Kč, www.
svitidla-nordlux.cz

Titul Pantone Barva
roku 2015 získal odstín
Marsala 18-1438 –
červenohnědý zemitý
odstín s nádechem
červené rzi, připomíná
barvu sicilského
dezertního vína, dobře
se kombinuje s šedými
a šedofialovými tóny

Vliesové tapety
z kolekce Esprit 9,
stálobarevné,
omyvatelné, role
53 cm x 10,05 m,
539 Kč/role,
www.fototapety.cz

V
V Duluxu zvolili
za odstín roku
2015 barvu
Copper Blush,
měděný odstín
s nádechem
oranžové
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livný trend, který s sebou přinesla hospodářská krize, virtuální realita a ekologická skromnost, se
zkratkou označuje DIY – do it
yourself neboli Udělej si sám.
Lidé dnes mají pocit, že se stále vzdalují procesu tvorby. Nechtějí jen pasivně přijímat rady
odborníků, co si mají koupit
a jak to vzájemně zkombinovat.
Pochopili zkrátka, že je mnohem zábavnější a hodnotnější
něco vyrábět než jen konzumovat. Sami se chtějí podílet
na procesu zařizování, mixovat
designové kousky s nábytkem
objeveným v bazaru či na půdě.
Chtějí malovat, natírat a přetvářet mainstreamový nábytek
v osobité kreace, které by odpovídaly jejich vkusu. Omrzela
vás stará kuchyň, ale nemáte na
novou? Stačí, když ji přetvoříte
po svém. Je to ekologické, levné
a kreativní. Uplatněte jiné barvy, vyzkoušejte nové materiály,
odšroubujte dvířka a vytvořte
ze skříněk volné police. Změňte
světlo, přemalujte zeď, vyměňte
úchytky nebo pracovní desku. ■

LEGRABOX –
elegance v pohybu
LEGRABOX nyní nabízí ještě větší volnost při návrhu – s konstrukční variantou
LEGRABOX free. Pro zdůraznění individuálních přání je možné využít velkoplošné
zásuvné prvky, jako např. sklo, dřevo nebo kámen.

Více informací
k LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

podlahy

dřevěná vícevrstvá krytina
Classic Nouveau (Kährs), dekor
dub, úprava matný lak, mořený,
kartáčovaný, zkosené hrany, cena
2 009 Kč/m2,www.kpp.cz

Volání
přírody
Přes širokou nabídku a výhody moderních podlahových krytin dává
mnoho lidí přednost podlahám z přírodních materiálů. Díky novým
technologiím a způsobu ošetření se zlepšují jejich užitné vlastnosti
i rozmanitost estetického provedení. Vedle klasické keramické
dlažby se tak v provozeně náročnějším prostoru kuchyní dobře
uplatní i podlaha ze dřeva nebo přírodního marmolea.
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text: libuše lhotská, foto: archiv

Dřevěná krytina lindura
hd300 (Meister), dub nebo
modřín, formát 2 600 x 320 x
11 mm, úprava olejem,
zámkový spoj, cena
1 707 kč/m2,
www.meister-podlahy.cz

Z

materiálů, které mají
schopnost zútulnit klasicky i moderně zařízený
interiér, stojí na prvním místě
dřevo. Ještě v nedávné minulosti
se na podlahy v kuchyních používalo minimálně, protože panovala obava, že se v náročnějším
provozu poškodí. Z historických
objektů je ale patrné, že si tento přírodní materiál dokáže
uchovat své kouzlo i po staletí,
a poškodí-li se, lze jeho původní
vzhled obnovit přebroušením.
Na moderní dřevěné krytiny se
používají pouze vhodné dřeviny, které jsou navíc upravené
tak, aby ani ve vlhčím prostředí neměnily tvar a lépe odolávaly mechanickému poškození.
Dřevo má jako materiál řadu
tvarových variací, barev a odstínů, takže je každá podlaha
z masivu originální. K největším

Dřevěná třívrstvá krytina, katrovaný dub,
odstín Graphite (empiri), úprava
vysokozátěžovým olejem, 2 varianty
rozměru, cena (15 x 150 x
1 800–2 200 mm) 1 490 kč/m2,
www.empiri.cz

přednostem dřevěných podlah
a parket patří přirozený vzhled,
dlouhá životnost, schopnost vyrovnávat v místnosti vlhkost,
dobrá zvuková a tepelná izolace
i to, že nevytváří elektrostatický
náboj.
Pořádný kus dřeva

Podle formy zpracování lze
dřevěné krytiny rozdělit na masivní, vícevrstvé, prkenné, palubovky, průmyslové mozaiky,
parkety, europarkety a mozaikové a kazetové podlahy. Dřevěné podlahy je také možné dělit
podle typu dřeviny (tuzemské
nebo exotické) a podle způsobu instalace. Jako masivní se
označují krytiny, které jsou bez
ohledu na rozměr zhotovené
z jednoho kusu dřeva. Společně
s klasickými parketami představují nejrobustnější podla-

Parketové vlysy jsou dřevěné dílce
s nášlapnou vrstvou uspořádanou
do různých vzorců spojené perem
a drážkou nebo naskládané
na tupý spoj

Vícevrstvá dřevěná krytina
z kolekce european natural
(Kährs), dekor Dub Vienna,
úprava saténový lak, cena
1 561 kč/ m2, www.kpp.cz

www.modernibyt.cz
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podlahy

Dřevo napuštěné olejem
nebo voskem má matný
povrch a v porovnání
s lakem na něm není tolik
vidět poškrábání
a opotřebení

dřevěná třívrstvá krytina,
katrovaný dub, odstín Brunet
(Empiri), úprava
vysokozátěžovým olejem,
2 varianty rozměru, cena
(15 x 150 x 1 800–2 200 mm)
1 550 kč/m2, www.empiri.cz

dřevěná třívrstvá krytina, dub, odstín Greystone
(Empiri), úprava vysokozátěžovým olejem, více
rozměrů, cena (15 x 120 x 1 090 mm) 1 250 kč/m2,
www.empiri.cz

přírodní marmoleum Click (Forbo), možnost
kombinovat různé odstíny, lamely se zámkovým
spojem, cena 1 621 kč/m2, www.kpp.cz

dřevěná třívrstvá krytina, prkno, bělený dub, odstín
Natur (Empiri), úprava vysokozátěžovým olejem, cena
(15 x 120 x 1 090 mm) 1 180 kč/m2, www.empiri.cz

hovou krytinu s tloušťkou až
2,2 cm. Výhodou celomasivních
podlah je kromě zcela přirozeného vzhledu i větší schopnost
pohlcovat a uvolňovat vlhkost
a udržovat tak v místnosti stabilní klima.
Nejjednodušší provedení
z masivu představují módní prkenné podlahy, které se běžně
osvědčily i v náročnějším provozu selských stavení a obyčejných chalup. Na prkenné podlahy lze použít i měkčí druhy
dřeva, jako je smrk, modřín
nebo borovice. Vyšší odolnost
ale pochopitelně vykazují tvrdší dřeviny jako například dub.
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Oblíbenou povrchovou úpravou
je kartáčování nebo takzvaně
postaršení. Široká prkna, na
kterých dobře vynikne struktura i kresba, dodávají vzdušnost i stísněnějším prostorám.
Efektně působí prkna v šířce až
35 cm a v délce až 450 cm.
Stále více vyhledávané jsou
také průmyslové mozaiky neboli kantovky.Vyrábějí se z úzkých
proužků dřeva naskládaných do
pásů, které umožňují pokládku navazujícího nebo děleného
dekoru. Dřevo je v tomto zpracování stabilní a méně podléhá
objemovým změnám. Velkou
výhodou je možnost několika-

násobného přebroušení podlahy
a tedy i její dlouhá životnost.
Nejen v dobových a historicky laděných interiérech najdou
své uplatnění mozaikové parkety, které díky systému ručního
sesazování umožňují zhotovit
skládaný dekor i podle individuálních potřeb.
Pero a drážka

Parketové vlysy (často nesprávně označované termínem
parkety) se staly módní koncem 19. století. Až do sedmdesátých let minulého století se
u nás nepokládala téměř žádná
jiná dřevěná podlaha než vly-

sová. Parketové vlysy se dělí na
typy, které mají na jedné straně
drážku a na druhé pero, a vlysy,
které mají drážku na obou stranách. Kromě dubového dřeva se
vyrábějí i z jasanu, buku, akátu,
javoru a ořechu. Klasický rybinový vzor doplňují nyní pokládky „na stromeček“, „na cihlu“,
v anglickém nebo nepravidelném vzoru.
Podlahovky
a lamParkety

Palubové podlahovky jsou
zhotovené z deskového řeziva
o tloušťce větší než 20 mm. Jsou
opatřeny perem a drážkou. Při

pokládce se zasouvají do sebe
a následně přibijí nebo přišroubují k podkladu. Nejčastěji
se vyrábějí ze smrku, borovice
a modřínu. Speciální úpravou
kartáčováním, při kterém se povrch zbaví měkčí vrstvy, se docílí vyšší tvrdosti a odolnosti.
Lamparkety nebo také europarkety jsou bez pera a drážky.
K podkladu se celopološně lepí
takzvaně na sraz. V minulosti se
používaly hlavně v panelových
bytech. Dnes je tento typ krytiny vnímán jako levnější varianta celomasivní podlahy.
Tuzemské i exoTické

V současnosti se na výrobu
dřevěných podlah využívá přes
padesát druhů dřevin, které se
liší barevností, dekorem a tvrdostí. Běžné praktické i estetické potřeby uspokojí tuzemské
dřeviny, jako je dub, buk, ořech
i třešeň. Vzácností už nejsou ani

exotická dřeva, jako je teak,
merbau, jatoba, dousiié či africký padouk. Za podlahu z těchto
dřevin si ale připlatíte.
olej, vosk, lak

Na výsledném dojmu se kromě kresby dřeva a odstínu podílí i povrchová úprava, která má
za úkol dřevo chránit, usnadnit
údržbu a prodloužit životnost.
Většina dřevěných podlah se
na trh dodává již s povrchovou úpravou. Optimální ochranu zajistí lakování. Lak by měl
být dostatečně tvrdý, aby zvýšil
odolnost vůči oděru, ale také
elastický, aby při vysokém zatížení nepopraskal. Podle stylu
interiéru volíme matný nebo
lesklý. Tato úprava je vhodná
zejména na krytiny z měkčího
dřeva.
Ve větším souznění s přírodním materiálem působí napouštění olejem nebo voskem.

Keramická dlažba Board
imitující dřevo je zhotovena
metodou digitálního tisku,
která umožňuje přenést na
hladký povrch obkladů i reliéf
a jakýkoliv dekor ve vysokém
rozlišení
Precizní kresbu dřeva v přírodních tónech s výrazným kolísáním
dekoru v ploše nabízí keramická dlažba z kolekce Bord (Rako).
Imitaci umocňuje mírně reliéfní povrch s kontrastem lesku a matu,
cena (1 200 x 300 mm) 1 299 kč, www.rako.cz
inzerce

Hš Rustikal

stylové kuchyně

Bělehradská 62, Praha 2-Vinohrady

tel.: +420 222 513 017

w w w .h s ru s ti k a l .c z

podlahy

U většiny
dřevěných
krytin je možné
použít
podlahové
vytápění. Přesto
si informaci
o vhodnosti
konkrétní
krytiny ověřte
u výrobce
Mozaikové parkety typ train
White (Empiri), dub, třívrstvá
konstrukce, úprava olejem,
20 x 390 x 390 mm, cena
2 850 kč, www.empiri.cz

přírodní marmoleum
jednobarevný odstín H69,
cena 756 kč/m2,
www.forbo-flooring.cz

přírodní marmoleum click (Forbo), mix odstínů,
lamely se zámkovým spojem, ceny: 1 404 kč/m2
(obdélníkový formát), 1 621 kč/m2 (čtvercový
formát), www.kpp.cz

K tomu se používá lněný, slunečnicový nebo bodlákový olej
a včelí nebo karnaubský vosk.
Oleje na rozdíl od laků nevytvoří na povrchu film ani vrstvu,
nýbrž prodyšnou a do hloubky
dřeva působící impregnaci. Vykreslují a zvýrazňují přirozenou
strukturu dřeva a zachovávají
daný matný vzhled. Obvykle se
používá kombinace olejů a vosků, protože olej dřevo impregnuje a vosk jej chrání na povrchu.
Stoprocentně
ekologické

Podlahu z přírodního materiálu nabízí také marmoleum, které
se vyrábí z lněného oleje, pryskyřice, dřevité moučky, juty, vápence a přírodních barviv. Hlavní
složkou je lněný olej, který se pojí
s borovicovou pryskyřicí. Aby se
při výrobě tohoto ekologického
materiálu dochoval i ekologický
postup, používá se do směsi dřevitá moučka získaná ze dřeva,

které vyrůstá v obnovitelných
lesích. Dřevité plnivo dobře přijímá přírodní pigmenty, kterými
se materiál barví. Další přísadou
je mletý vápenec, který pomáhá k vytvoření jemné struktury.
Marmoleum má příjemný povrch, který svádí k chůzi naboso,
snadno se udržuje a má dokonce
i antibakteriální účinky. Jeho životnost může být i více než 50 let.
keramická Stálice

Mezi krytiny zhotovené z přírodních materiálů patří také
stoprocentně recyklovatelná keramická dlažba, která je i přes
velkou konkurenci v kuchyních
stále nejpoužívanější. V nabídce
jsou tisíce rozmanitě barevných
i jednobarevných dlaždic s jednoduchými i výraznými dekory
a také typy imitující dřevo nebo
kámen. Keramická podlaha se
snadno udržuje, má prakticky
neomezenou životnost a na rozdíl od většiny krytin se nepoškodí například při vytopení. ■

Při údržbě dřevěných krytin
ošetřených olejem nebo voskem
nepoužívejte saponáty, ale neutrální
podlahové mýdlo
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vitamino

cedník s mísou

Plastová mísa s vloženým cedníkem je ideální
pro oplachování ovoce a zeleniny pod tekoucí
vodou a jejich servírování bez čekání ihned
po umytí – přebytečná voda jednoduše
odkape do mísy. Obě nádoby lze používat
samostatně, mísu pro přípravu a podávání
salátů nebo servírování ovoce, cedník
k cezení uvařených těstovin či brambor.

Nový Katalog
Léto 2015 v Prodejních
centrech TESCOMA!

2,0 l
ø 20 cm

149,-

5,0 l
ø 28 cm

249,-

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BENEŠOV, Tyršova 175 / BLANSKO, Vodní 2 / BRNO, Olympia Brno / BRNO, OD Vichr, Kobližná 19 / BRNO, Ečerova 2b / BRNO, Cimrman, Masarykova 7 / BRUNTÁL, OD Rex / ČESKÁ TŘEBOVÁ,
J. Pácla 168 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY CENTRUM / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 31 / FRÝDEK-MÍSTEK, OC Frýda / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, OD Elan / HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568 / HODONÍN,
Národní třída 50 / HRADEC KRÁLOVÉ, OC Atrium / HRANICE, nám. 8. května 368 / CHOMUTOV, OC Chomutovka / IVANČICE, Elektro Expert, Oslavanská 1597 / JIHLAVA, Farní 2 / JIHLAVA, City Park / KARLOVY VARY, OC
Varyáda / KARVINÁ, OC Karviná / KLADNO, OC Central / KOLÍN, OC Futurum / KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046 / KROMĚŘÍŽ, Kovářská 19/4 / LIBEREC, OC Forum Liberec / LIBEREC, OC NISA / LITOVEL, Palackého 852/2 /
LITVÍNOV, nám. Míru 336 / MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum / MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Stupka Home, Pivovarská 130/4 / MOST, OC Central Most / NÁCHOD, Běloveská 763 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 / OLOMOUC,
Galerie Moritz / OLOMOUC, Galerie Šantovka / OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, OC Breda / OPAVA, Horní nám. 58 / OSTRAVA, Forum Nová Karolina / OSTRAVA, OC Avion / OSTRAVA, OC Laso
/ OSTRAVA, nám. Msgr. Šrámka 5 / PARDUBICE, OC Albert / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PELHŘIMOV, Jaroš, Palackého 67 / PÍSEK, Chelčického 73 / PLZEŇ, Galerie Slovany / PLZEŇ, OC Olympia Plzeň / PLZEŇ, Koperníkova
1 / POHOŘELICE, Komenského 259 / PRAHA 1, OD Bílá Labuť / PRAHA 1, Obchodní pasáž Florentinum / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 2, Francouzská 175/14 / PRAHA 4, OC DBK Budějovická / PRAHA 4, OC Chodov
/ PRAHA 5, OC Nový Smíchov / PRAHA 6, OC Šestka / PRAHA 9, Centrum Černý Most / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 9, OC Letňany / PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy / PRAHA 13, OC Lužiny / PROSTĚJOV, OC
Zlatá Brána / PŘEROV, nám. Přerovského povstání 1 / PŘÍBRAM, Prodok, nám. 17. listopadu / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo nám. 176 / SLAVKOV U BRNA, Čs. armády 244 / STRAKONICE, Podskalská
316 / SVITAVY, Stupka Hobby Market / ŠUMPERK, OC COOP / TÁBOR, OD Dvořák / TEPLICE, Galerie Teplice / TŘEBÍČ, Komenského nám. 141 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71 / ÚSTÍ NAD LABEM, OC
Sever / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / VESELÍ NAD MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

www.tescoma.cz

ODŠŤAVOVAČE

Při výběru
odšťavovače
ověřte, zda vám
vyhovuje
velikost
vkládacího
otvoru
Šnekový odšťavovač Perfect
Juicer (G21), barva bílá, zelená,
červená, cena 4 999 Kč,
www.dobreoci.cz

Šnekové odšťavovač ZJP 1600B
(Zelmer), cena 5 599 Kč,
www.alza.cz

ZAOSTŘENO
NA ŠNEKY
Čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy
bez konzervačních přípravků, cukru,
barviv a jiných aditiv mají kromě
vynikající chuti vyšší nutriční hodnotu
než průmyslově zpracované džusy.
V domácím odšťavovači si můžete
připravit zdravý a chuťově zajímavý
nápoj z rozmanitých přírodních plodů
i z listové zeleniny.
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V

domácích podmínkách
se dříve na šťávu zpracovávaly hlavně přebytky
úrody ze zahrady. K odšťavení se
používaly buď podomácku vyrobené lisy, ruční mlýnky nebo
speciální nádoby, ve kterých se
ovoce nejprve zahřálo, takže
získaná šťáva ztratila punc čerstvosti. V souvislosti s módním
zdravějším životním stylem se

objevily první domácí elektrické odšťavovače, které si rychle
získaly oblibu. V mnoha domácnostech dnes odšťavovač patří
k běžnému vybavení kuchyně.
Vedle odstředivých typů, ve
kterých se surovina nejprve nastrouhá nebo noži na jemno naseká, se objevily sofistikovanější
šnekové modely, které přírodní
produkty zpracovávají šetrněji

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Pokud chcete odšťavovat pravidelně,
vyzkoušejte si u zvoleného modelu, zda je pro
vás jeho montáž snadná. Pokud vás totiž bude
obtěžovat, přestanete ho používat
Šnekový odšťavovač PAL
141 (Gallet), nerez/plast,
cena 3 003 Kč,
www.teshop.cz

Šnekový odšťavovač
GZ030 (Guzzanti), cena
4 699 Kč, www.guzzanti.cz

Horizontální šnekový odšťavovač (Hurom),
součástí je příslušenství s menšími nástavci
na výrobu nudlí. Nástavce i šnek jsou
vyrobené z odolného materiálu Ultem,
záruka na motor je 10 let, cena 7 699 Kč,
www.huromodstavnovac.cz

Jestliže používáte myčku nádobí,
vyberte typ, který je vhodný i pro
tento způsob mytí
a důkladněji. V porovnání s odstředivými spotřebiči dokážou
vylisovat šťávu i z listové zeleniny a zejména u měkkých typů
ovoce mají větší výtěžnost.
Podle polohy uložení lisovacího šneku se rozdělují šnekové
odšťavovače na vertikální a horizontální. U obou ale zůstává
zachován princip pomalého rozmělňování, při kterém nedochá-

Mezi nejkvalitnější patří horizontální
odšťavovače z řady 8004 a 8006
(Omega) s patentovaným
dvoufázovým filtrem zajišťujícím
vysokou výtěžnost, cena 9 915 Kč,
(typ 8004) a 10 040 Kč, (8006),
www.heureka.cz

PŘI VÝBĚRU
POSUĎTE:
■
■
■
■
■

sílu motoru
velikost vkládacího otvoru
použité materiály
délku záruky
náročnost montáže

www.modernibyt.cz
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ODŠŤAVOVAČE

U přírodních produktů
nejasného původu je
lepší slisovaný odpad
zlikvidovat. Některé
zbytky produktů
ekologického
zemědělství je ale
možné ještě dále
využít

Šnekový odšťavovač Kuvings Slow Juicer
B6000PR (NUC Electronic), cena 11 990 Kč,
www.nejodstavnovac.cz

Šnekový model LO 7040 (Concept) se
vyznačuje tichým chodem a snadnou montáží,
cena 4 990 Kč, www.my-concept.cz

Šnekový odšťavovač
PHJE5020 (Philco),
cena 4 999 Kč,
www.philco.cz
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zí k zahřívání. Šnekové odšťavovače jsou vybavené dvěma sítky
– jemným na džusy a hrubším
na pyré, takže se využívají například i na přípravu zeleninových polévek nebo kojeneckých
pokrmů.
I když principiálně pracují stejně, jsou mezi šnekovými
odšťavovači rozdíly, které se
projeví ve výtěžnosti (množství získané šťávy), ve velikosti
vkládacího otvoru (ovlivní, na
jak velké kusy je třeba suroviny krájet), ve způsobu ná-

sledné údržby a náročnosti
montáže a také v životnosti.
Tu ovlivňuje kromě síly motoru materiál, ze kterého jsou
zhotovené jednotlivé komponenty, zejména drticí šnek. Na
trhu najdete levnější i několikanásobně dražší typy. I lacinější modely, které jsou cenově srovnatelné s kvalitnějšími
odstředivými typy, ale mají své
opodstatnění. Využijí je například v domácnostech, kde se
přípravou šťáv nezabývají často a pravidelně.
■

Šnekový odšťavovač
SL-JE 51S03 (Scarlett),
cena 3 299 Kč,
www.kasa.cz

Šnekový odšťavovač Vitapure
(Princess), cena 3 590 Kč,
www.nipponcec.cz

U kvalitních šnekových typů lze
výtěžnost zvýšit opakovaným odšťavením
vylisované hmoty
Šnekový odšťavovač
GZ020 (Guzzanti), cena
4 590 Kč, www.mall.cz

NÁŠ TIP
■ Pokud neradi plýtváte a je
vám líto vyhazovat zbytky
odšťavené zeleniny, můžete
ji využít například na přípravu
vegetariánských karbanátků.

■ 2 hrsti vylisované mrkve,
1 větší nastrouhaná brambora,
1 stroužek drceného česneku,
1 vejce nebo 1 lžíce chia
semínek namočených na
10 minut ve 3 lžících vody, 1 lžíce
slunečnicových semínek (nebo
pro obměnu sezamových či
dýňových), nasekaná petrželová
nať (medvědí česnek nebo jiná
oblíbená bylinka), pepř, sůl

■ Všechny ingredience smícháte
a z hmoty vytvoříte karbanátky,
obalíte je ve strouhance

Šnekový odšťavovač 400W
(Exido), cena 3 902 Kč,
www.vitek.cz

a usmažíte na oleji, případně
můžete tvořit lžící na pánvi
tenčí placičky a krátce je
smažit jako bramboráky.

www.modernibyt.cz
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VYZKOUŠELI JSME

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

NÁŠ TIP
■ Pokud máte k dispozici mrkev
v biokvalitě, stačí ji před
odšťavováním omýt. U mrkve
z běžného prodeje je ale lepší očistit
povrch škrabkou. Při testování
se nám osvědčila škrabka se
dvěma čepelemi Presto Expert
(Tescoma), která přípravu usnadní
a urychlí. Díky jemným čepelím
jsou odstraněné slupky tenké, takže
nedochází ke zbytečnému plýtvání,
cena 79 Kč, www.tescoma.cz

Odšťavovač HH 2. generace
(Hurom), cena 11 880 Kč,
www.huromodstavovac.cz

Tohle má šťávu!
V redakci jsme měli možnost vyzkoušet nejnovější šnekový model
značky Hurom HH, který získal ocenění Red Dot Design za
výjimečnou kvalitu a design. Kromě toho, jak se nový typ obsluhuje
a udržuje, nás zajímalo, jaká bude výtěžnost. Výsledek jsme
porovnali s kvalitním odšťavňovačem odstředivého typu.

P

rotože většina z nás považuje čtení návodů spíš
za ztrátu času, přistoupili jsme k obsluze spíše citem.
Spotřebič jsme bez problémů sestavili, očistili kilo mrkve a hurá do akce. Při drcení
druhého většího kusu se však
odšťavovač zastavil a odmítl
dál spolupracovat. Pracně jsme
odstranili upěchovanou hmotu
a pokračovali dál. Když se po
nějaké chvíli situace opakovala,
potupně jsme zalistovali v přilo-
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ženém (a dodejme, že stručném
a přehledném) návodu. Problém
se rychle vyřešil díky funkci
zpětného chodu. Pokud se (po
příliš iniciativním plnění) přístroj zahltí, stačí jen přepnout
ovládací tlačítko do opačné polohy, stlačená hmota se uvolní
a přístroj pracuje dál. Z kilogramu mrkve jsme vylisovali 450 ml
šťávy. Ze stejného množství jsme
z odstředivého modelu získali
400 ml. Podstatně vyšší body ale
nasbíral šnekový typ při lisování

citrusů. Z kilogramu pomerančů
a mandarinek jsme vytěžili 750
ml vynikajícího džusu, odstředivý spotřebič nás odměnil pouhými 500 ml. Situace se opakovala
i při zpracování jablek. Výmluvné bylo také porovnání odpadu.
Zatímco u šnekového typu šlo
o malé množství suché a nevábné dužiny, zbytky drceného ovoce z odstředivky nám bylo líto
vyhodit. A tak jsme je vložili do
testovaného spotřebiče, který
je zbavil zbytkové šťávy. Po vý-

měně jemného sítka za hrubší
(se kterým je možné odšťavovač
použít místo mixéru na přípravu
polévek) jsme vyzkoušeli také
přípravu lahodného jablečného
pyré. V porovnání s odstředivým
typem (z jehož jemného struhadla se po použití poměrně složitě odstraňují zbytky) zvítězil
šnekový i při následné údržbě.
Po snadné demontáži stačilo jen
jednotlivé díly opláchnout a nechat oschnout na praktickém
držáku.
■

Čerstvé potraviny ve velkém stylu
■

■

Kombinovaná chladnička o šířce 91 cm
a třech klimatických zónách
V části BioFresh si potraviny uchovají
prospěšné vitamíny, svěží vzhled
a jedinečnou chuť i vůni mnohem
déle než v běžné chladicí části

■

Profesionální kvalita chlazení
díky mrazicí části s technologií
NoFrost: už nikdy nebudete
muset odmrazovat!

■

Technologie DuoCooling přináší
nezávislé řízení teploty a zamezuje
šíření pachů a vysychání a namrzání
potravin

■

■

Výrobník ledu IceMaker pro automatickou přípravu ledových kostek
Praktická technologie SoftSystem
pro tlumené zavírání dveří

Podrobné informace vám s potěšením
poskytne váš prodejce.

Na obrázku:
model CBNes 6256

www.liebherr.com

Mc TREE a.s.
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň
tel.: +420 286 854 368-70
fax: +420 286 850 101
info@mctree.cz
www.mctree.cz

Kvalita, Design a Inovace

RECENZE

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ
Dobrý rádce
Po úspěšné Biokuchařce připravila autorka Hanka Zemanová publikaci
BioAbecedář. Jde o přehledného průvodce pro všechny, kteří se zajímají
o bioprodukty a vaření z nich, ale i pro ty, kteří to teprve plánují. V jednotlivých
kapitolách totiž najdou vyčerpávající informaci o druzích obilnin, mouky, chleba
a dalšího pečiva, o mléku a mléčných výrobcích, o mase, uzeninách, rybách, vejcích,
luštěninách, semínkách, zelenině (včetně opomíjených druhů, jako je například tuřín),
ovoci, tucích, „necukrových“ sladidlech i o zajímavých cizokrajných plodinách.
Přestože jde vlastně o poučnou publikaci, určitě se do ní rychle začtete. Díky
vyčerpávajícím informacím je kniha zajímavá pro laiky, ale i pro ty, kteří už o racionální
výživě leccos vědí. Sympatické je, že tu nechybí ani informace, kde a jak se dají
doporučené produkty nakoupit a jak se v nabídce prodejců orientovat. Součástí jsou
zajímavé recepty z běžných, ale i netradičních nebo „zapomenutých“ surovin.
BioAbecedář Hanky Zemanové, cena 594 Kč, www.smartpress.cz

Hezky česky
Špatnou pověst klasické české kuchyně jako hutné, mastné a kalorické vyvracejí autorky
publikace Jezte česky – rok v naší kuchyni. Recepty jsou řazeny podle čtyř ročních
období a vycházejí ze surovin, které jsou v našich zeměpisných šířkách pro každou dobu
typické. A protože jde o českou kuchyni inspirovanou stravováním našich předků,
nenajdete tu žádná průmyslová dochucovadla ani suroviny, které se u nás nepěstují. Také
se nemusíte obávat složitých postupů a kalorických bomb ve stylu M. D. Rettigové, která
sice pootevřela českým hospodyním kulinářské obzory, s typickou českou stravou
obyčejných lidí však neměla většina jejích receptů mnoho společného. Kuchařku nelze
zařadit do oblasti bio nebo racionálního stravování. U tradičních pokrmů používají autorky
například cukr, máslo nebo droždí – avšak s mírou. Najdete tu řadu jednoduchých
a zajímavých receptů na někdy již zapomenuté anebo zjednodušené tradiční pokrmy
z běžných i léta opomíjených druhů zeleniny a obilovin.
Jezte česky – rok v naší kuchyni, Jana Vašáková a Zdena Skokanová N.,
cena 339 Kč, www.smartpress

Vypěstovat, zpracovat, sníst
Publikace V hlavní roli zelenina je ideálním pomocníkem a rádcem pro ty, kteří mají kde
pěstovat zeleninu. Ale nejen pro ně. V obsažné publikaci se totiž také dozvíte, jak zeleninu
nakupovat, skladovat a zpracovávat. U každého druhu je podrobná informace o pěstování, jak se
dá v kuchyni upravit, aby si uchovala cenné látky, a je tu i recept na zajímavý pokrm. Samostatná
část je věnovaná návodům na zhotovení kosmetických přípravků, léčivých nápojů a tinktur. Další
kapitolu tvoří postupy na zhotovení pomůcek na zahradu nebo ozdobných předmětů do
domácnosti s přírodní tematikou. V gastronomické části jsou recepty na zajímavé zeleninové
předkrmy, polévky, pomazánky, hlavní chody i moučníky a konzervované směsi. Až na několik
výjimek tu najdou inspiraci také vegetariáni.
V hlavní roli zelenina, kol. autorů, Tarsago ČR, cena 897 Kč, http://obchod.readersdigest.
cz/katalog/knihy/
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rozhovor

text: libuše lhotská, foto: archiv

ve svém krámku má Monika
Kopecká i malé občerstvení.
Pravidelní návštěvníci tu
oceňují zejména zajímavé
zákusky, jejichž recepty si
majitelka sama vymýšlí

Monika doporučuje:

Bio jako
životní styl
Kdysi ojedinělé prodejny s biopotravinami,
které navštěvovala hrstka nadšenců
považovaných okolím spíš za podivíny,
dnes najdeme v každém městě. O tom, jaký
je o biopotraviny zájem, jsme si povídali
s Monikou Kopeckou, majitelkou prodejny BiJo
jako od maminky v Řevnicích u Prahy.

Co vás přivedlo k zájmu o biopotraviny?

Jako většina rodičů, kteří tento sortiment vyhledávají, jsem se
o ně začala zajímat v souvislosti
se snahou poskytnout svým dětem kvalitnější výživu. Syn měl
jako malý nějaké zdravotní problémy a po prostudování odborné
literatury o možnostech současné
medicíny jsem pochopila, že je
třeba hledat i alternativní řešení.
Změnili jsme jídelníček, začali
používat suroviny v biokvalitě
a ukázalo se, že to funguje.

To bylo v devadesátých letech.
Jak se od té doby změnil přístup
lidí k biopotravinám?

Došlo k ohromnému posunu,
který bych s nadsázkou přirovnala k evolučnímu procesu proměny opice v člověka. Dnes už
lidé nevnímají biopotraviny jen
jako zdravou výživu, ale hlavně
jako kvalitu a životní styl, kterým dávají najevo, že jim není
lhostejná budoucnost jejich dětí
i celé planety. Je to nový, nesobecký pohled na svět. Za důležitý aspekt považuji i to, že se lidé

■ salát z ječmenného bulguru
Ječmenný bulgur je novinkou na trhu a představuje
skvělou alternativu k již známějšímu pšeničnému.
Je drobnější a jeho chuť je delikátní.
■ 250 g ječmenného bulguru, 500 ml vody, sůl, 300 g uvařené
cizrny (asi 150 g suché), 80 g oloupaných mandlí, 2 lžíce
slunečnicového semínka, 2 menší pórky (vše v biokvalitě)
■ zálivka: šťáva z 1 citronu, 2 stroužky česneku, 4 lžíce panenského
oleje (olivový nebo konopný), 1 lžička mletého koriandru, sůl
■ Bulgur zalijte vodou, osolte a vařte 5 minut, pak odstavte
z plotýnky, přidejte pórek nakrájený na jemná kolečka
(nemíchejte) a nechte dojít cca 10 minut pod pokličkou. Na
pánvi nasucho opražte mandle a slunečnicová semínka.
Suroviny na zálivku dobře prošlehejte a promíchejte s bulgurem.
Mandle a slunečnicová semínka můžete přimíchat nebo
jimi posypat salát na talíři. Lze podávat teplé i studené.

učí vážit si kvalitních potravin,
které jsou logicky dražší, a neplýtvají jimi.
Připojila jste se k iniciativě Skutečně zdravá škola, která je občanskou iniciativou snažící se
o změnu stravování ve školách
a školkách. Čemu se konkrétně
věnujete?

Konkrétně já pořádám semináře v rámci pilotního programu Skutečně zdravá šola, na
kterých dětem ve školách předvádím, jak si samy mohou snadno připravit dobrou a zdravou
svačinu. Cílem je také měnit
postoje rodičů, kteří se často
domnívají, že by jejich ratolesti nic zdravějšího a nevšedního
nepozřely. Děti se mnou svačinu připraví, ochutnají ji, zjistí,
že je dobrá, a jsou to pak ony,
kdo rodiče přesvědčí o změně
myšlení. Kromě toho docházíme
i do školních jídelen, kde prezentujeme přípravu nějakých
zdravějších a méně tradičních

pokrmů z obyčejných surovin,
jako jsou například luštěniny.
Nechceme poučovat, ale spolupracovat, a většinou se nám
podaří, že pak některé naše recepty zařadí do pravidelného
jídelníčku.
Pořádáte i víkendové kurzy zdravého vaření. Jaký je o ně zájem?

Těší mě, že je stále větší. Někdy lidé přicházejí s nedůvěrou a pak jsou překvapeni, jak
snadno se dá připravit dobré,
zajímavé a zdravé jídlo i z běžných surovin.
Za posledních dvacet let se sortiment biopotravin výrazně rozšířil
i o dříve u nás neznámé exotické
plodiny. O co je nyní největší zájem?

Celkově asi o všechno. U mě
v prodejně se vždycky dočasně zvýší zájem o suroviny, které
jsme používali v kurzu. Obecně
jsou ale dlouholetou stálicí jáhly a červená čočka.
www.modernibyt.cz
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PÁNVE PRO 3. TISÍCILETÍ
Vedle klasické litiny a nerezu jsou na trhu pánve s moderními
nepřilnavými povrchy, které by měly být zdravotně nezávadné
a odolné. U kvality povrchu se většinou musíte spolehnout na
prohlášení výrobce, který ji stvrzuje víceletou zárukou. Renomované
značky garantují i kvalitu korpusu.
Přírodní minerály používá značka
Rissoli u několika kolekcí. Nádobí
Granito je vhodné i na indukční desky.
Pánve mají odnímatelné rukojeti,
povrch Hard Stone umožňuje přípravu
pokrmu i bez tuku, cena pánve
(Ø 20 cm) od 599 Kč,
www.titanovepanve.cz

Ocel a med
Francouzská značka de Buyer
vsadila na klasický materiál se
speciální úpravou. Pánve
z řady Mineral B Element jsou
opatřeny povrchovou úpravou
na bázi včelího vosku.
Počátečním zapečením se
vytvoří nepřilnavý povrch.
Tyto pánve jsou vhodné
zejména na restování masa
a zeleniny, cena pánve
(Ø 24 cm), 1 641 Kč,
www.kulina.cz

Značka Ballarini používá na granitové
nádobí nepřilnavý materiál Cortina
Granitium, který je složený ze čtyř
vrstev a zesílený minerálními
částicemi. Pánev snese teplotu
v troubě do 160 oC, cena 849 Kč,
www.mall.cz

Keramický materiál Siligran e30 (Silit) je odolný vůči
mechanickému poškození. Za další výhody výrobce udává
extrémně hladkou plochu, snadné čištění (možné i v myčce),
vhodnost pro všechny typy sporáků včetně indukčního,
tepelnou odolnost do 400 oC, antialergické a antibakteriální
schopnosti, pánev Tavera s povrchem CeraProtect, Ø 24 cm,
cena 2 490 Kč, www.mobax.cz
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV
Pánev wok Induction (Risoli) s povrchem
Titanium o tloušťce 10 mm, cena 1 098 Kč,
www.kuchynskepotreby.cz

Evergreen
Profesionální parametry má nádobí z řady
Dr.Green (Risoli), jehož varnou vrstvu tvoří
odolný zelený vodní kámen. Dvojnásobně
zesílené dno garantuje pevnost a stabilitu.
Nádobí je vhodné pro všechní typy ohřevu
kromě indukce, cena pánve
(Ø 24 cm) 1 499 Kč,
www.titanovepanve.com

Profesionální pánev wok Optima (Risoli) s roštem
a dřevěnými tyčkami, vhodná pro všechny typy
plotýnek kromě indukce, cena (Ø 32 cm)
1 899 Kč, www.titanovepanve.com

Jako křemen
Plasma titanové nádoby Harecker
patří mezi špičkové produkty.
Zárukou kvality je ručně litý korpus
s povrchem Titan 2 Diamond
s mezivrstvou z keramiky.
Centimetrová tloušťka dna zajišťuje
dokonalý rozvod tepla a tepelnou
setrvačnost. Povrch je extrémně
nepřilnavý, odnímatelné držadlo
pánve snese teplotu do 260 oC,
cena typu na ryby (35,5 x 24 cm)
2 298 Kč, www.titanovepanve.com

www.modernibyt.cz
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VYZKOUŠELI JSME ZA VÁS
Nenápadný klenot
Pánve prémiové značky Five Stars
Diamod nesou označení Made in
Germany. Kvalitu poznáte už na první
potěžkání. Zaručuje ji ručně litý korpus
a plasma titanová vrstva, která je velice
tvrdá a odolná. Pánev lze využít na
dušení, smažení i grilování, ideální je ale
zejména pro přípravu pokrmů, které je
potřeba velmi pomalu smažit. Atypicky
silné dno zajistí pravidelný
a dlouhotrvající rozvod tepla po
celé ploše pánve. Proto jsme na
ní mimo jiné připravili rösti
přesně podle tradičního
švýcarského receptu. Tři až
čtyřcentimetrovou vrstvu hrubě
nastrouhaných a upěchovaných
brambor je třeba pomaličku
smažit z obou stran tak, aby se
stejnoměrně propekla a při
obracení nepotrhala. Pokus se
zdařil napoprvé! Cena pánve
(Ø 24 cm) s poklicí
s termoventilem
7 720 Kč,
www.fivestarsdiamond.cz

Grilování bez grilu
Varhánkový povrch pánve Le Creuset je zhotovený
z patentované nepřilnavé vrstvy, která neobsahuje žádné
škodlivé látky. Silná stěna litého hliníku zajišťuje dobrou
vodivost po celé čtvercové ploše, přestože dnem přiléhá
k varné ploše „jen“ kruhová část spodní strany dna. Pánev
je ideální zejména na grilování masa a zeleniny. Nám
se osvědčila při přípravě ryb, které se díky tvaru vešly
na pánev dvě. Cena pánve 1 979 Kč,
e-mail: praha@lecreuset.cz

Ideální pro singles
Z produkce litinových pánví značky Le
Creuset s nepřilnavým povrchem jsme zvolili
malou pánvičku v efektním červeném
provedení, která má na okraji hubičku,
usnadňující manipulaci s výpekem. Na tomto
typu jsme vejce nesmažili, protože jeho
povrch vyžaduje několik použití, než se
stane nepřilnavým. Už od počátku se na
něm ale výborně připravovaly steaky
a smažená zelenina. Vyšší hmotnost, kterou
je nutno u litinové pánve očekávat,
napomáhá úspornému vaření na nižším
stupni a tepelné setrvačnosti, kterou
využijete při složitější přípravě více pokrmů
najednou. Pánev má povrchovou úpravu
skelný smalt, který je odolný a zbavuje
litinové nádobí kovové příchuti. Cena pánve
1 779 Kč,
e-mail: praha@lecreuset.cz

Dobrá volba
Značka Tescoma nabízí kolekci pánví I-Premium Stone
s nepřilnavým minerálním povrchem. Na rozdíl od mnoha
výrobců zvolila výrazně zdrsněný povrch, který opticky
upozorňuje na strukturu přírodního kamene. Nejprve jsme
pánev ošetřili podle doporučení výrobce potřením olejem
a mírným zahřátím. Pak jsme testovali její nepřilnavost
míchanými vejci, která jsou u povrchů nádobí prubířským
kamenem. I bez použití tuku se míchaná vajíčka z povrchu
pánve krásně odlepovala a nádobu pak stačilo jen vytřít vlhkou
houbičkou. Pánev jsme ohodnotili jako vhodnou pro všechny
typy vaření i smažení, cena typu o Ø 24 cm je 899 Kč,
www.tescoma.cz
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Čistá elegance ...
INFINITY- vertikální digestoř
• aktivní potlačení hluku SIL-K act
• LED osvětlení
• energetická třída B

Promtinvest spol. s r.o.
info@digestore-faber.cz
tel.: +420 566 630 160

Cena od 26 590 Kč

www.digestore-faber.cz

OBJEVTE SVĚT FABER
S VOLNĚ DOSTUPNOU
APLIKACÍ

Objevte úsporu energie

představujeme

Odsavač Elica ICO určený
pro montáž na stěnu,
kombinace skla a nerezové
oceli, další varianty v bílém
nebo světlehnědém
provedení, cena 48 990 Kč

Moderní digestoře
Elica jsou
nevšedním
i dominantním
prvkem
kuchyňského
interiéru

Výborné funkce,
jedinečný Vzhled
Zajímavou formu krytu nabízí
ostrůvkový model Elica YE,
materiál hypoalergenní netoxický
Cristalplant, který je odolný vůči
šmouhám, dálkové ovládání,
cena 129 990 Kč
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Kvalitní materiály, dokonalá funkčnost, ale také nevšední
a zajímavý vzhled – to vše opravňuje italskou značku Elica, aby
označovala své produkty jako designové. Důkazem je i několik
ocenění včetně prestižního Red Dot Design Award.

P

řestože značka Elica
vstoupila na český trh
před několika lety, s jejími odsavači par jste se mohli
setkat už dlouho předtím. Velkou
část své produkce totiž vyráběla
pro jiné renomované značky za-

měřené na bílou techniku a přístroje. V této výrobní politice
pokračuje dále, na světovém trhu
se však stále více uplatňují i digestoře s jejím vlastním logem.
Základním trendem, který značku Elica prosazuje, je maximálně

využít možnosti moderních výrobních technologií a nabídnout
mimořádně výkonné spotřebiče
v elegantním, moderním i extravagantním provedení, které svými funkcemi a vzhledem
pomáhají změnit kuchyň v pří-

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Ostrůvkový odsavač
Seashell v provedení bílá
perleť, vyrábí se i v matně
bílé, černé a v zářivě
nerezovém provedení,
dálkové ovládání, cena
59 990 Kč

Ve speciálních laboratořích ověřuje
výrobce funkčnost každého prvku.
Teprve pak může jít prototyp do výroby
jemné prostředí. Za několik let
si digestoře Elica vydobyly na
českém trhu pozici prestižní
značky, o kterou se zajímá jak
laická veřejnost, tak odborníci
z řad architektů a bytových designérů. Z několika prestižních
ocenění jmenujme vedle Red
Dot Design Award i cenu Good
Design. Za inovační činnost
ji ocenila národní organizace
Confindustria, která reprezentuje italské výrobní a servisní
společnosti.

Nástěnný odsavač Feel se třemi typy
odtahu, provedení lesklé a matné sklo,
vyrábí se i v bílé a černé barvě, cena
71 990 Kč
Odsavač OM Air určený
pro montáž na stěnu,
barevné sklo v bílém nebo
černéím provedení, cena
51 990 Kč

kvalita použitých materiálů.
Do výroby se tak dostane jen
dokonale funkční spotřebič. Digestoře z ateliéru tohoto tvůrce jsou elegantní a nadčasové.
Výrazným prvkem designových
kusů je i hravost, která upoutává pozornost, vzbuzuje emoce
a rozhodně nenudí. Vyznačují
se jednoduchými konstrukcemi,
dynamickou formou, pro tento
typ produktu i netypickými výraznými barvami a také snadným interaktivním ovládáním.
Podle autora návrhů může vnímání těchto mnohdy umělecky
ztvárněných objektů překročit
běžný uživatelský ráz a změnit
se i v citové pouto. Z nevšed-

ních uměleckých objektů jmenujme například známý model,
pro nějž autor zvolil název Feel.
Zcela atypické provedení se
skládá ze tří různě barevných
prvků, z nichž každý má jiný
sací výkon. Futuristickou formu
doplňuje intuitivní dotykové
ovládání. V portfoliu Elica jsou
kromě nevšedně řešených digestoří i standardní a elegantní komínové, nástěnné i stropní typy ,
které na sebe naopak nepoutají
pozornost, aby harmonicky zapadly do stylově rozmanitých
kuchyní.
■
KONTAKT:
www.favia.cz

Nástěnný model Edith
se vyrábí také
v ostrůvkové variantě,
provedení barevný kov
a nerezová ocel,
dálkové ovládání, cena
45 990 Kč

ELEGANTNÍ, SERIÓZNÍ
I HRAVÉ

Hlavním designérem společnosti je Fabrizio Cris. Náčrty
jeho návrhů putují do laboratoře, kde vznikají prototypy,
u kterých se posuzuje funkčnost každého prvku a ověřuje
www.modernibyt.cz
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CO NOVÉHO V MYCÍ ZÓNĚ?
Přestože za nás většinu nádobí umyjí myčky, věnujeme práci v mycí zóně téměř
dvě třetiny času z celkové doby strávené v kuchyni. To je důvod podívat se,
s jakými novinkami letos přicházejí výrobci dřezů a kuchyňských baterií.

Pracovní centrum

Mycí centrum LAX 211/611-W-36/7
(Franke), 100 x 52 cm, cena 29 645 Kč
bez příslušenství, www.franke.com

Starý nový
Inovativní materiál Cristadur v sobě spojuje nejlepší
vlastnosti kompozitu a keramiky. Skládá se
z 80 % křemenných písků, z 5 % keramických barviv
a z 15 % akrylu. Vykazuje stejnou odolnost jako keramika,
není ale tak křehký a je kompaktní, protože není opatřený
povrchovou úpravou – glazurou. Výrobce Schock nyní
nabízí dřezy z tohoto materiálu v novém provedení: povrch
nazvaný Vintage v módním hnědém metalickém odstínu
vykazuje stopy opotřebení, a jak už jeho název napovídá,
hodí se do kuchyní laděných ve vintage stylu.

Protože se u dřezu mnohem častěji věnujeme
zpracování potravin – čištění a krájení masa,
ovoce a zeleniny – než mytí nádobí, vítáme
nové doplňky, které nám práci usnadní. Proto
značka Franke přichází s konceptem Largo
Work-Center. Tradiční dřez z nejkvalitnější
chromniklové oceli odolné vůči korozi,
vysokým teplotám, mechanickému poškození
i bakteriím je doplněný o modul, v němž je
umístěný větší box určený pro ukládání
biologického odpadu a menší na kuchyňské
potřeby.

Elektronická dřezová páková baterie
Minta C Touch (Grohe)
s výtokovou trubicí otočnou o 360°,
vytahovací dvojitou sprškou
a s technologií Touch umožňující
spuštění studené vody pouhým
dotykem, cena 20 457 Kč,
www.grohelive.cz

Kouzlo
symetrie
Hledáte-li elegantní řešení
z nejkvalitnějších materiálů,
všimněte si nového
jednodřezu Jaron s nerezovou
odkapní plochou, který
pochází z dílny Steel Art.
Osloví vás symetrickým
tvarem se středově umístěnou
lištou pro směšovací baterii.
Plochý okraj umožňuje dva
způsoby montáže – shora
nebo do roviny. Dřez je
doplněný krájecí deskou
vyrobenou z masivního
ořechového dřeva.

Dřez Mono D-100 (Schock),
povrch Vintage, 74,5 x 49 cm,
9 190 Kč, www.schock.cz
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Jaron XL6S-IF (Blanco), 92,5 x
44 x 19 cm, cena 33 350 Kč,
www.eshop.ancor.cz

TEXT: HANA DOLEŽALOVÁ, FOTO: ARCHIV

Nesmrtelná klasika

Kuchyňská baterie Piega
(Schock), velká kartuše pro větší
proud vody umožňuje rychlejší
napouštění, provedení v barvě
Cristadur v kombinaci chrom
nebo nerez, snadná údržba, cena
6 990 Kč, www.schock.cz

Kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou
Metris New (Hansgrohe), rozsah otáčení 110°/150°,
laminární a sprchový proud, vertikální poloha rukojeti
pro pohodlnou manipulaci i při malém prostoru před
stěnou, hadice spršky Quick-Connect, cena 7 254 Kč,
www.onlinekoupelny.cz

Ve venkovské i industriálně pojaté kuchyni
neuděláte chybu s glazovaným keramickým
dvojdřezem v bílém provedení. Keramika je
odolná vůči vysokým teplotám i agresivním
chemikáliím. Problémem může být křehkost,
takže pozor na padající předměty! Výrobce
přesto dává na tento dřez záruku 25 let.

Dvojitý dřez Domsjö (Ikea), 83 x 66 x 25 cm, cena
4 340 Kč, www.ikea.com

Granitový dřez Pebel PBG 651
(Franke), 97 x 50 cm, cena
11 858 Kč, www.franke.com

Antibakteriální
Nedávné výzkumy ukázaly, že místem, kde
v domácnosti hrozí největší nebezpečí
výskytu bakterií, není toaleta, ale kuchyň,
speciálně území mycí zóny. Výrobci proto
vytvářejí inovativní antibakteriální materiály.
Franke například vyvinul Fragranit Dura
Kleen – směs 80 % žuly a 20 % akrylátové
pryskyřice s antibakteriální úpravou
sanitized. Aktivní biocidní ionty stříbra
dokážou podle údajů výrobce snížit výskyt
bakterií až o 99 %.

Z kameniny
Jedním z nejtradičnějších materiálů používaných pro výrobu
dřezů je keramika. Neporézní materiál s hutným střepem
zaručuje vysokou životnost, protože je odolný proti
poškrábání i vůči vysokým teplotám. Neporézní glazura má
charakter skla, takže na ní neulpívají nečistoty ani barviva, je
stálobarevná a rezistentní i vůči agresivním chemikáliím.
Nástavný dřez pro montáž shora Mera 57 (SystemCeram),
součástí je i kompletní odtoková armatura, 53,5 x 48 cm, cena
16 214 Kč, www.systemceram.cz

www.modernibyt.cz
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Navždy čistý
Také keramické povrchy se dají inovovat. Tak například
dřezy značky Villeroy & Boch se upravují pomocí speciální
technologie tak, že vzniká patentovaný povrch nazvaný
CeramicPlus. Voda na něm vytváří kapky, které s sebou do
odpadu odnášejí nečistoty i vodní kámen. Čištěním dřezu
opatřeného tímto povrchem tak podle údajů výrobce strávíte
jen desetinu původního času a spotřebujete přitom desetinu
čisticích prostředků.
Dřez Flavia 45 (Villeroy &
Boch), 80 x 51 cm, 17 odstínů, cena 14 207 Kč,
www.siko.cz

Dynamický tvar

Tlaková celonerezová baterie
Centinox FW 77 (Franke)
vhodná pro montáž do žuly
a umělých kamenů, směšovací
hadice s kovovou pružinou
a vytahovací koncovkou, otočná
o 360°, provedení chrom, nerez
nebo v černém, cena
11 858 Kč, www.franke.com

Vtip keramického dřezu Cea 100 spočívá v nenápadném pootočení vnitřního
mycího prostoru i odkapové plochy. Spojením avantgardního tvaru
s mimořádným materiálem – odolnou keramikou, jejíž povrch tvoří saténově
matná glazura – vznikl moderní designový dřez.
Keramický nástavný dřez Cea 100 (SystemCeram) pro montáž shora, součástí
vybavení kompletní výpustná armatura, 8 základních a 6 zvláštních odstínů,
cena 22 022 Kč, www.systemceram.cz

Dřezová jednopáková baterie L-ine 428210577 (Kludi)
s keramickou kartuší proti opaření, teleskopický
vytažitelný výtok otočný o 220°, provedení chrom,
cena 6 559 Kč, www.svet-koupelny.cz

Minimalistické pojetí
Pro milovníky čistého architektonického řešení představuje první
volbu minimalistický dřez Vero z dílny německého Duravitu.
Jednoduché přímé linie podstavného keramického dřezu jsou
snadno kombinovatelné s jakoukoliv pracovní plochou, zvlášť
elegantně bude dřez působit v kontrastu s tmavou keramickou
deskou.
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Kuchyňský keramický dřez
Vero 75147571 (Duravit),
74,5 x 44,5 cm,
cena 15 896 Kč,
www.koupelny-spa-studio.cz

Kuchyňská baterie Eve
(KWC), proud vody
osvětlený pomocí LED,
otočná o 270°, perlátor
lze vytáhnout až
o 60 cm, k dispozici
v provedení chrom,
nerezová ocel, bílá nebo
černá, cena 18 970 Kč,
www.voda-lan.cz

V barvách
Pokud od dřezu neočekáváte jen stoprocentní funkčnost, ale láká vás
představa, že si pořídíte nějakou barevně zajímavou kreaci, doporučujeme
vaší pozornosti některý z granitových dřezů značky Blanco vyrobených
z inovativního Silgranitu Pura Dur II. Výrobce totiž nabízí 9 atraktivních
odstínů a slibuje mimořádnou stálobarevnost, životnost a odolnost.
Dřez Dalago 45 (Blanco), odstín Tartufo, 51 x 46 x
46 cm, cena 5 823 Kč, www.siko.cz

Kuchyňská baterie K7 (Grohe)
s obloukovou cívkou vedoucí
k vyjímatelné hadici – kombinuje perlátor
se širokým sprejem, profesionální sprška
Speed Clean, technologie Silk Move
umožňuje přesné řízení průtoku vody
a teploty, cena 22 773 Kč,
www.grohelive.cz
inzerce

Největší výběr dřezů z keramiky
pro moderní i stylové kuchyně
Keramika je mimořádně tvrdá, takže se glazura jen tak neodře a proto dřez vypadá dlouho jako nový. Odolává i silnému nárazu,
prudkým teplotním šokům, povrch se ničím nezabarví a vyčištění kamene usazeného z tvrdé vody je snadné a rychlé. Masivní materiál
keramického dřezu zaujme na první pohled a vaší kuchyni dodá nevšední vzhled.
Dřez Entwistle
ve stylové venkovské kuchyni
Baterie Rheo s boční sprškou,
provedení matný nikl
(baterie Rheo nyní
v cenové akci !)

Kontakty: telefon 777 601 581, email: info@drezysystemceram.cz

Moderní dřez
Mera 80
s extra velkou
vaničkou
Glazura Titan
Baterie Rubic

www.drezysystemceram.cz

DŘEZY

V kruhu
Milovníci geometrie ocení mimořádně
hluboký kruhový dřez s velkorysým
prostorem pro umístění baterie. Zvláště
je-li jeho součástí krájecí deska
z masivního dřeva, kterou lze snadno
použít i k jeho zakrytí, díky kterému se
zvětší místo na pracovní ploše.
Granitový dřez RondoVAL 45 (Blanco), 53,5 x
49 x 18 cm, cena 4 977 Kč, www.siko.cz

Dřez Onyx (Astracast), 57 x 43 cm, ve standardu dodáván
s roštem, na objednání mahagonová krájecí deska a odkapávač,
cena 9 990 Kč, www.astracast.cz

Neviditelné řešení
Dřezy určené pro spodní montáž dokážou neviditelně zmizet ve
výřezu pod pracovní deskou. Když jsou navíc vyrobené
z prémiové kartáčované nerezové oceli s oblými rohy, je
výsledný dojem dokonale minimalistický.

Granitová páková baterie Borneo (Aleveus) s otočným
raménkem, z nově vyvinutého kompozitního materiálu
Algranit (70 % částic žuly spojených pryskyřičným
polymerem), vysoká pevnost a odolnost proti teplotám až do
280 °C, rozměr 27,7 x 12,6 cm, cena 2 450 Kč,
www.levneelektro.cz

Nová hmota
Hledáte-li dřez, který s jistotou vydrží
v kondici i drsnější zacházení, věnujte
pozornost novince značky Franke. Ta si
nedávno nechala pod názvem Tectonite
patentovat speciální syntetický materiál,
který se až dosud používal v automobilovém
průmyslu pro výrobu komponentů
podléhajících těžkému opotřebení. Hmota
označovaná jako SMS je směsí skelných
vláken a pryskyřice, povrch 3. generace má
speciální vodotěsnou texturu. Dřezy
vyrobené z tohoto materiálu jsou odolné vůči
mechanickému poškození, chemikáliím
i vysokým teplotám.
Dřez Orion OID 651 (Franke), 100 x 51 cm,
k dispozici 4 odstíny – černý, hnědý, kávový, bílý,
cena 5 445 Kč, www.franke.com
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KOMERČNÍ PREZENTACE

LIEBHERR BLACK STEEL SBSbs 7263

SBÍRÁ OCENĚNÍ
ZA DESIGN A INOVACE

S

ide-by-Side chladnička
od Liebherr SBSbs 7263
získala ocenění Interior
Innovation Award 2015 v kategorii „Kuchyně a domácnost“
a iF Design Award za produktový design.
Interior Innovation Award
je nezávislé průmyslově orientované ocenění udělované nezávislým sdružením German
Design Council. Hodnotící kritéria zahrnují jak užitné vlastnosti a technologickou vyspělost, tak i vzhled, bezpečnost,
šetrnost k životnímu prostředí
a další kritéria zaručující kvalitu produktu i navazujících
služeb.
iF Design Award je mezinárodní prestižní soutěž zaměřená na inovativní produkty
s výjimečným designem, kterou
pořádá iF Industrie Forum Design již od roku 1953.
Chladnička Liebherr SBSbs
7263 je z atraktivní černé nerezové oceli, která působí exkluzivním a nadčasovým dojmem.
Působivý design je doplněn
o špičkové technologie chlazení, které udrží Vaše potraviny
dlouho čerstvé.
■

KONTAKT:
Mc Tree, a. s., vzorková prodejna:
Na Poříčí 27, Praha 1,
tel: +420 724 147 096,
tel: +420 222 324 820,
info@mctree.cz, www.mctree.cz,
www.liebherr.com

návštěva

Mají, co
chtěli
Když se někdo rozhodne zařídit interiér nábytkem, který není
v běžné nabídce, a najde výrobce, který mu dokáže jeho představy
přesně vyplnit i přesto, že jde o atypické řešení, může mluvit
o štěstí. Majitelům kuchyně, kterou jsme navštívili, se to podařilo.
Spolupráce zaměřená původně jen na kuchyň se postupně rozšířila
na zařízení celého bytu.

ve studiu museli vyřešit, jakým způsobem ukotví
desku stolu do skříňky tak, aby zůstaly všechny
úložné prostory funkční

o

tom, jaká bude jejich
kuchyň, přemýšleli mladí manželé už v době,
kdy byl objekt s jejich novým
bytem ještě rozestavěný. Jak
bude vypadat, si majitel, který
je původním povoláním stavař,
dokázal naplánovat i nakreslit sám. Jeho představy však
v mnoha směrech vybočovaly
z běžné nabídky kuchyňských
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text: libuše lhotská, foto: archiv

studií, takže se zaměřil na ta,
která mají vlastní výrobu. Na
doporučení přátel se nakonec
obrátil na společnost JN Interiér, kde ho zaujali zejména tím,
že v ničem neviděli problém.
NezNali: to Nejde

Po první informativní schůzce se manželů ujala návrhářka,
která s nimi postupně dolaďova-

la jednotlivá řešení. „Spolupráce
s ní byla pro nás velmi přínosná,“ říká majitel. „I když jsem
totiž věděl poměrně přesně, jak
by měla kuchyňská sestava vypadat, chyběly mi zkušenosti s ergonomií, která je v tomto prostoru
velmi důležitá, a neměl jsem přehled například o tom, jaké jsou
v současnosti možnosti materiálů
nebo vnitřního vybavení skříněk.“

Nejvíc je ale potěšilo, že jakkoli
realizace některých nápadů vyžadovala nestandardní provedení, nikdy ve studiu neřekli, že by
něco nešlo vyrobit. Jedním z atypických požadavků byl například
dlouhý jídelní stůl, který má pouze jednu opěru na konci a na druhé straně je jeho deska zasazená
do skříňky. Protože si majitelé
nepřáli, aby uprostřed překážela

Levá část skříňky pod
deskou stolu je vybavená
otočným mechanismem
a vysouvá se do středu
kuchyně, pravá je
přístupná z boku sestavy

www.modernibyt.cz
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návštěva
Povrch nábytku je opatřen lakem ve vysokém
lesku, korpusy a pracovní desky mají dekor dubu
Bardolino, zástěna sklo Lakobel, cena sestavy
220 000 Kč

Podle návrhu
majitele zhotovili
v Jn studiu také
atypicky řešenou knihovnu,
jejíž povrch má stejný dekor
jako pracovní desky a
poličky v kuchyňské sestavě

opěra, museli ve studiu vymyslet, jak dlouhou a masivní desku
zpevnit i ukotvit do skříňky a zároveň vyřešit, jakým způsobem
bude vnitřní prostor skříňky pod
deskou stolu přístupný. S obojím
si však poradili. Desku na spodní straně vyztužili a do levé části
skříňky zabudovali otočnou polici, která se po otevření dvířek
zpod jídelního stolu vysune. Přístup do druhé poloviny skříňky
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umístili atypicky na boční stranu
směřující do obývací části.
ZlATOžluTé OživeNí

U kuchyňského nábytku se
majitelé rozhodli pro lesklý bílý
povrch kombinovaný s dekorem
přírodního dřeva a několika
prvky ve světle šedém odstínu.
„Bílou barvu jsme zvolili kvůli nadčasovosti,“ říká majitel.
„Zároveň jsme ale chtěli do

kuchyně zakomponovat i dekor
dřeva, které máme rádi a které kuchyňskou sestavu opticky
rozčlení i příjemně zateplí. Na
obložení stěny nad pracovní
deskou jsme vybrali šedě lakované sklo, které barevně ladí se
soklem i s nerezovým povrchem
vestavných trub a digestoře.“
Zatímco ve studiu měli napilno s tím, aby splnili včas všechny požadavky, majitelé hledali
vhodné doplňky. Do oka jim
padly italské židle, které je zaujaly moderním tvarem i žlutou
barvou. Jejich cena však byla
pro rodinu v době zařizování celého bytu příliš vysoká. Po důkladném pátraní se ale podařilo
najít podobný typ za mnohem
přijatelnější cenu v obchodním
domě Kika. „Žlutou barvu jsme
použili i na nátěr jedné stěny
v obývací části, která společně s židlemi interiér příjemně

rozzářila. Výhodou je, že až nás
tato barevná kombinace omrzí,
můžeme ji snadno změnit novým nátěrem a výměnou židlí,“ pochvaluje si hlava rodiny.
Důkladnější průzkum trhu se
vyplatil i při výběru svítidel.
Za vyhlédnutá designová zahraniční svítidla našli majitelé
adekvátní, ale levnější náhradu
u české značky Halla.
Kromě toho, že ve studiu
dokázali vyhovět všem požadavkům, potěšil majitele i seriózní přístup. „Vše, co jsme si
domluvili, platilo, ať už šlo o realizaci nebo termíny,“ vzpomínají. „Proto jsme se po montáži
kuchyně rozhodli svěřit studiu
i zhotovení nábytku do ostatních částí bytu.“
■

KONTAKT:
www.jninterier.cz

KUCHYNĚ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

NÁBY TEK

Uvažujete o pořízení kvalitního nábytku podle svého vkusu a potřeb? Naše
zakázková výroba a bohaté zkušenosti
Vám poskytnou široké možnosti řešení.
Při výrobě našich kuchyní a nábytku používáme pouze kvalitní suroviny a řídíme
se osvědčenými řemeslnými recepty, tak
abychom vám vždy mohli zaručit vysoký
komfort užívání po celou dobu životnosti nábytku. Nakupujte u výrobce!

Praha 4 I Pankrác, Hvězdova 1734/2c I Praha 6 I Břevnov, Patočkova 2386/83 I Praha 9 I Prosek, Vysočanská 20 I Průhonice
I V Oblouku 800 I Brandýs nad Labem I Husova 841/2 I Brno I Příkop 6

WWW.JNINTERIER.CZ

I

TEL.: 800 900 850

představujeme

Kuchyně
s italsKou
duší
Kuchyně značky Palladinelli
zaujímají na českém trhu
významné postavení už více
než dvacet let. Svou produkcí
obohacují tuzemskou nabídku
o designový nábytek, který
nese rukopis charakteristický
pro respektovaný italský
design. Autorem všech sestav
je návrhář Max Palladinelli,
který svým kuchyním
propůjčil i jméno.

Otevřené horní skříňky
s hranou 45o, na kterou je
možné aplikovat dvířka i se
zkosenou hranou, takže
vznikne efekt jedné linky

R

u sestavy Contempora se prolíná materiál ručně kladívkovaný
nerez v kartáčovaném vysokém lesku s přírodním olivovníkem
a pracovní plochou z leštěného nerezu
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ok 1994, kdy společnost zahájila v České
republice činnost, však
pro návrháře nebyl úplným začátkem. Jeho rodina se totiž
výrobě kuchyňského nábytku
v Itálii věnovala už desítky let.
V českém studiu se nejprve zabývali pouze kuchyněmi. V roce
2004 nabídku rozšířili i o jídelny
a vše, co souvisí s kulturou stolování, a brzy nato se portfolio
rozrostlo i o ostatní interiérové
vybavení, takže si tu dnes mohou zákazníci vybrat zařízení do
celého domu. Kromě obývacích
stěn a úložných kusů je to například i italský kožený sedací nábytek nebo kompletní zařízení
do koupelen a široká škála interiérových doplňků. Původně brněnské studio italské provenien-

text: libuše lhotská, foto: archiv

U sestavy byla použita nová technologie
Lasertec, která dokáže uzavřít hrany
laminátových dvířek tak, že působí stejně
jako lak ve vysokém lesku, jde však
o praktičtější řešení

ce rozšířilo vloni svou působnost
také do centra hlavního města.
Na klíč

Max Palladinelli patří mezi
nejplodnější návrháře, o čemž
svědčí bohatá a stylově rozmanitá nabídka, se kterou se
mohou nyní zájemci seznámit
v pražském studiu. Je to přes
sto modelů kuchyňských sestav,
z nichž každou je možno objednat v několika materiálových
i barevných variantách – od
šlechtěných tvrzených laminátů přes matné i lesklé laky až

po masivní evropská i exotická dřeva. Krédem společnosti
je poskytnout nejvyšší kvalitu,
vynikající design, dobrou cenu
a dokonalý servis. Samozřejmostí je, že všechny výrobky
splňují evropské normy kvality a bezpečnosti a neobsahují
formaldehydy.
Všechny sestavy jsou zhotovené podle návrhu italského designéra. Další spolupráce
pokračuje kompletním servisem – od zaměření, vizualizace,
v případě potřeby zhotovení
projektu na zařízení celého in-

Za dobu své existence posbíraly
kuchyně Palladinelli několik domácích
i mezinárodních ocenění za design

Lakovaná
sestava Sincro
s dvířky
z masivu, na
kterých je
patrné detailní
propracování
zvenčí i zevnitř

www.modernibyt.cz
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představujeme
Contempora – lakované přírodní
dřevo (i exotické dřeviny)
a lakované bezpečnostní sklo
s pracovními deskami
z přírodního masivu přimořeného
do odstínu,
impermeabilizovaného
a lakovaného

teriéru, přes dopravu, montáž
nábytku a zapojení spotřebičů
i nutných stavebních úprav.
Je libo luxus?

u sestavy Contempora se kombinuje lakovaný masiv
(i exotický) s lakovaným sklem a pracovní deskou
z mořeného masivu
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Vedle designových kuchyní se Max Palladinelli zabývá
i návrhy interiérů ve stylu glamour. U kuchyňských sestav
to například znamená, že mají
některé funkční prvky a spotřebiče ukryté, aby nebyly na
první pohled patrné. Do značné míry pro někoho překvapující jsou sestavy, které mají
některé plochy pokryté plátky
ze čtyřiadvacetikarátového zlata. V podobném duchu navrhl
například do ložnice luxusní

kožené dvoulůžko, jehož čelo
zdobí křišťály Swarovski s briliantovým brusem. „Jediné, co
mě při tvorbě limituje, je rozpočet klienta,“ říká návrhář.
„Ostatní už je otázka nápadů,
tvůrčího zaujetí a invence.“
Zároveň ale podotýká, že jeho
hlavní láskou zůstávají kuchyně. K tomuto prostoru má totiž
osobní vztah. Protože sám rád
vaří, říká, že jeho kuchyně jsou
navržené tak, aby je ocenili zejména lidé, kteří je chtějí opravdu využívat k přípravě pokrmů.
Pokud jste se při čtení o křišťálech a plochách z pravého
zlata trochu zalekli, věřte, že
ve studiu Palladinelli mají po-

Centrální ostrůvek a vysoký
nábytkový modul v prostoru,
povrchová úprava bílý a černý lak
v kartáčovaném lesku

Dokonalý design a funkčnost se
snoubí v ostrůvku, který je celý
pokrytý corianovou plastikou.
Vnitřní časti ostrůvku jsou
přístupné ze všech stran, jsou
osvětlené a ovládají se elektricky

Max Palladinelli se svou tvorbou
vymyká běžným standardům a oslovuje
ty, kteří se stejně jako on chtějí odlišit

chopení i pro sestavy, které stojí více nohama na zemi. „Naše
ceny se standardně pohybují
v rozmezí od 15 do 23 000 Kč
za běžný metr,“ říká Lucie
Zajícová ze společnosti Palladinelli. „K těm je ale pochopitelně nutné připočítat mechanismy a další prvky, které
udělají sestavu praktickou,
pěknou i jedinečnou,“ dodává.
„Krásný interiér představuje
investici srovnatelnou s cenou
nadstandardního automobilu.
Svou životností ho ale určitě
převyšuje.“
■
KONTAKT:
www.palladinelli.cz
www.modernibyt.cz
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OSVĚTLENÍ

Závěsná lampa Under the Bell
(Muuto), recyklovaný plast,
absorbuje zvuky a pomáhá zlepšit
akustiku v místnosti, barva šedá
nebo černá, cena 14 975 Kč,
www.finishdesignshop.com

BUDIŽ (LEVNÉ) SVĚTLO
Důležitým prvkem v kuchyni je osvětlení. Na nesprávně nasvícené
pracovní desce je buď špatně vidět, nebo tu vznikají nepříjemné odlesky
a stíny. Totéž platí o jídelním stole. Svítidla by měla být osazena
úspornými žárovkami s intenzitou a barvou vhodnou pro konkrétní
zónu.

Závěsné svítidlo
Caravaggio
White (Lightyears),
lakovaná ocel, horní
otvor osvětluje
i kabel, několik
velikostí, cena
od 6 461 Kč,
www.lightworks.cz
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Nástěnné svítidlo
Gaboo C LED
(Delta Light),
tvarové provedení
zajišťuje osvětlení
nahoru i dolů,
cena 13 225 Kč,
www.light11.eu

U

mělé osvětlení má v interiéru kromě praktické
funkce i úlohu estetickou. Kombinace několika typů
svítidel s různou intenzitou
či barevností umožňuje měnit
v obydlí atmosféru nebo podtrhnout jeho nevšední řešení.
Výrazným prvkem jsou i samotná svítidla, která mohou být zajímavým solitérem upoutávajícím pozornost.

NAD DESKOU

Jedním z nejexponovanějších míst v kuchyni je pracovní
deska se dřezem, u které se odehrává většina činností. Přesto
bývá tento prostor v některých
domácnostech špatně osvětlený
a spoléhá se hlavně na stropní svítidlo, které je i v případě
přilehlého okna nedostatečné.
Nevhodným stínům zabrání
osvětlení celé plochy. Nejpouží-

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Úsporné žárovky na bázi zářivkových
trubic jsou ekonomičtější než klasické,
životnost (10 000 hod) jim ale na rozdíl od
LED typů zkracuje časté zapínání
a vypínání
Závěsné svítidlo Hektar, ocel/epoxidový
práškový lak, doporučená žárovka LED, E27,
1 000 lm, cena 1 790 Kč, www.ikea.cz

Závěsná lampa Vessel P (Deccode), šikmý řez,
několik barevných provedení, objímka pro žárovku
Plumen 001, cena 9 850 Kč, www.designville.cz

Svítidlo z kolekce Ginger (Marset) je
vyrobené z vrstev dřeva a papíru
lisovaných vysokým tlakem. Stínidlo
tenké 4 mm je z vnitřní strany bílé,
což zajišťuje dobrý odraz světla, cena
13 177 Kč, www.lightworks.cz

vanějším svítidlem jsou zářivky
zabudované do krytu pod horními skříňkami. Mají nízkou spotřebu energie, dlouhou životnost
a málo se zahřívají. Pod horními
skříňkami se většinou používají
zářivky přichycené ochrannou
lištou, která koncentruje dopad
světla na pracovní plochu. Při
výběru zářivky je dobré ověřit
barvu jejího světla. Nad pracovní desku se nejvíce hodí zářivky
se světlem v neutrální bílé barvě, případně v barvě bílého denního světla.
Pod skříňky lze kromě zářivek umístit i bodová halogenová nebo LED svítidla. Bodová

světla jsou však vhodnější jako
doplňková. Mohou být pevně
zabudovaná nebo připevněná
na lanko či ke speciální liště,
která umožňuje jejich posouvání. Halogenové osvětlení je sice
o 30–50 % energeticky úspornější než klasické žárovky, oproti zářivkám nebo LED osvětlení
však jde stále o méně úsporný
světelný zdroj, který je vhodný
spíš pro krátkodobé svícení.
Zajímavý světelný efekt
i praktické využití představují
skříňky s vnitřním osvětlením
a prosklenými dny. Toto řešení působí efektně a používá se
i k orientačnímu osvětlení ku-

Dna horních skříněk mohou
být prosvětlena celá nebo jen
částečně. Výhodou tohoto
řešení je, že jsou kromě
pracovní plochy osvětlené
i vnitřní prostory nábytku

Závěsné svítidlo Drop Top
Set (Plumen) se skládá ze
svítidla, žárovky a stínidla,
cena 3 670 Kč,
www.plumen.com

www.modernibyt.cz
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OSVĚTLENÍ
Závěsné svítidlo Randap,
ocel/práškový lak, doporučená
žárovka LED, E27, 600 lm,
cena 799 Kč, www.ikea.cz
Polohovatelné
bodové svítidlo
Piana (Eglo),
LED žárovka,
hliník/chrom,
cena 1 200 Kč,
www.gsvitidla.cz

Příjemně zabarvené světlo poskytuje
LED žárovka A60 (Philips), 2 700 K,
806 lm (náhrada za 60 W), cena
197 Kč, www.lightpark.cz

LED svítidlo Philips myLiving Boyne,
5 výkonných diod, materiál kov/sklo, cena
6 603 Kč, www.svitidlakraluvdvur.cz

Závěsné svítidlo Pleat Box
(Marset), keramické stínítko,
9 barevných kombinací,
několik tvarových provedení,
cena 7 930 Kč,
www.lightwork.cz

LED žárovka se používá
stejně jako klasický typ.
Pro dosažení maximálního
jasu jí stačí 0,2 vteřiny
a po celou dobu životnosti
svítí stejně jasně
chyňské části. Aby bylo světlo
příjemné, jsou dna skříněk zhotovena z mléčně zabarvených
skel.
Z hlediska spotřeby elektrické
energie a životnosti světelného
zdroje jednoznačně vyhrávají LED diody, u kterých výrobci
udávají životnost až 45 000 hodin. Technologie LED nabízí široké spektrum světelných zdrojů
pro nejrůznější využití s dostatečnými světelnými výkony. LED
osvětlení se navíc během provozu zahřívá jen minimálně,
což zvyšuje jeho bezpečnost při
instalaci poblíž hořlavých materiálů, a nabízí celou škálu barevných odstínů. Nad pracovní
desky se kromě bodových LED
světel používají LED pásky
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umístěné do nenápadné hliníkové lišty, která je připevněná nad
celou délkou pracovní plochy.
POHODA U STOLU

Důležitým prostorem, který
si zaslouží správné osvětlení, je
jídelna s kuchyňským stolem.
Světlo nad stolem musí dostatečně osvětlovat celou plochu
stolu, zároveň však nesmí sedící
ani kolemstojící osoby oslňovat.
Je dobré si uvědomit, že osvětlení stolu ovlivňuje například i to,
jak vnímáme pokrm, neboť jak
známo jíme i očima. Z hlediska
barvy světla jsou nejvhodnější teplejší odstíny, ve kterých
vypadají pokrmy přirozeně.
Někdo u jídelního stolu ocení
i možnost stmívání svítidla. Sní-

Stropní svítidlo Fof
Soffitto (Morosini),
několik barevných
provedení, sklo
Murano, cena
15 210 Kč,
www.light11.de

Stropní svítidlo Link
311 (Delta Light),
cena 20 059 Kč,
www.hagos.cz

Energetický štítek žárovky musí obsahovat
označení třídy (A, A+...), údaj o životnosti
výrobku v hodinách (h), příkon ve wattech
(W) a světelný tok v lumenech (lm)
žením intenzity světla lze docílit u stolu při posezení intimnější atmosféru nebo využít tohoto
efektu k orientačnímu osvětlení
při pobytu v jiné části obytného
prostoru. Kompaktní úsporné
zářivky se stmívací funkcí mají
na obalu označení „dimmable“.
U jídelního stolu dobře vyniknou závěsná stropní svítidla
s nastavitelnou výškou, která se
volí podle typu svítidla. Obecně
platí, že by měl být jeho okraj
55–60 cm nad deskou stolu. Do
cylindrických lamp jsou vhodné mléčně zabarvené žárovky,
které neoslňují. Moderní jsou
ale také podlouhlá rampová svítidla, která mohou být osazena
kromě žárovek i bodovými světly nebo zářivkami.

Ukázka možnosti
osvětlení kuchyně
integrované do obytného
prostoru s použitím
úsporných zdrojů, více na
www.esvetlo.cz

HLAVNÍ OSVĚTLENÍ

Dříve se centrálnímu osvětlení přikládala větší důležitost, protože se považovalo za
základní. Nyní se více využívá
kombinace lokálních svítidel
a hlavní světlo slouží spíš pro
rychlou orientaci v prostoru,
když si v místnosti hrají děti
nebo se tu pohybuje více osob.
K tomuto účelu se nejčastěji využívá stropní svítidlo, které by
mělo mít dostatečnou intenzitu
a matný kryt. Pokud je v místnosti vysoký strop, je možné
použít větší rampu, od které
se světlo odráží přes strop do
prostoru. V místnostech se sníženým podhledem se využívají
také zapuštěná bodová světla.
I zde by už měly být klasické
žárovky nahrazené úspornými
typy, které jsou k dostání v mnoha tvarových i výkonnostních

variantách. Oproti starým žárovkám mají až o 80 % vyšší
účinnost, pětkrát menší spotřebu a patnáctkrát delší životnost. Pokud chcete docílit stejné
barvy světla jako u klasických
žárovek, volte barvu teple bílou
s hodnotou 2 500 K nebo 2 700 K.
JAK VYBÍRAT ZDROJ

Z hlediska spotřeby elektrické energie a životnosti světelného zdroje jsou nyní jednoznačně nejvýhodnější LED diody
a žárovky. „Hlavním důvodem
využívání LED žárovek je efektivita,“ říká Martin Sajbert,
produktový manažer, Philips
Lighting. „V porovnání s klasickými žárovkami mají neporovnatelně vyšší životnost. Po-

Závěsné svítidlo 41510 (Searchlight),
rám z leštěného chromu ověšený
sklenicemi na víno a křišťálovými
kapkami, jejichž odlesky vytvářejí
zajímavé světelné efekty, cena
11 759 Kč, www.rajsvitidel.cz
www.modernibyt.cz
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OSVĚTLENÍ

Možnost správného
osvětlení prezentuje na
vizualizaci výrobce Halla,
použitá svítidla Rundo 2
a Rundo 3 i s cenami na
www.halla.cz

Závěsné svítidlo Grand Prix (Delta
Light), 2 až 4reflektorové svítidlo
v subtilním rámečku, cena od
10 346 Kč, www.svitidla-deltalight.cz

dle typu vydrží svítit 10 000 až
50 000 hodin, což představuje 15
až 50 let. Důležitým údajem je
také počet spínacích cyklů, což
u LED zdroje představuje 50 až
100 tisíc vypnutí a zapnutí.“
Světelný tok se uvádí v lumenech. Například ekvivalent
klasické 60wattové žárovky má
u LED typu hodnotu 806 lumenů a v nabídce jsou i typy silných
stowattových žárovek. K tomuto označení přistoupili výrobci
proto, že je nyní na trhu několik
generací LED světelných zdrojů
a při rychlosti jejich vývoje za
posledních pár let mohou být
výkonné parametry při stejném
příkonu výrazně odlišné.
TEPLÉ I STUDENÉ

Závěsné svítidlo Vibrant
(Searchlight), 8 žárovek s paticí E14,
cena 11 189 Kč, www.rajsvitidel.cz
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Na obalech LED žárovek se
setkáte také s údajem o teplotě světla. „Pro každý prostor se
hodí jiná teplota, která se uvádí v kelvinech (K). Rozlišujeme
teplou bílou (2 500–3 500 K),
která má žluté světlo podobné

klasické žárovce, denní bílou
(4 000–5 000 K), která se uplatňuje hlavně v pracovnách, kde
je třeba se soustředit, a studenou bílou (nad 5 000 K) s namodralou barvou vhodnou do
komerčních prostor,“ radí Tomáš Suchý, produktový specialista www.usetreno.cz.
POSEL SVĚTLA

Nejlevnější světlo dává slunce. A jak ho dostat i tam, kde
není dost oken? Odpovědí je
světlovod, který dokáže přivést
denní světlo z oblohy díky speciálně tvarované kopuli, která
je napevno zabudována ve střeše nebo na fasádě domu. Denní
světlo je nasměrováno do světlovodného tubusu a konečný
prvek je nainstalován do místnosti, kde zajistí jeho rovnoměrné rozptýlení. „Majitel domu,
dostává do interiéru přirozené
denní světlo po celý rok,“ říká
Jakub Brandalík, výrobce světlovodů Lightway. „Takové svět-

WWW. P A L L A D I N E L L I .CZ
PRAHA 2
LEGEROVA 76
PALLADINELLI DESIGN ITALIANO

lo pozitivně podpoří psychiku
lidí, kteří dům obývají, a zároveň představuje až 80% úsporu
energie všude tam, kde je třeba
použito umělé osvětlení i přes
den. Množství přivedeného
světla závisí na průměru světlovodu. Světlovod o průměru
22 cm prosvětlí za optimálních
světelných podmínek místnost
o podlahové ploše 7–9 m2, průměr 32 cm zpravidla vystačí na
10–13 m2. Typ světlovodu se navrhuje tak, aby dodával dostatek světla i v zimě při zatažené
obloze. Na rozdíl od starších zařízení, která mají na tubusu nalepenou odraznou fólii, se nyní
používá jako odrazný materiál
vysoce kvalitní hliníkový plech,
na němž jsou nanesené odrazové a ochranné krycí vrstvy.
Díky této technologii je možné
garantovat životnost systému
25 let bez zhoršení světelných
parametrů, přičemž návratnost
je zhruba okolo osmi let,“ dodává Jakub Brandalík.
■

LEGEROVA 76

PALLADINELLI INTERIORS

Závěsná lampa Pendant
Lamp (Muuto) nechává
vyniknout vzhledu „obyčejné“
žárovky, možné je ale
i použití úsporného typu se
závitem E27, cena
1 790 Kč, www.buydesign.cz

POKRAČOVÁNÍ PAŘÍŽSKÉ

SlideLed Basic (Eglo) je
kolejnicový systém
s magnetickým držákem
umožňujícím individuální
nastavení svítidel. Cena
základní sady (2 LED
žárovky) 3 565 Kč,
www.arcalux.cz

inzerce

Životnost žárovek:
klasická 1 000 h
halogenová 2 000 až 3 000 h
kompaktní úsporná 10 000
až 20 000 h
LED 20 000 až 45 000 h

náVštěVa

VíkendoVá kuchyň
Představujeme vám dvě na první pohled výrazně odlišné realizace. První je
nízkoenergetická dřevostavba, druhá zrekonstruovaný venkovský statek. Oba
domy a jejich kuchyně ale mají jedno společné. Jsou jako víkendové manželství,
nezatížené všedností, rutinou a shonem. Obě kuchyně voní dřevem, dívají se do
krajiny, nechybí v nich živý oheň, pokoj a klid, čas na všechno…

V kuchyni, která kombinuje uzavřené moduly
s otevřenými, je většina potřebných věcí vystavená
a volně přístupná v policích. Mezi jinými se tu zachovalo
i sedm osmdesát let starých talířů, které tu zbyly po
původních majitelích

TEXT: HANA DOLEŽALOVÁ, FOTO: ARCHIV ASGK, JITKA MACÁKOVÁ

Dům Zilvar získal čestné
uznání Grand Prix
architektů 2014 v kategorii
Rodinný dům

ARCHITEKTKA

GABRIELA KAPRÁLOVÁ
■ Autorka projektu a spolumajitelka domu, zakladatelka
architektonického studia ASGK říká: „Naše domy
jsou pro nás něco jako bytosti, proto jim dáváme
jména. Myslím si, že velkou výhodou našeho
ateliéru je, že tým tvoří architekti, stavební inženýři
i designéři. Díky tomu jsme schopní provést zakázku
komplexně od návrhu stavby až po řešení interiéru.
Při realizaci se snažíme zapojit místní řemeslníky.
Na domě Zilvar například pracovali moc šikovní
tesaři z Osíku (www.tesari-osik.cz), kteří se nebáli
experimentovat. Schody podle mého návrhu ukul,
i když přitom hrozně špačkoval, protože to musela
být šílená práce, místní zámečník z Nového Bydžova.
Jsou z jednoho kusu železa a váží zhruba 400 kg.“

Naše místo
„Objevil jsem to tady před
lety, když jsem do Lodína jezdíval za kamarádem. Požádal
jsem ho, ať mi dá vědět, kdyby
to bylo na prodej,“ vzpomíná majitel domu Zilvar Martin Pechanec na první setkání
s místem, na němž o mnoho let
později postavili se ženou – architektkou Gabrielou Kaprálovou – dům.„Stávala tu původně
taková cikánská chajda zarostlá džunglí, zbytek starého
domu s verandou. Když se mi
to pak skutečně podařilo koupit, lehával jsem na verandě
na spartakiádním lehátku, četl
Bukowského… Běhaly tu kuny,
myši a divoké kočky. Když jsem
tady byl sám, zdávalo se mi,
jako by tu byl někdo se mnou.
Bylo to tak silné, že i když jsem
založením racionální skeptik,
šel jsem se poradit ke kartářce. Tvrdila, že se sem vrací ně-

kdo, kdo tu žil a koho těší, že
tu jsem. Že mě chrání. Později
jsme zjistili, že dům patřil vojenskému veteránu Zilvarovi.
Jeho rodina pozemek a dům
vlastnila od roku 1906 do roku
1971. Rozhodli jsme se, že tu
postavíme dům nový a pojmenujeme ho na jeho počest.“
MNOHONOŽKA POD DUBEM

Dům vypadá, jako by uhýbal
stromům. Kvůli sto padesát let
starému dubu, který pozemek
v létě z jihu příjemně stíní, jsou
tu zkosené pultové střechy vyrobené ze dřeva tak, aby dům
působil kompaktně. Kvůli vlhkému terénu stojí na pilířích –
betonových nohách. Připomíná
tak Arthropleuru – prehistorického členovce, který byl velký
jako mikrobus. Splnilo se tím
přání zapáleného biologa – syna
Martina.
www.modernibyt.cz
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Od západu, odkud fouká vítr, je dům krytý,
zabedněný, jsou tu jen menší okna. Otevírá se
směrem na jih a na východ. Východně orientovaná
zastřešená terasa navazuje na obytný prostor
a vede do zahrady. Když v létě prší, dá se sedět
venku a pozorovat déšť

Víkendová kuchyň nás inspiruje
k vaření postaru – kuře à la kachna
připravené na zelí, kroupy, jáhly,
bramboračka, hřibová polévka. Máme
tady víc času a víc nám tu chutná
Termoregulace domu

Orientace domu souvisí
s jeho energetickou úsporností.
Přirozené tepelné zisky nabírá
prostřednictvím velkých oken,
když je vedro, stačí zatáhnout
lamelové okenice a není potřeba používat klimatizaci. Ve
světnici jsou kamna na dřevo
s výkonem 5kW, která v letošní
teplé zimě stačila dům příjemně vytopit. V době nepřítomnosti nechali majitelé interiér
jenom temperovat pomocí sálavých panelů.
Kuchyň – sTřed svěTa

Interiér domu je pojatý jako
jedna velká světnice. Není tu
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rádio, ani televize, zato jsou
tady všichni pořád pohromadě. Kdo je unavený a chce spát,
může si vylézt po schodech
na galerii a uložit se. Středem
obytné místnosti je kuchyň:
„Chtěla jsem, aby působila
lehce, vzdušně. Proto stojí na
nožičkách odsazená od podlahy. Původně jsme si přáli plechovou, která by v interiéru
vyvážila přemíru přiznaného
dřeva. Taková ale zatím není na
našem trhu k sehnání, tak jsme
vybrali solitérní řadu Udden
z Ikea,“ dodává Gabriela. Černě lakované dřevo v kombinaci
s nerezovými pracovními deskami a konstrukčními prvky

působí industriálně stejně jako
plně vybavená retro trouba
s indukční varnou deskou nebo
krbová kamna dánské značky
Aduro. V tomto duchu jsou do
laděné i další detaily – napří
klad repasovaná tovární lampa
z obchodu Nanovo nebo černé
bakelitové vypínače a zásuvky
od značky THPG, které u nás
prodává firma Kuchyně Bohe
mian. V rohu místnosti jsou na
míru vyrobené vestavěné skří
ně, kde je spíž s chladničkou
a úložný prostor. Dveře jsou vy
robené z černohnědé průmys
lové překližky, která je v domě
použitá víckrát, například na
schodišti nebo na ostění. Je

tmavá, ale lesklá, odráží světlo
a vytváří příjemné zrcadlové
efekty. Působivě kontrastuje
s běleným modřínem, kterým
jsou opláštěné stěny, a s podla
hou vyrobenou z kartáčované
ho olejovaného modřínového
dřeva s patinou.
Původní zahrada

Na zatím trochu divokou za
hradu se postupně prý vrátí to,
co už tam kdysi rostlo. Martin
Pechanec plánuje: „Chystám se
sem dosázet šípkové růže, bezy,
zimolez, dřín, kalinu, řešetlák,
rybízy, angrešty, jabloně a hruš
ně. Hodně se inspiruju na strán
kách www.puvodnikere.cz“.

V plášti domu jsou
vytvořené průhledy,
kterými skrze stavbu
proudí světlo – dovnitř
i ven
www.modernibyt.cz
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Lodínská inspirace
12dílný set steakových
příborů Ranch (WMF),
nerezová ocel
Cromargan, dubové
dřevo, cena 5 009 Kč,
www.kulina.cz

Závěsné svítidlo Fisherman
430 1 RU (Searchlight), kov
v rezavě hnědé barvě, sklo,
Ø 32 cm, v. 31 cm, cena
2 459 Kč, www.rajsvitidel.cz

Židle AAC12 (Hay),
podnoží masivní dub,
sedák polypropylen,
cena 5 827 Kč,
www.stockist.cz

Konvička z kolekce Cha
(Rosenthal), černý matný
porcelán, cena
5 244 Kč,
www.dir-feine-tisch.de

Židle Bark
(Normann
Copenhagen),
lakovaný buk,
51 x 83,5 x 62 cm,
cena od
8 960 Kč, www.
galleriabuvoli.cz

Karafa v obalu z hnědé kůže Vintage
(Eva Solo), objem 1 l, cena 2 337 Kč,
www.vasdesign.eu

Stolek On the Move (Cane
Line), hliník, vhodný i pro
venkovní použití, v. 60 cm,
Ø 52 cm, odstín antracit,
cena 9 912 Kč,
www.shop.miramari.cz

Autentické materiály – dřevo,
vlna, kůže, kov se tu potkávájí
se střídmými přírodními
odstíny. Celkový dojem
umocňují industriální akcenty
v černé barvě
Kulatý chlebník s bambusovým prkénkem
(WMF), Ø 32 cm, cena 3 049 Kč,
www.kulina.cz
Puf Björk (Design House Stockholm),
k dispozici ve 2 velikostech – Ø 45 x
35 cm, Ø 40 x 45 cm, kůže, vlna, cena
od 12 080 Kč, www.skandium.com
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Světlá světnice
Kamenný dům se stodolou ve
východočeských Mladoticích
zdědili současní majitelé po
svých prarodičích. Byly s ním
spojené vzpomínky na dětství
i smutek z toho, že zatuchlý,
prázdný dům zanesený letitými
krámy postupně chátrá, zarůstá
a mizí v zapomnění.
Hra na poklad

Původní majitelé představovali kombinaci kutilů se sbě-

rateli a podařilo se jim interiér
domu doslova zarovnat krámy,
takže celá rekonstrukce začala
trochu jako hra na poklad. Po
její první vyklízecí fázi se objevil hlavní skvost – dům samotný. Tehdy ještě temný a vlhký.
Potom se ale v kuchyni nechal
vybourat velký výkladec s posuvnými okenicemi, kterým do
světnice po letech vstoupilo
světlo. Tady začal obrat k lepšímu.

Na zápraží je zídka
a dřevěné pódium
připravené na sezení.
Mezi domy se vybouraly staré
kůlny, takže tam vznikly
patchworkové zdi, které se jenom
čistě nabílily, a nechala se jejich
prostřednictvím promlouvat
historie

www.modernibyt.cz

73

návštěva

AutorkA rekonstrukce, ArchitektkA

Jitka Macáková
■ „Druhé bydlení zpravidla vzniká ve chvíli, kdy už
mají lidé svoje domovy zařízené a nechystají se je
měnit, rekonstruovat a na té chalupě dostanou jakoby
druhou šanci, aby si realizovali svoje sny. Přijde mi,
že při zařizování venkovského druhého domova jsou
lidé uvolněnější, dokážou se víc odvázat nebo udělat
takové drobnosti, detaily jenom pro radost. Je to
psychologický efekt, kterého může využít i architekt.
takže se tam mohou dát i věci, které nejsou v první
řadě praktické. Místo samo o sobě mívá zvláštní
atmosféru, genia loci. troufnete si vyzkoušet jinou
barevnost, chcete podtrhnout jistou výjimečnost.“

kouzlo recyklAce

Dům ale zatím stále nefungoval. Byly v něm hliněné podlahy,
stará elektrika, chyběl záchod.
Zadání nových majitelů znělo
– vybavit ho tak, aby byl připravený na celoroční obývání. V kuchyni měla být normální funkční
myčka, dřez, trouba, teplá voda,
a hlavně – velký stůl. „Stodola
byla nejen plná krámů, ale i dřeva a my jsme si říkali, že by byla
škoda to všechno spálit. Šťastnou náhodou nám stavební firma
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doporučila truhláře, pana Webera z Kutné Hory, který rád pracuje s masivem, sbírá a recykluje
staré dřevo,“ vysvětluje architektka. Z použitého dřeva, které
má přirozenou patinu, vznikla
podle jejích jednoduchých skic
vytvořených přímo na stavbě
také kuchyňská linka: „Dlouho
jsem váhala, jak ji navrhnout,
protože světnice není velká, pan
majitel chtěl hlavně velká kachlová kamna a už zmiňovaný stůl,
a prostoru už tam moc nezbýva-

lo. Takže jsme nakonec udělali
takovou jednoduchou spodní
linku, kde je schovaná lednička,
sporák, šuplíky, odpadky a myčka. Na nádobí jsou tady jenom
jednoduché otevřené police.“
Prostřeno Pro osm

Půda nakonec vydala i další
cennosti. Například osm masivních dřevěných židlí, které
stačilo natřít a rozestavit kolem
velkého stolu, který je celý vyrobený ze starého dřeva nalezené-

ho v chalupě. „Rozhodla jsem se
pro černý nátěr, protože už jsem
věděla, že použijeme i další černé doplňky. Černá v rekonstrukcích zpravidla dobře funguje,
protože je taková lehce retro,“
vysvětluje architektka. Černé
je i ryze současné velké hliníkové okno, trouba nebo bakelitové vypínače a zásuvky značky
THPG. Protiváhu masivního
dřeva a černých detailů tvoří
v interiéru bílá a její odstíny.
Právě ony dokázaly tmavé tem-

V malém domečku, kde býval
původně chlívek, vzniklo něco
jako černá kuchyň, místo, které
patří k venkovnímu posezení,
sedí se tu, když se na zahradě
griluje a náhle přijde déšť nebo
se tu v létě čistí a suší houby

né místo proměnit v čistou bílou
světnici plnou světla.
CHALUPA PRO KAMNA

Když se architektka poprvé
setkala s mužem majitelky, nenechal ji ani chvíli na pochybách, jaké je jeho zadání. Řekl
prý: „Holky, udělejte si to, jak
chcete, ale já tam chci velká
kachlová kamna. Proto děláme
chalupu. Já tam chci přijet, štípat dříví, zatápět…“ A tak se
stalo. Kamna jsou velká, kachlová, minimalisticky jednoduchá. Dlouho se roztápějí, ale
potom vydrží sálat celý víkend.
Jediným „detailem“, na který
pan majitel přistoupil, je chlebová pec.
■

Nástěnné hodiny 3109
RO Cuckey (Nextime),
dřevo, 31 x 33 x 11 cm,
cena 3 190 Kč,
www.silvertime.cz

Váza Stacked (Invotis),
19 x 25 cm, materiál –
dolomit, cena 1 367 Kč,
www.homemania.cz

Venkovské nápady
Repliky bakelitových
vypínačů a zásuvek
(THPG), ceny: krytka
171 Kč, zásuvka 2polová
se zemnícím kolíkem
515 Kč, bakelitový otočný
vypínač od 1 053 Kč,
www.kuchyne-bohemian.cz

Kovový podnos s poklopem (H & M),
cena 412 Kč, www.hm.com

Skříň Bellport (Lifestyle),
staré borovicové dřevo
– černá, 8 přihrádek,
cena 41 975 Kč,
www.apropos-shop.cz

Stropní stahovací svítidlo
Duse – bílé, keramika,
Ø 42 cm, cena 5 010 Kč,
www.kuchyne-bohemian.cz

Židle Stockholm
(Ton), sedák z ohýbané
překližky, podnož z bukového
dřeva, odstín dark wenge, 83 x
47 x 40,5 cm, cena 3 630 Kč,
www.ton.eu

Při téhle práci
jsem poznala
řemeslníky, kteří
nemají webové
stránky, a člověk
je rád, když mu
odepíšou na
mail. A v tom je
to krásné,
protože oni jsou
prostě víc v dílně
než u počítače…
www.modernibyt.cz
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ODSAVAČE
Stropní odsavač Ellitto (Airforce), díky speciální konstrukci motoru není nutné
jej zabudovat do stropu či podhledu, účinné štěrbinové sání, osvětlení LED
diodovým páskem, jemně kartáčovaný nerez, možnost ovládat společně s varnou
deskou, cena od 35 660 Kč, www.airforce.cz

Stropní digestor Capa (Gutmann)
k instalaci do stropu nebo do podhledu,
maximální výkon 950 m3/h, zakázková
výroba, cena 75 590 Kč,
www.gutmann-exklusiv.cz

EFEKTNÍ
A VÝKONNÉ
Digestoře se dříve používaly pouze v kuchyních bez
možnosti přímého větrání. Dnes jsou běžnou součástí
moderního kuchyňského vybavení i tam, kde je možné
otevřít okno nebo dveře na terasu. O likvidaci páry se totiž
postarají mnohem efektivněji a spolehlivě zlikvidují
i mastné páry, které by se usadily na stěnách a na nábytku.

V

Vestavná digestoř Classic (Bora) je zabudovaná vedle
indukční desky, cena 45 976 Kč, www.cskarlin.cz
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ětší zájem o kvalitní větrání přinesl trend obytných kuchyní. Vzhledem k potřebě čistit vzduch ve
větších prostorách, kde je také
relaxační nebo reprezentační
část obydlí, se zvýšily nároky
na výkon, vzhled a hlučnost.
Digestoře se staly funkčním
i estetickým doplňkem kuchyně, v některých interiérech jsou
dokonce dominantním solitérem, který udává styl ostatnímu
zařízení. Nabídka kvalitních
odsavačů je v současnosti velmi široká a zahrnuje moderní,
klasické i rustikální modely. Vedle výrazných komínových nebo
nástěnných typů jsou k dispozici i méně nápadné stropní modely, které splývají s podhledem, nebo výsuvné kusy, které

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

jsou zabudované pod skříňku,
do pracovní nebo varné desky.
Moderní digestoře jsou vybavené úsporným LED osvětlením,
které dostatečné nasvítí varnou
i pracovní zónu a při nastavení
režimu s nižší intenzitou slouží
k orientačnímu nebo intimnímu
osvětlení. Ovládají se dotykem
nebo na dálku.
JAK VYBÍRAT

Hlavním měřítkem při výběru odsavače par je jeho výkon,
který by měl odpovídat rozloze prostoru, ve kterém bude
umístěný. Hodnota měřená
v m3/h udává množství vzduchu,
které je spotřebič schopen odsát
za jednu hodinu provozu. Aby
byl v místnosti čistý vzduch, je
třeba jej během vaření alespoň

šestkrát vyměnit. Počet výměn
závisí i na intenzitě a způsobu
vaření. Jinak je potřeba větrat
při dušení zeleniny a jinak při
smažení, pečení nebo přípravě
masového vývaru. Výkon potřebný k dostatečnému větrání
se zjistí tak, že se objem místnosti (například 6 x 5 x 2,7 =
81 m3) vynásobí počtem výměn
za hodinu (běžně se používá
hodnota 7, tam, kde se vaří častěji, se podle intenzity zvýší,
v opačném případě stačí koeficient 6). Získaná hodnota (81 m3
x 7 = 567 m3/h) představuje výkon odsavače nutný k odvětrání
konkrétního prostoru.
ODTAH A RECIRKULAXCE

Digestoř E170 (Airforce) má možnost přímého odtahu
dozadu, takže není nutný komín pro krytí potrubí.
Možnost i recirkulace s uhlíkovým filtrem a rohoží
Viledon, která zachycuje i část tukových par. Další filtr je
vhodný i do objektů s rekuperací, cena od 20 680 Kč,
www.airforce.cz

Podle umístění a instalace se
digestoře rozlišují na vestavné
www.modernibyt.cz
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ODSAVAČE
Odsavač Infiniti ACT (Faber), provedení
černé, bílé nebo oříškové sklo, inovativní
systém Sil-k ACT zaznamená generovaný
zvuk a následně vytvoří inverzní vlnu, čímž
se snižuje hlučnost spotřebiče, cena od
26 590 Kč, www.digestore-faber.cz

Odsavač Adelante (Gutmann)
k zavěšení na stěnu, interní motor,
maximální výkon 950 m3/h, zakázková
výroba, cena od 117 600 Kč,
www.gutmann-exklusiv.cz

I v kuchyni s velkými okny je vhodné
používat odsavač. Kromě pachů
spolehlivě zlikviduje mastné páry, které
by se usadily na stěnách i na nábytku

Novinkou značky Concept je
ostrůvkový odsavač
OPO5342N, provedení nerez,
odtah nebo recirkulace, výkon
742 m3/hod, cena 18 006 Kč,
www.my-concept
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(do kuchyňské skříňky), podvěsné (pod kuchyňskou skříňku),
výsuvné (zavěšené pod skříňkou
nebo zabudované do pracovní či
varné desky), komínové (u stěny s odtahem do komína) a ostrůvkové (ve volném prostoru).
Podle způsobu větrání se dělí na
odtahové, recirkulační a kombinované. Typy s odtahem, které
znehodnocený vzduch odvádí
z budovy ven, musí být napojené na samostatný komín. Standardně jsou vybavené jedním
nebo dvěma filtry k zachycování tuků a mastných par. Tukové filtry je potřeba po zanesení
vyčistit saponátem, u některých
je možné použít myčku nádobí.
Některé typy jsou vybavené svěJedinečný projekt DD Axial
Integra (Airforce) spojuje funkce
digestoře a indukční varné desky
a umožňuje je ovládat obě najednou.
Digestoř získala ocenění Plus X
Award ve 4 kategoriích, axiální
motory s výrazně nízkou spotřebou
energie, cena setu (včetně varné
desky) 64 250 Kč, www.airforce.cz

Odsavač Basic (Bora), cena
89 613 Kč, je pevnou
součástí indukční varné
desky, www.cskarlin.cz

Digestoře likvidují
páry i pachy
kysličníku dusíku,
který vzniká při
používání plynových
hořáků

Komínový odsavač OPK-6690,
(Concept), provedení nerez/černé
sklo, možnost odtahu nebo
recirkulace, maximální výkon
774 m3/h, cena 15 506 Kč,
www.my-concept.cc

telnými kontrolkami, které upozorní, že je čas na výměnu.
Podle dispozic místnosti a řešení kuchyňské sestavy je možné zvolit komínový odsavač se
zadním, bočním nebo horním
směrem odtahu. Jde však pouze o technické řešení, které není
v interiéru patrné.
Na rozdíl od odtahových typů
se u recirkulačních znečištěný
vzduch neodvádí, nýbrž se po
přefiltrování vrací zpět do místnosti. Kromě tukového filtru
jsou vybavené ještě uhlíkovým,
který zajišťuje likvidaci pachů.
U kombinovaných typů se v zimním období více využívá recirkulace, která na rozdíl od odtahu
neodnáší z místnosti teplo.
■

Komínový odsavač Arte
(Gutmann), interní motor,
maximální výkon
950 m3/h, zakázková výroba,
cena od 74 900 Kč,
www.gutmann-exklusiv.cz
www.modernibyt.cz
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MALÉ SPOTŘEBIČE

Kuchyňský robot Eta Gratus Maxipasta (Eta) je
opravdovým pomocníkem v kuchyni. Disponuje
funkcemi šlehání, míchání, hnětení, mixování,
strouhání, mletí masa a máku, plní uzeniny. Navíc pro
milovníky italské kuchyně disponuje nástavci na výrobu
domácích těstovin (např. lasagne), lehce se ovládá, je
tichý, snadná je i jeho údržba, cena 15 999 Kč,
www.eta.cz
Ponorný mixér MSM87180 (Bosch), noha z kvalitní
nerezové oceli s inovativní čtyřkřídlou čepelí, volič
otáček s 12 rychlostmi + turbo, tichý bezvibrační motor,
snadná manipulace, možnost mýt v myčce, cena
2 975 Kč, www.bsh-group.com
Tyčový mixér TM 4750
(Concept), celokovová
nerezová noha, snadné
ovládání, vybaven je praktickým
držákem na zeď, zaujme nízkou
hlučností, po použití stačí
opláchnout, lze mýt v myčce,
cena 1 399 Kč,
www.concept.cz

VŽDY PO RUCE
Spolehlivě pracovat, být neustále po ruce a vyznačovat se
snadnou údržbou – to jsou vlastnosti malých spotřebičů, pro
které je máme v oblibě.

Šlehač SR 3355 Kitchen Art (Concept), 2 šlehací
metly, 2 hnětací háky a tyčový nástavec, 5 rychlostí +
turbo, praktický ergonomický tvar, bezpečnostní
pojistka, cena 599 Kč, www.concept.cz
Sendvičovač SV-3011t Berries (Concept) je vybaven
čtyřmi plotýnkami s kvalitním nepřilnavým povrchem,
držadlo za provozu zůstává studené, snadno se
udržuje, lze uložit i ve svislé poloze, cena 699 Kč,
www.concept.cz
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P

ryč jsou doby, kdy kuchařka musela veškerou namáhavou práci
zvládnout jen vlastníma rukama. Dnes najdeme snad v každé domácnosti celou sadu malých spotřebičů, které nám
jako ideální pomocníci ulehčují a urychlují práci. Mixéry,
šlehače, tyčové mixéry, kráječe,
sendvičovače, odšťavovače – to
je malá armáda, s jejíž pomocí
vyhrajeme každou bitvu, kterou
svádíme denně v kuchyni.

TEXT: KVĚTUŠE SAJNEROVÁ, FOTO: ARCHIV

Ruční šlehač Lavado (Eta), příkon
250 W, 3 rychlostní stupně + turbo,
2 šlehací metly a 2 hnětací háky,
jednoduché a snadné sestavení,
snadná údržba, cena 499 Kč,
www. eta.cz

Ruční šlehač ErgoMixx
MFQ 36300 (Bosch),
5 rychlostních stupňů +
turbo, 2 metly pro šlehání,
2 hnětací háky, navinutí
kabelu, snadná
manipulace, cena 990 Kč,
www.bsh-group.com

Od časů, kdy se poprvé objevily v našich domácnostech,
prošly tyto spotřebiče samozřejmě vývojem, pozměnily se
jejich tvary, zvýšila se výkonnost, počet funkcí, do výroby
zasáhla ergonomie. Výrobci ve
spolupráci s designéry hledají
nové materiály, které ale musí
odpovídat požadavkům doby,
ideální tvary, sledují praktickou stránku výrobku, jeho
bezpečnost a v neposlední řadě
i design.
■

Tyčový mixér SHB 436X (Sencor),
je vybavený bohatým příslušenstvím
– šlehacími metlami, sekacím
nástavcem, lze ho použít jako mixér,
tichý chod, snadné ovládání, lze mýt
v myčce, cena 999 Kč,
www.sencor.cz

Ruční šlehač s tyčovým
nástavcem SHM 5270
(Sencor), příkon 300 W,
5 rychlostních stupňů +
turbo, sada šlehacích
a hnětacích metel, tyčový
nástavec na mixování,
tichý chod, cena 499 Kč,
www.sencor.cz

Elektrický kráječ SFS
1071 GR (Sencor),
nerezový odnímatelný
kotouč, regulátor pro
plynule nastavitelnou
šířku řezu, integrované
chrániče prstů a palce,
dětská bezpečnostní
pojistka, odnímatelné
části pro snadné čištění,
cena 599 Kč,
www.sencor.cz

Odšťavovač Infiny Press
Revolution (Moulinex) odšťavuje
veškeré ovoce a zeleninu, vylepšená
technologie pomalého lisování,
2 nerezové filtry (na šťávu a na džemy),
drip-stop systém proti odkapávání,
snadné čištění, možnost mýt v myčce,
cena 4 486 Kč, www.mall.cz
www.modernibyt.cz
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PRACOVNÍ DESKY

KÁMEN LEPŠÍ
NEŽ Z PŘÍRODY
Luxusní vzhled pracovní desky dokáže dodat kuchyni punc
jedinečnosti. Technistone čerpá inspiraci z přírody a to nejlepší
z ní vkládá do materiálu, který kromě atraktivního povrchu
nabízí i vynikající vlastnosti, odpovídající požadavkům moderní
doby: je vysoce odolný, minimálně nasákavý a snadno se udržuje.

V

ytvořte si místo, kde se
budete cítit při vaření
stejně jako při relaxaci.
Do své kuchyně se budete rádi
vracet, ne z povinnosti, ale pro
potěšení z kontaktu s jedinečným materiálem, který přesně
odpovídá vašim představám.
Technistone obsahuje 93 %
přírodních surovin, z nichž většinu tvoří křemen. Proto má velmi podobné vlastnosti jako přírodní kámen. Výhodou technic-
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kého provedení však je, že díky
úpravě lépe vyhovuje praktickým požadavkům každé domácnosti. Důležitými složkami
technického kamene jsou polyesterová pryskyřice, barevné
pigmenty a doplňující materiály, jako jsou například skleněné
či zrcadlové střepy, které vytvářejí zajímavé optické efekty.
Technický kámen (chybně
označovaný jako umělý) si často
lidé pletou s různými kompozit-

ními materiály na bázi akrylátů.
Rozdíl je dán odlišným složením, zejména podílem přírodních složek, a tedy i následnými
uživatelskými vlastnostmi.
PEVNĚJŠÍ NEŽ ŽULA

V porovnání s přírodními
žulami má Technistone vyšší
pevnost v tahu za ohybu, takže při stejné tloušťce vykazuje
vyšší odolnost proti zatížení.
Díky vysokému obsahu křeme-

TEXT: REDAKCE, FOTO: ARCHIV

PŘEDNOSTI:
široká škála
barev a struktur,
vysoká odolnost
vůči chemickému
i mechanickému
poškození,
snadná údržba,
nenasákavost,
zdravotní
nezávadnost,
variabilita
tlouštěk, výřezů
a hran

Základní rozměry deskoviny
Technistone jsou 306 x 144 cm
nebo 305 x 141,5 cm a tloušťky
12, 20 a 30 mm

ne jsou kuchyňské desky odolné
vůči poškrábání. Na Mohsově
stupnici tvrdosti v hodnotách
1 (mastek) až 10 (diamant) je
hodnocen stejně jako přírodní
křemen stupněm 7. Dalším důležitým rysem je jeho minimální
nasákavost, několikanásobně
nižší než u žuly nebo mramoru.
Pracovní deska z technického
kamene je neporézní a nenasákavá, dobře odolává i vyšším
teplotám a její vzhled se nemění
ani po letech používání.
V leštěné variantě je povrch
srovnatelný se skleněným, přesné technické řešení hran a spojů usnadňuje údržbu, ke které
stačí vlhká houbička a v případě mastnoty běžný saponát.
„Eventuální potřísnění kávou,
čajem, ovocnou šťávou nebo
jinou tekutinou je vhodné co
nejdříve odstranit,“ doporučuje
Ing. Veronika Čechalová, Ph.D.,
vedoucí zákaznické podpory.
„I když je deska odolná a lze
na ní bez problému krájet potraviny, z důvodu dlouhodobého
udržení lesku to nedoporuču-

jeme. Ochranu proti skvrnám
zvýšíte použitím speciálních
impregnačních prostředků ze
sortimentu Technistone.“
Desky Technistone splňují
nejpřísnější evropské a americké normy o nulovém obsahu
těkavých toxických látek a odpovídají i všem hygienickým
normám pro styk s potravinami.
LESK A TŘPYT

Pracovní deska je také důležitým estetickým prvkem, proto
výrobce nabízí širokou škálu
barev a povrchů. Kromě standardního leštěného a broušeného povrchu je možné vybírat
mezi úpravami antique, mat,
břidlice a braš. Mezi nejžádanější patří lesk, jehož efekt
se násobí umělým osvětlením.
Povrch antique má střední úroveň lesku a je velmi příjemný
na dotek. Moderní matný povrch připomíná jemnou kůži.
Texturovaný břidlicový povrch
s minimálním leskem působí přírodním dojmem. Efektní
brašovaný povrch má hrubou

V nabídce Technistone naleznete
širokou škálu barev a struktur
v pěti produktových řadách.
Zákazník může vybírat
od materiálů s jemně zrnitou
strukturou až po noblesní řadu
inspirovanou přírodními mramory

strukturu, která vzniká otryskáním a následným zakartáčováním.
Speciálními aditivy se vytvářejí na povrchu desek zajímavé
efekty. Oblíbené jsou produkty
se třpytivými efekty, které vznikají ze zrcadlových a skleněných střípků, nebo jemně zrnité
vzory vysoce kvalitního křemene z nalezišť v Itálii a Brazílii
oslovující svým jednoduchým,
čistým a elegantním vzhledem.
Pozornosti milovníků zářivě
bílých povrchů určitě neunikne

dokonalý odstín produktu Crystal Absolute White, který Technistone tým vyvinul jako jediný
ze světové konkurence.
O kvalitě a výrobě desek v souladu s přírodou vypovídá i prestižní „zelený“ certifikát SCS
oceňující využití recyklovaných
složek v materiálu a nominace
společnosti Technistone na ocenění Známka kvality.
■

KONTAKT:
www.technistone.com
www.modernibyt.cz
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S NOVOU VERVOU
Podívali jsme se zblízka na nové technologie, díky nimž pro vás domácí spotřebiče
pracují s vyšším nasazením – stále účinněji, rychleji a úsporněji.

Volně stojící myčka ADP 9070 IX (Whirlpool) s aktivním
sušením Power Dry, energetická třída A+++, spotřeba vody 10 l,
kapacita 13 sad nádobí, cena 18 990 Kč, www.whirlpool.cz

Myčky
nádobí
Při výběru nejdřív zjistěte,
jakou má vámi zvolená myčka
spotřebu vody a energie.
Nejúspornější modely na
našem trhu vystačí s 6 l na
jeden mycí cyklus a řadí se
do energetické třídy A+++.
Většina úsporných myček je
vybavená senzorem, který
kontroluje zakalení vody
a podle něj automaticky
nastaví optimální množství
a teplotu vody, tlak trysek
a délku mytí. Ke zvýšení
účinnosti mytí se používají
vysokotlaké trysky a pára,
která dokáže v krátkém čase
odstranit z nádobí i odolné
zbytky jídla.

Při výběru myčky si dobře prohlédněte její interiér
a vyzkoušejte si, jak se vám s koši manipuluje

Technologie Active Oxygen uvolňuje do
vnitřního prostoru myčky aktivní kyslík
(oxygen), který neutralizuje nepříjemný
zápach a dezinfikuje nádobí i interiér myčky.

Vysoce úsporná myčka obsadila druhé místo
v testu myček (časopis dTest), je vybavená
užitečnými funkcemi poloviční náplň, rychlé
mytí a extra hygienické mytí.

Myčka LFD 11M132 OCX (Hotpoint),
energetická třída A+++, spotřeba vody 9 l,
kapacita 14 sad nádobí, cena 18 990 Kč,
www.hotpoint.cz

Volně stojící myčka PDA 15103 X (Philco),
energetická třída A +++, spotřeba vody 9 l,
kapacita 15 sad nádobí, cena 15 490 Kč,
www.philco.cz
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Myčka vyvinutá speciálně pro mytí rozměrného
nádobí má vyjímatelný vrchní koš pro vytvoření
volného prostoru 53 cm na výšku a je vybavená
speciálním programem pro účinné mytí s nízkou
spotřebou vody a energie za 60 minut.
Myčka eXtra DFP 58T94 CA NX EU (Indesit),
energetická třída A++, spotřeba vody 9 l, kapacita
14 sad nádobí, cena 14 690 Kč, www.indesit.cz

TEXT: HANA DOLEŽALOVÁ, FOTO: ARCHIV

Chladnička s dynamickým způsobem chlazení,
vybavená speciální přihrádkou BioFresh, kde se
udržuje teplota těsně nad 0 °C a ideální vlhkost.
Ovoce, zelenina, maso a ryby v ní vydrží až třikrát
déle čerstvé. Protože různé potraviny potřebují pro
udržení trvanlivosti různé klimatické podmínky,
můžete pomocí posuvného regulátoru vlhkost
vzduchu v zásuvce regulovat.
Kombinovaná chladnička s mrazákem dole CBPesf
4033 (Liebherr), energetická třída A+++, užitný
objem 292 l, cena 36 999 Kč, www.mctree.cz

Chladnička vybavená technologií No
Frost a funkcemi rychlého zchlazení
a zmrazení Super Cool a Super Freeze.
Hygienické prostředí uvnitř zajišťuje
antibakteriální povrch s podílem
ionizovaného stříbra.
Volně stojící chladnička BIAAA 34 FF
X HY (Indesit), objem 326 l, energetická
třída A++, cena 17 990 Kč,
www.indesit.cz

Chladničky
Protože se chladnička díky nepřetržitému
chodu podílí na celkové spotřebě domácnosti
až 20 %, věnujte při výběru pozornost
energetické třídě, do níž je zařazená,
nejúspornější modely na trhu patří do třídy
A+++. Důležité je zvolit správnou velikost –
počítejte s tím, že by měl být vnitřní prostor
chladničky využitý alespoň ze 70 % , přičemž
na každého člena rodiny by měl připadat
objem 50–70 l. Většina úsporných modelů
používá beznámrazovou technologii No Frost
a šetří tak i váš čas, který byste museli věnovat
odmrazování. Princip dynamického chlazení
zajišťuje uvnitř chladničky rovnoměrnou
cirkulaci vzduchu a vyrovnává teplotní rozdíly.
Největší novinkou posledních let je rozdělení
vnitřního prostoru na jednotlivé zóny se
speciálním režimem.

Chladnička vybavená multiteplotní zónou, která vám
umožňuje vybrat si, zda tento prostor použijete jako
mrazák pro rychlé zmrazení, chladničku pro
rozmrazování při teplotě 2 °C, chladničku pro uchování
čerstvého ovoce a zeleniny při teplotě 8 °C, chladničku
udržující teplotu 0 °C pro uchovávání masa a ryb nebo
jako standardní mrazák s udržovanou teplotou -26 °C
nebo -18 °C.
Čtyřdveřová chladnička Quadrio E4DG AA X MTZ
(Hotpoint), energetická třída A++, objem 385 l, cena
31 990 Kč, www.hotpoint.cz

Kombinovaná chladnička Kitchen Fit RB33J8797S4
(Samsung), energetická třída A++, celkový čistý objem
328 l – chladnička 218 l, mrazák 110 l, cena 43 490 Kč,
www.samsung.cz

www.modernibyt.cz
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Trouby
Při výběru trouby se zaměřte na některý z multifunkčních modelů.
Nabídne vám totiž kromě základních typů ohřevu i další možnosti:
vaření v páře, gril, mikrovlny, horký vzduch a jejich kombinace.
Chcete-li si usnadnit údržbu, vyberte si troubu vybavenou
samočisticím pyrolytickým systémem, který všechny nečistoty
spálí při vysoké teplotě na popel, a vyměnitelnými katalytickými
panely, které vstřebávají odstřikující tuk. Nejinteligentnější trouby
jsou vybavené sondami, které měří teplotu, eventuálně vlhkost
pokrmu a automaticky řídí další průběh pečení. Díky pokročilým
technologiím můžete v některých troubách péct až čtyři chody
zároveň, což urychluje práci a šetří energii.

Trouba, která disponuje funkcí vaření v páře, je vybavená
systémem Autopilot 20, díky kterému můžete použít 20 přednastavených automatických programů. Úspěch při jejich
přípravě vám garantuje technologie CookControl. K dispozici
máte 4 druhy ohřevu – 100% pára, regenerace – připařování,
zavařování, rozmrazování.
Vestavná kompaktní trouba s párou CDG634BS1 (Bosch),
objem 38 l, cena 28 390 Kč, www.elektrocb.cz

Současné trouby šetří energii, protože je nemusíte
předehřívat a připravíte v nich až čtyři jídla zároveň
Kombinovaná mikrovlnná trouba vám
umožňuje kombinovat různé druhy ohřevu.
Můžete použít mikrovlnný ohřev s cirkulací,
mikrovlnný ohřev s grilem nebo můžete
zároveň použít ventilátor, cirkulaci
i mikrovlnný ohřev. Trouba je vybavená
speciálním programem pro pečení pizzy
a volbou Eco-logic, která vám umožní omezit
celkovou spotřebu až o 3 kW.
Kombinovaná kompaktní mikrovlnná trouba
S45MCX3 (Smeg) z kolekce Linea Classic,
objem 34 l, cena 39 990 Kč, www.smeg.cz

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným
tělesem a otočným rožněm je vybavená
funkcí Cook3, umožní vám připravit až tři
pokrmy najednou, aniž by přitom hrozilo
smíchání chutí či vůní, takže ušetříte
zároveň čas i energii.
Horkovzdušná trouba AKZM 6690 IXL
(Whirlpool), energetická třída A+, objem 73 l,
cena od 25 490 Kč, www.whirlpool.cz
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Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem je
vybavená teplotní sondou, kterou umístíte do nejsilnější
části masa a tlačítkem zvolíte požadovanou teplotu
v jádře. Když je dosaženo perfektního stavu pečení,
přístroj se automaticky vypne. Tuto troubu nemusíte
díky inteligentnímu rozvodovému systému No preheat
předehřívat, uspoříte tím 26 % času a 20 % energie.
Horkovzdušná trouba BLTC 8100 ES/L (Bauknecht),
energetická třída A+, objem 73 l, cena od 42 990 Kč,
www.bauknecht.cz

Detail posuvného ovládání Slider u indukční varné
desky VDIS 642 FF (Mora), cena 10 990 Kč,
www.mora.cz

Na indukční varné desce s dotykovým ovládáním máte
k dispozici dvě varné zóny (Ø 14,5 a 21 cm) a multizónu,
kam můžete umístit hrnce různých velikostí. Deska má
9 regulovatelných úrovní výkonu a 4 časovače s funkcí
automatického vypnutí.

Nadstandardně velká plynová varná deska je
vybavená termoelektrickou pojistkou zhasnutí
plamene, která zajistí zastavení přívodu plynu.
Elektrické zapalování je integrované přímo
v ovládacích knoflících. K dispozici máte 5 hořáků
různých velikostí a výkonů.

Indukční varná deska SIM561B (Smeg), 51 x 58 cm,
cena 26 990 Kč, www.smeg.cz

Plynová varná deska FHOS 755 4G TC XS C
(Franke), 75 x 55,5 cm, cena 21 780 Kč,
www.franke.com

Gorenje přichází se dvěma novinkami. Senzorová technologie IQ
Cook má senzory umístěné ve varné zóně i na pokličce hrnce, takže
místo vás hlídá teplotu i čas vaření a podle potřeby je automaticky
reguluje. Tzv. XpandZone je obdobou flexibilní multizóny. Nové desky
jsou vybavené funkcí PowerBoost Supreme, která poskytuje maximální
výkon v ultrakrátkém čase.
Indukční varná deska IS656VSC (Gorenje) , cena 13 990 Kč,
www.gorenje.cz

Varné desky
Již několik let zažívají boom indukční
varné desky. Jsou ceněné pro svou
bezpečnost, zahřívají se pouze pod
nádobou, a efektivnost, teplo se vytváří
pouze tam, kde deska zaznamenává
kontakt se dnem varné nádoby. Indukční
způsob vaření vám zaručuje rychlý
výsledek s optimálním využitím energie.
Velkou výhodou je flexibilita varných zón
– buď se dají pomocí můstků navzájem
propojit, nebo máte k dispozici velkou,
multifunkční zónu, kam můžete umístit
hrnce libovolně, protože plotýnka je sama
rozpozná. Svoji popularitu získanou
v profesionálních kuchyních neztrácejí ani
plynové varné desky, které jsou oblíbené
zejména pro svoji schopnost rychlé
a přesné regulace plamene bez
zbytkového tepla.

Široká varná deska se snadno obsluhuje pomocí dotykového ovládače, díky tzv. slideru můžete
snižovat nebo zvyšovat výkon pouhým posunem prstu po stupnici. Dobrá zpráva pro
zapomnětlivé – varná deska je vybavená senzory, které poznají, když na ni postavíte prázdný
hrnec, a vypnou ji. Bod varu ohlásí zvukovým signálem. Díky flexibilní zóně můžete v rámci
jedné plotýnky použít různé tvary a velikosti hrnců.
Indukční varná deska ESPIF 8950 IN (Bauknecht) z řady Black Line, šíře 86 cm, cena
od 27 990 Kč, www.bauknecht.cz

www.modernibyt.cz
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mapování

Aktuálně nA trhu
Značka Schüller představila pod názvem Country
novou kolekci kuchyní v decentním venkovském
stylu. K různě intenzivnímu zvýraznění tohoto
slohu lze u sestavy zvolit rozmanité prvky, jako
jsou bočnice s drážkou, opěry bočních desek
nebo komín na odsavač par, které díky menší
zdobnosti připomínají oblíbený severský styl.
Kdo touží po umocnění venkovského rázu, má
naopak možnost použít výraznější detaily.
Zvolenému stylu odpovídá i výběr neutrálně
tónovaných barev. Kvalitní laky se saténovým
povrchem lze kombinovat s imitacemi přírodního
masivu a výraznou pracovní deskou.
KONTAKT:
www.schueller.de

Značka Ballerina nabízí širokou škálu
sestav v moderním provedení.
Významnou část nabídky jejího portfolia
ale tvoří i klasické kuchyně. Tento
charakter propůjčují nové kuchyni z řady
XL5262 vyfrézované profily dvířek
v několika provedeních. U sestavy je
možné vybírat ze čtyř povrchových
úprav. Mezi nejžádanější barvu patří
Magnolia Structurlack, která podtrhuje
klasické provedení. Součástí jsou
ozdobné římsy, lakované regály,
profilované pilastry a masivní kryt na
odsavač par.
KONTAKT:
www.ballerinakuchyne.cz

Přestože má většina populace
spojenou společnost Siko
s koupelnami, už několik let tu
nabízejí i vlastní kuchyně. Mezi
novinky patří sestava Diana
zhotovená v klasickém stylu.
Pohledové plochy z MDF desek
jsou opatřené fólií imitující
lakované palubky. Retro styl
podtrhují zdobnější úchyty.
Sestavu je možné pořídit v zářivě
bílé barvě a pěti šedých nebo
béžových odstínech.
KONTAKT:
www.siko.cz
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V konceptu kuchyní Unique
(Eggersmann) se klade důraz hlavně
na individualitu a provedení, u kterého
upoutá kvalita použitých materiálů.
Základní myšlenkou tohoto systému je
nechat vyniknout strukturu
homogenních ploch. Přední a boční
části, ale také úchytky a pracovní
deska jsou vždy vyrobené ze stejného
materiálu. Kromě různých druhů
přírodního kamene to jsou například
ušlechtilé dřeviny, nerez, sklo nebo
corian. Zobrazená sestava je
v provedení kámen Quarzite Luna
Patinato v kombinaci s dubovou
dýhou mořenou do pískového
odstínu.
KONTAKT:
www.sedlakinterier.cz

Značka JN Interier se na českém trhu
pohybuje už řadu let. Základním motem tohoto
výrobce je nabízet kuchyně zhotovené na míru
podle individuálních představ. Hlavním
požadavkem u této sestavy bylo, aby
odpovídala architektonickému řešení domu ve
starší městské zástavbě. K jednoduše řešené
sestavě v bílém provedení nechali majitelé
zhotovit jídelní stůl a barový pult z masivu.
Zvláštností u této sestavy je spojení desek na
ozuby (takzvaný cink), což je pracnější
způsob náročný na přesnost, takže jej většina
výrobců neprovádí.
KONTAKT:
www.jninterier.cz

Studio HŠ Rustikal se zabývá návrhy a
realizacemi kuchyní na zakázku. Zobrazená
sestava byla zhotovena v anglickém
viktoriánském stylu. Nábytek z dubového
masivu má povrchovou úpravu vanilla antic.
Kuchyni dominuje krbová vestavba se
zabudovaným odsavačem par. Rozsáhlý
pracovní ostrůvek je osazen žulovou
pracovní deskou, ve které je zabudovaná
vestavná varná deska a podvěsný dřez.
Závěsná ohrádka tvoří jeden celek
s vestavbou pro ostrůvkový odsavač par.

KONTAKT:
www.hsrustikal.cz
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MARKETING
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CENA 49 Kč / 1,99 €

www.siko.cz
nové katalogy 2015 na prodejnách

KOUPELNY & KUCHYNĚ POD JEDNOU STŘECHOU

NEJVĚTŠÍ ZNALOST TRHU
tradice již od roku 1991,
53 prodejen v ČR a SR

NEJVĚTŠÍ INSPIRACE
1 500 koupelen a 370 kuchyní
vystavených na prodejnách

NEJVĚTŠÍ SPECIALIZACE
přes 50 000 položek
v naší nabídce

NEJLEPŠÍ CENY A SLUŽBY
na ceny a služby
dáváme garanci

Německé kuchyně
Livanza od Oresi
jsou teď nejvýhodnější!
Návrhy kuchyní ve 3D nezávazně a zdarma!
www.oresi.cz

Oresi – šampión v každé třídě kuchyní

