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MILÍ ČTENÁŘI, MILÉ ČTENÁŘKY,

pokud milujete podzim tak jako my,
určitě se také těšíte na jeho malé i velké radosti. Na pohla-
zení prvního sebraného kaštanu, vůni čerstvě nasušených 
křížal z jablek a hrušek, utěšený pohled na vyrovnané za-
vařovačky s nakládanými houbami nebo brouzdání v zá-
plavě pestrobarevného listí. Až vyrazíte za krásami pod-
zimní krajiny, mějte oči na stopkách. Nikdy totiž nevíte, 
jaká překvapení Vám taková výprava může přichystat.
Když jsme jezdili po návštěvách, abychom obhlédli zdaři-
lé proměny staronových kuchyní, v jedné malebné vísce nás 
zastavila cedule s inzerátem „Přijmu kuchařku, prodám 
parohy“. Pevně věříme, že živnostník, který nám tento krás-
ný poutač postavil do cesty, shání kuchařku jen z nedostatku 
personálu a paroží prodává proto, že je vášnivým nimro-
dem, kterému praská ve švech sbírka trofejí. Koneckonců 
nás v hospůdce neuvítal žádný pan Tatrmuž jako vystřiže-
ný z Poláčkova Hostince U Kamenného stolu, ale usměvavá 
servírka obložená talíři s voňavou dýňovou polévkou. K do-
kreslení poetičnosti tohoto podniku dodáváme ještě postřeh 
z místní toalety: v kabince, kde byste očekávali místo úlevy, 
křičel na návštěvníky velký nápis „Byl jsem tu, Duchamp“.  
Těžko říct, zda tímto svérázným způsobem někdo uctil památ-
ku slavného autora uměleckého pisoáru z roku 1917 nazvaného 
Fontána, nebo zda to byl přímo podpis géniova ducha, každopád-
ně platí, že čeština je nekonečnou studnicí lingvistických úlovků 
a my pevně věříme, že si nejen ty jazykové, ale i designové,
inspirační a informační najdete při listování podzimním
číslem Světa kuchyní. 
Krásný podzim Vám přeje

Anna Martinková
zástupkyně šéfredaktorky

Závěsná lampa Franklin 
Chandelier (Menu), 
prodává Insidecor

Světlo Mass 
Light (Norm 
Architects), 
prodává 
Designville 

Jak se naladit 
na venkovskou 
idylu. Čtěte 
na str. 12–23

Keramika, nerez nebo 
kompozit. Inspirujte 

se na str. 38–41

Nástěnné hodiny 
Discrete (Karlsson) 
od Present Time

Pracovní deska jako minimalistický 
akcent, nebo šperk kuchyně? 
Nalistujte str. 76–80

Kuchyň K7 (Team 7)

se na str. 38–41
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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 dle svých 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?

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ballerinakuchyne.cz

Ballerina Küchen nabízí dlouhodobou, kulantní spolupráci solidním a zaběhnutým studiím po celé ČR.

Dotek luxusu

www.ballerina.de

Ballerina Küchen je v odborném hodnocení Mark Intern 2014/15 
na 1. místě mezi devatenácti německými značkovými výrobci.
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ A ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Arzenál
šéfkuchaře
Nová sada mlýnků na pepř a sůl 
Milano (Peugeot) je vyrobená
z bukového dřeva z kraje 
Franche-Comté. Precizní mletí
v 6 stupních hrubosti zajišťuje 
systém U-Select, cena na dotaz, 
www.peugeot.cz

Stylové
potisky
Francouzskou eleganci 
vnesou do vaší kuchyně 
textilní doplňky z nové 
kolekce značky Garnier 
Thiebaut, která je jako
vždy plná barev a nápaditých 
potisků. Cena zástěry
1 290 Kč, cena utěrky 470 Kč, 
www.luxurytable.cz

Chladné zásuvky
Vestavná zásuvková chladnička BDR 190 AAI/
HA (Hotpoint) se 2 zásuvkami je ideálním 
doplňkem pod pracovní desku. K příslušenství 
patří zásobník na vejce, dóza na máslo, držák 
lahví a variabilně rozložitelný držák na tři lahve 
vína nebo dvě nerezové nádoby s průhledným 
plastovým víkem na potraviny. Energetická 
třída A+, cena 32 490 Kč, www.hotpoint.cz 
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Expres snídaně
Nový toaster TS 4011 (Catler) s funkcí Lift & Look umožňuje 
automatický zdvih toastu a jeho opětovné spuštění bez 
přerušení opékání, cena 3 140 Kč, www.catler.cz

Šampión v těžké váze
Těžké, objemné zásuvky a snadná manipulace nikdy nešly 
moc dohromady. S inovativně řešenými zásuvkami 
ArciTech (Hettich) je ale všechno jinak. Klíčem k úspěchu 
se stal stabilní výsuv Acro, který vyniká nadstandardní 
nosností až 80 kg a zároveň zajišťuje lehký a měkký chod 
zásuvek, www.hettich.cz 

Vestavná trouba SFP6925PPZ

www.smeg.cz
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Ladná indukce
Italský výrobce domácích spotřebičů Smeg představuje 
novou indukční sklokeramickou varnou desku z kolekce 

Linea Victoria zasazenou v bílém, krémovém, nerez či 
černém rámu. Deska je vybavena 4 varnými zónami 

s funkcí Booster. Výkon: levá přední 2,3 kW, pravá přední 
1,3 kW, levá zadní 1,3 kW, pravá zadní 2,3 kW, cena 

28 990 Kč, www.smeg.cz

Jeden za všechny
Sendvičovač Tefal Snack Colletion 4 v 1 může 
nahradit několik samostatných spotřebičů. Je totiž 
vybavený vyměnitelnými plotýnkami, se kterými 
vykouzlí během chvilky lívance, koblížky, pitu i další 
dobroty. Plotýnky uložené v elegantních kazetách
jsou skladné, takže nezaberou mnoho místa.
Nový sendvičovač je běžně dostupný
v obchodní síti a v e-shopech. Za cenu
od 2 599 Kč, www.tefal.cz  

Plná života
Kuchyň 21. století je všeobjímajícím prostorem, 
který je připravený otevřít svou náruč nejen 
vaření, ale i relaxaci, zábavě a rodinným rituálům. 
A přesně z této fi lozofi e vycházejí i nové koncepty 
kuchyní Nolte, které trend pojetí kuchyně jako 
útulného místa pro život rozvíjejí ještě dál. Bohatší 
paleta barev, dekorů a textur v kombinaci 
s modulárním nábytkem z kolekce Neo Nolte 
dává větší svobodu při zařizování kuchyně 
a nabízí širší možnosti její individualizace. Nové 
koncepty Nolte se představí na zářijové výstavě 
Küchenmeile A30, www.nolte-kuechen.de
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Technistone. 
Krása, která vydrží.

Více na www.technistone.cz

Technistone se inspiruje jen tím nejlepším z přírody, unikátními tvary, 
půvabnými scenériemi, pestrostí barev i celkovou harmonií. V souladu 
s ní připravuje kámen odpovídající požadavkům moderní doby, 
přírodní materiál vyrobený lidmi pro lidi.

228x295.indd   3 04.08.15   15:20
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Místo pánve deska
Litinové grilovací desky umožní grilování na přímém 
ohni, ale i na všech typech varných desek včetně 
indukčních. V nabídce jsou typy s držákem nebo 
stojánkem, kulaté i obdélníkové nebo půlené 
s hladkou a drážkovanou částí. Grilovací desky se 
stojánkem lze využít také na servírování, cena 
od 1 499 Kč, www.titanovepanve.com

Chladničky, 
do barev!
Na český trh nyní přichází nová řada 
designových chladniček a mrazniček 
Liebherr s označením ColourLine. 
Společným jmenovatelem chladniček této 
řady je úspornost energetické třídy A++, 
stylový design oblečený v teplých 
i svěžích barvách a moderní technologie 
v příznačné německé kvalitě značky 
Liebherr, www.mctree.cz

Na vyšší noze
Kuchyňská baterie Eurosmart (Grohe) prošla za patnáct 
let několika inovacemi. V nejnovější verzi má prodlouženou 
výšku, která poskytuje větší pohodlí například při 
manipulaci s většími nádobami. Další vylepšení jsou ukrytá 
ve vnitřní části armatury. Ve výtokové trubici například 
nepřichází voda do kontaktu s olovem či niklem, 
zjednodušil se způsob výměny perlátoru a ekologická 
technologie SilkMove zabraňuje plýtvání teplou vodou, 
cena od 3 649 Kč, www.grohe.cz
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Ať už si právě teď vyba-
vujete babiččinu pro-
sklenou kredenc s po-

ličkami ozdobenými krajkou 
a hodobožovým porcelánem, 
masivní kamna na nožkách ob-
klopená arzenálem nablýska-
ného měděného nádobí a jako 
vystřižená z kuchyně seriálu 
Downton nebo útulnou kuchyň 
v pastelových barvách s širokým 

VenkoVská idylA
Obliba rustikálních kuchyní přichází ve vlnách. 

Podstata je ovšem stále stejná. Milujeme je pro 

bezstarostné bezčasí, které rozpouští chaotičnost 

doby, pro příslib setkávání s lidmi, s nimiž je nám 

dobře, a skvělého jídla, které připravujeme s láskou. 
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francouzským oknem a výhle-
dem na lán levandulového pole, 
míříte do černého. V málokterém 
stylu najdete takovou hravost 
a pestrost jako právě ve sty-
lu rustikálním. Jak je zkrotit 
a vdechnout kuchyni inspiro-
vané venkovem duši? Nechte se 
vést třemi základními směry: 
úctou k přírodě, obdivem k tra-
dicím a láskou k řemeslu.

Cambia z kolekce Country
(Schüller) lakovaná satinovanými laky 
v kombinaci bílé a smaragdově zelené 
(celkem 27 barevných odstínů), cena 
od 160 000 Kč, www.schueller.de

Plynový sporák Linea Victoria (Smeg), 
110 x 60 cm, energetická třída A,
7 hořáků, 7 funkcí pečení, cena 
109 990 Kč, www.smeg.cz

Dezertní talíř Rose Cottage
(Villeroy & Boch), ∅ 22 cm,cena 
590 Kč, www.luxurytable.cz

Servírovací talíř z čirého skla z kolekce 
Kastehelmi (Iittala), cena 1 390 Kč, 
www.designville.cz

Miska Althea Nova (Villeroy
& Boch) z prémiového porcelánu, cena 
430 Kč, www.luxurytable.cz

S keramickým hmoždířem ze série 
Flour (Emile Henry) připravíte bylinky 
a pesta pěkně postaru, cena 785 Kč,
www.kulina.cz
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INSPIRACE PŘÍRODOU
Venkovské kuchyně a ušlech-

tilé materiály, jako je dřevo, cihly, 
kov a proutí, patří neodmyslitel-
ně k sobě. Do hry ovšem vstupují 
i moderní prvky, které své přírod-
ní předlohy věrně imitují a do-
kážou s přehledem vyvolat pocit, 
jako byste je měli doma od pra-
dávna. Místo finančně náročněj-
šího masivu či dýhy tak můžete 
získat stylovou kuchyňskou linku 
například díky fóliovaným dvíř-

kám. Pracovní deska nemusí být 
vyrobena z kamene či masivního 
dřeva, protože podobnou službu 
vám udělají i dobře vybrané kom-
pozity se vzhledem přírodních 
materiálů. Podlahu z fortelných 
fošen umí dnes již bravurně na-
podobit keramická dlažba i plo-
voucí podlahy. Nábytek s patinou 
nemusíte shánět po venkovských 
bazarech, protože designové 
kousky s ostařeným vzhledem 
jsou také již běžně dostupné.

Rustikální baterie Rheo (SystemCeram) 
v provedení matný nikl, cena od 7 600 Kč 
bez sprchy nebo 10 800 Kč s boční 
sprškou, www.drezysystemceram.cz

Měděný dřez Loire s otevřeným 
čelem, cena 34 200 Kč,
www.kuchyne-bohemian.cz

Série obkládaček Manufactura 
(Rako) imitující majoliku, teplá 
i studená barevná řada, 20 x 40 cm, 
cena 499 Kč/m2, www.rako.cz
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Dřezy, baterie, odsavače par, sortery a také vestavné spotřebiče FRANKE - už samotná značka znamená kvalitní, univerzální 
funkčnost a nadčasový design. Nedávných 100 let v historii společnosti je výzvou pro neustálé inovace v oblasti technologie a designu 
a špičková řešení pro splnění spotřebitelských nároků. 

Pokud si pro svoji kuchyni zvolíte osobitý styl nebo budete sledovat designové trendy, FRANKE Vám vždy nabídne široký výběr produktů.

Více než 100 milionů domácností po celém světě důvěřuje kuchyňským systémům FRANKE. Nechte se jimi inspirovat i Vy a zařiďte si 
kuchyni bez kompromisů.

www.franke.cz

FRANKE                               
PRO ŽIVOT V KUCHYNI
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OŽIVTE STARÉ POKLADY
Pravdou je, že tento postup 

má své nevýhody. Budete ochu-
zeni o postupné oživování sta-
rých kusů nábytku a o všechna 
ta dobrodružství (posuďte podle 
sebe, zda příjemná či úmorná) 
spojená s hledáním kuchyňského 
zařízení „s příběhem“. Při volbě 
imitací se také vytrácí smyslový 
požitek, který dává dotyk a vůně 
masivního dřeva nebo chlad-
ného kamene. Přesto se o tato 
potěšení nemusíte nechat úplně 
připravit. Pokud máte na půdě 
nějaký poklad jako kredenc 
po babičce nebo židle různých 
stylů, které sem zavály dějiny, 
pusťte se směle do práce. Vytvoř-
te z nich krásné solitéry, které 
s barvami kuchyně buď splynou, 
nebo k nim vytvoří rafinovaný 
kontrast. I v rustikálním stylu 
totiž platí, že méně je někdy více 
a že starožitná památka lépe vy-
nikne v neutrálním prostředí než 
v přeplněném „muzeu“.

Set 3 plechových dóz Audrey 
Indigo (Green Gate) na suché 
potraviny a drobnosti, cena 
739 Kč, www.apropos-shop.cz

Keramické prkénko Liva Aqua 
(Green Gate), cena 822 Kč,
www.mamaisoninteriors.cz

Klasické francouzské prošívané 
prostírání v šedé barvě, 100% 
bavlna, 34 x 48 cm, cena 240 Kč,
www.mamaisoninteriors.cz

Oválná mísa z anglické 
kameniny Sarah’s 
Garden (Wedgewood), 
cena 3 110 Kč,
www.thomasspoon.cz

Kuchyň XL 3705 (Ballerina), odstín 
Magnolia mat, boční pilastry s antickým 
profi lem, ozdobné římsy, horní skříňky 
s vitrážovými výplněmi, stylová 
keramická madla, cena od 235 000 Kč,
www.ballerinakuchyne.cz
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NA CHALUPU I DOMŮ
Výhodou prolínání starých 

a vintage prvků s moderními je 
jejich širší využitelnost. Venkov-
ský styl tak díky tomu můžete 
uplatnit na chalupě, stejně jako 
ve svém městském bytě. Stačí se 
jen trochu více držet při zemi, 
ubrat na dekorativnosti nábyt-
ku a citlivě jej zkombinovat se 
spotřebiči. Nenechte si ujít za-

Kulaté prkénko (Kitchen Craft) 
z mangového dřeva a bílého mramoru, 
cena 2 455 Kč, www.kitchenette.cz 

Kameninová miska Vig (Broste), cena 
139 Kč, www.ifantazie.cz

Salátový příbor Noor (Cutipol), nerez/ 
černá, cena 1 325 Kč, www.ifantazie.cz 

Litinový hrnec Vitamines (Staub), 
barva horčice, Ø 20 cm, cena
3 855 Kč, www.kulina.cz

jímavé retro kolekce, které ctí 
nostalgii starých časů a záro-
veň neochuzují funkce, na kte-
ré jsme v kuchyni běžně zvyk-
lí. Rezignovat ale nemusíte ani 
na moderní spotřebiče. S kom-
binací dřeva, cihel a nerezu se 
rustikálnímu stylu rozhodně 
nezpronevěříte. A nakonec je tu 
vždy i varianta vestavěných ku-
chyňských pomocníků.

Hš Rustikal sty lové kuchyně     Bělehradská 62, Praha 2-Vinohrady     tel.: +420 222 513 017     www.hsrust ikal .cz

HS_Rustikal_1_2s_KU02.indd   1 29.04.15   14:53

Dokonale 
harmonického 
a uspořádaného 
vzhledu dosáhnete, 
pokud vsadíte 
na kombinaci 
maximálně tří 
oblíbených barev 
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INZERCE

Venkovská inspirace v podání 
kuchyně Landhaus (Nolte)
s ostrůvkem v nových odstínech laku 
šípek a láva, cena na doptání,
www.nolte-kuchen.de

Příbor z nerezové oceli
(House Doctor), cena 410 Kč, 
www.mamaisoninteriors.cz 

Hš Rustikal sty lové kuchyně     Bělehradská 62, Praha 2-Vinohrady     tel.: +420 222 513 017     www.hsrust ikal .cz
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sada dekorativních obkladů 
Aranjuez ve formátu 20 x 20 cm, 
cena od 1 298 Kč/m2,www.lkhome.cz
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Ubrus Ferret (Côté Table), 
100% bavlna, cena 1 500 Kč,
www.cote-table.com

Porcelánová karafa s korkovou 
zátkou Mormor (Normann 
Copenhagen), cena 1 022 Kč, 
www.normann-copenhagen.com

Kuchyňský servírovací stolek 
Stenstorp (Ikea), deska 
z masivního dubu, 2 odkládací police 
z nerezové oceli, 71 x 51 x 90 cm,
cena 3 990 Kč, www.ikea.com

HRÁTKY S TEXTILEM
Chalupářskou klasikou jsou 

kanafasové záclonky, podsedá-
ky na židle a ubrusy charakte-
ristické nekonečnými variacemi 
barevných kostiček a pruhů. 
Látka je tkaná z pestře barev-
ných 100% bavlněných přízí, 
čímž se vytváří oboustranný 
vzor. Pokud dáváte přednost 
jednobarevným kombinacím, 
můžete zvolit doplňky z látky 
zvané panama. Dříve sloužila 
jako podklad k vyšívání. Dnes je 
oblíbená díky své výrazné tex-
tuře. Nádech romantiky a jem-
nosti dodá kuchyni také len 
a samozřejmě nijak nezaostává 
ani bavlna – například v po-
době umně ručně vyšívaných 
ubrusů, které si šily do výbavy 
naše prababičky, nebo v podobě 
nadčasových textilních doplňků 
z modrotisku. 

Kameninový hrnek Broste ve čtyřech 
barvách, cena 175 Kč,
www.ifantazie.cz

Kuchyňská linka v anglickém 
stylu (HŠ Rustikal) v provedení 
dub masiv, barva vanilla antik, 
cena od 32 000 Kč/bm,
www.hsrustikal.cz
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ZAOSTŘENO NA DETAIL
Zatímco v moderních kuchy-

ních je trendem vše schovávat 
v útrobách linky, aby nic ne-
rušilo náš pohled, v kuchyních 
inspirovaných venkovem jde 
o pravý opak. Bohatě zdobené 
talíře na římse, kuchyňské náči-
ní zavěšené na konzoli v blízkos-
ti sporáku, dózy s potravinami 
vystavené na policích, porcelán 
zdobící prosklenou kredenc… 
To vše je dáno na odiv a záro-
veň vystaveno na milost a ne-
milost našemu času a ochotě 
vše poctivě oprašovat a omývat. 
Uživatelé takto pojaté kuchy-
ně zvaní „leštikličky“ si patrně 
přijdou na své. Pokud se ovšem 
do této kategorie neřadíte, raději 
si pečlivě promyslete, co všechno 
použijete jako dekorace. Ideální 

je vystavit především věci běž-
ného užívání, které máte šanci 
udržet bez nánosů mastného 
prachu. Pokud patříte do kate-
gorie „shánčlivých“, kteří rádi 
brouzdají po anticích a baza-
rech, popřemýšlejte nad možným 
využitím ulovených kousků. Ne-
splňuje-li váš objekt touhy svou 
původní funkci, nevadí! Třeba 
se vám pro ně podaří najít i úpl-
ně nové poslání. Ze staré děravé 
bandasky se může stát stylo-
vá nádoba na vařečky a mísa 
na polévku s něžným florálním 
motivem určitě krásně poslouží 
jako základ pro vaše květinové 
aranže. Staré hrnce a pánve ale 
raději vyměňte za nové repliky. 
Zaručeně z nich budete mít ra-
dost nejen jako z dekorací, ale 
i při vaření. ■

Dózy Stitches (Menu) s dřevěným 
víčkem, cena od 690 Kč,
www.designville.cz 

Mix retro obkladů Patchwork kombinuje
5 až 20 dekorů v jednom tónu, cena od
1 148 Kč/m2, www.eden-koupelny.cz 

Plechová nádoba na vařečky
(Antic Line), cena 369 Kč,

www.interierdelart.cz

Plechový tác A Table
(Antic Line), 41 x 26 x 9,5 cm, cena 

700 Kč, www.interierdelart.cz
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Kuchyňská sestava Vienna 46D 
(Nolte) v novém provedení dub 
severský, cena na doptání,
www.nolte-kuchen.de

Dóza na dort s těsnicím poklopem 
Living Nostalgia (Kitchen Craft), 
cena 1 170 Kč, www.kitchenette.cz

Porcelánový džbán Bowsley,
výška 22 cm,100% bavlna, cena 
812 Kč, www.lanatura.cz

Skleněný podnos a poklop na dort 
z kolekce Wild Strawberry 
(Wedgewood), průměr 28 cm, cena
7 381 Kč, www.thomasspoon.cz
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Do měDi zahalená
Když Štěpán Vondrášek, spolumajitel společnosti JN interiér, plánoval 

svou kuchyň, rozhodl se pro jednoduché a účelné řešení, které nechá 

vyniknout jediné výrazné dominantě – komínové digestoři.  

„I když kuchyň není příliš 
velká, máme tu všechno, co 
potřebujeme,“ říká štěpán 
vondrášek

024_027_KU03.indd   24 07.08.15   9:53
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Do měDi zahalená
„Rozevlátá sukně“ 
s ukrytým odsavačem 
čistí vzduch a zajišťuje 
osvětlení varné desky

monumentální a ne-
všední schrán ku na di-
gestoř vytepal na přání 

rodinný přítel. Jako inspiraci 
mu majitelé poskytli starou stol-
ní lampičku, jejíž tvar však není 
jednoznačný. Co komu připomí-
ná, bývá námětem diskusí pokaž-
dé, když do kuchyně přijde někdo 
nový. Nejčastěji lidé tipují roze-
vlátou sukni, plamen nebo kmen 
starého stromu. Uvnitř tepané-
ho pláště jsou ukryté funkční 
„vnitřnosti“ z běžné komínové 
digestoře včetně osvětlení. 

Vše NA dosAh
Kuchyň je situovaná do tvaru 

písmene U, což majitelům při-
šlo v nepříliš rozlehlém prosto-
ru, do kterého bylo třeba umís-

Ve vysokém 
nábytkovém 
modulu je 
vestavná pečicí 
trouba.

V interiéru převládá 
světlé dřevo na nábytku, 
podlaze a na dveřích.  
Na zvýraznění kuchyně 
zvolili majitelé žlutou  
a bílou barvu

tit i jídelní a oddechovou část, 
nejpraktičtější. „V návrhu jsem 
se zaměřil na to, aby bylo vše 
funkční a každá část byla snadno 
a rychle dostupná,“ říká Štěpán 
Vondrášek. „I když kuchyňský 
prostor není velký, je tu dostatek 
úložných prostor a vejdou se sem 
i všechny potřebné spotřebiče.“ 

Protože jsou v čele sestavy 
dva těžko dostupné kouty, za-
jímalo nás, jakými výsuvnými 
mechanismy si je majitel a od-
borník na kuchyňské zařízení 
vybavil. Ukázalo se ale, že žád-
nými. Do pravého koutu skříň-
ky bylo totiž nutno ukrýt bojler 
a výsuvu na levé straně bránila 
přilehlá myčka. Aby se dal ten-
to rohový prostor plně využít, 
zvolili u skříňky přístup z druhé 
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Malé kuchyňské 
spotřebiče jsou ukryté 
v polici za roletkou 
mezi dřezem a spižní 
skříní, kde jsou stále 
po ruce

Dispozice prostoru si 
vyžádala řešení kuchyně 
do tvaru písmene U, které 
je prostorově úsporné  
a praktické

strany od jídelního stolu. Trouba, 
chladnička s mrazničkou a pro-
storná spížní skříň s přehledným 
výsuvnými zásuvkami jsou zabu-
dované do vysokého nábytkového 
modulu, mokrá zóna je uprostřed 
a varná část na pracovní ploše 
oddělující kuchyň od jídelny. Vel-
kou pracovní plochu včetně inte-
grovaného dřezu tvoří bílá deska 
z corianu, která lemuje i bočnici 
dolní skříně a vytváří tak k bu-
kové překližce na nábytku jem-
ný kontrast. Paní domu oceňuje 
na řešení kuchyně zejména to, že 
má vše rychle po ruce a nemusí 
dělat zbytečné kroky. ■
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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

KUCHYNĚ  VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ  NÁBYTEK

Uvažujete o pořízení kvalitního nábytku podle svého vku-
su a potřeb? Naše zakázková výroba a bohaté zkušenosti 
Vám poskytnou široké možnosti řešení. Při výrobě našich 
kuchyní a nábytku používáme pouze kvalitní suroviny a ří-
díme se osvědčenými řemeslnými recepty, tak abychom 
vám vždy mohli zaručit vysoký komfort užívání po celou 
dobu životnosti nábytku. Nakupujte u výrobce!
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NA RYCHLÝCH
VLNÁCH
Mikrovlnné trouby patří mezi spotřebiče, 

které v kuchyni usnadňují práci a zkracují 

dobu přípravy pokrmů. Proto je s oblibou 

využívají i muži, kteří se činnostem 

v kuchyni vyhýbají. Původně se mikrovlnky 

používaly hlavně k ohřevu. Současné 

modely však nabízejí mnohem víc.

Většina uživatelů oceňu-
je u mikrovlnných trub 
hlavně možnost ohřát 

celý pokrm najednou. Výho-
dou je kromě rychlosti i to, že 
k ohřevu není zapotřebí žád-
né nádobí. Jednotlivé části se 
jednoduše nakladou na talíř 
a za pár minut jsou připrave-
né ke konzumaci. S nastavením 
omezeného výkonu se využíva-

jí i k rozmrazování, při kterém 
v potravinách nedochází k ne-
žádoucím biologickým změnám. 
K rozmrazení pečiva stačí 2 až 
3 minuty, celé kuře trvá necelých 
20 minut. V běžné mikrovlnce 
bez speciálních funkcí je možné 
rychleji uvařit většinu příloh, 
zeleninu nebo dušené maso. 

Sofistikovanější typy jsou 
obohacené o některé funkce kla-

Mikrovlnná trouba  MWHA
2824 X (Hotpoint), gril, horký 
vzduch, parní nádoba,
10 automatických programů,
cena 4 859 Kč, www.alza.cz

Mikrovlnná trouba MG23F301TAS 
(Samsung), 6 úrovní výkonu, gril, objem 
23 l, cena 3 690 Kč, www.datart.cz

Mikrovlnná trouba 
MJ3281BCS (LG), gril, 
horký vzduch, parní nádoba, 
uhlíkový fi ltr dodávající 
potravinám aroma 
venkovního grilu, cena 
6 999 Kč, www.datart.cz

Multifunkční mikrovlnná 
trouba JT 479 IX z řady 
JetChef (Whirlpool), 
technologie 6. smysl,
horký vzduch, gril, parní 
nádoba, cena 7 399 Kč, 
www.mall.cz
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Princip
mikrovlnného vaření spočívá 
v rozkmitání molekul. Čím rychleji 
kmitají, tím rychleji se látka zahřívá. 
Na rozdíl od běžného ohřevu 
potravin, při kterém je nutné nejprve 
zahřát nádobu, se při využití 
mikrovln ohřívá přímo potravina

NA RYCHLÝCH
VLNÁCH

Mikrovlnná trouba MW 26EX (Nardi),
gril s výkonem 950 W, 6 automatických 
programů, provedení nerez, cena 11 990 Kč, 
www.nardicz.cz

Mikrovlnná trouba SMW 
5220 (Sencor), gril 
s výkonem 1 000 W,
program na 8 menu, cena 
1 799 Kč, www.sencor.cz

Mikrovlnná trouba
GMO 25 z kolekce Ora-Ïto (Gorenje),
gril s výkonem 1 000 W, 5 úrovní výkonu,
6 automatických programů, cena 
6 990 Kč, www.gorenje.cz

Mikrovlnná trouba MT 321S 
(Mora) slouží k ohřevu 
a rozmrazování, objem 20 l, 
elektronické ovládání, cena 
1 990 Kč, www.mora.cz

Mikrovlnná trouba
GMO20D (Gorenje),
gril s výkonem 1 100 W, 
provedení nerez nebo černá, 
cena 4 290 Kč, www.datart.cz

Mikrovlnná trouba SE2612R 
(Brandt), automatický
program (8 receptů),
3 recepty možno uložit
do paměti, cena 3 690 Kč,
www.electrocz.com
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sických pečicích trub, jako je na-
příklad gril nebo horký vzduch, 
a lze je kombinovat s působením 
mikrovln. V takových troubách 
je možné rychleji grilovat steaky, 
ryby i zeleninu, péct maso, ko-
láče, nákypy, hranolky či pizzy. 
Některé typy mikrovlnných trub 
jsou vybavené funkcí páry, která 
umožňuje zdravější způsob pří-
pravy pokrmů.

Při výběru mikrovlnné trou-
by je třeba si ujasnit, jak často 
a k čemu se bude využívat a kde 
bude umístěna. Při umístění 
běžné mikrovlnné trouby do po-
licové skříňky musí být okolo 
spotřebiče prostor pro přísun 
a odtah vzduchu. Pokud má trou-
ba otvírání shora, je třeba umís-
tit ji tak, aby sklopená dvířka 
nebránila pohledu dovnitř. ■

Při umístění běžné 
mikrovlnné trouby 
do policové skříňky 
musí být okolo 
spotřebiče prostor 
pro přísun a odtah 
vzduchu 

Vestavná trouba MW26 EN.G (Nardi),
gril s výkonem 1 000 W, 3 automatické 
programy, provedení sklo/nerez,
cena 9 990 Kč, www.nardicz.cz

Vestavná mikrovlnná trouba 
z řady Absolut, typ AMW 
505IX (Whirlpool), horký 

vzduch, gril, funkce 6. smysl, 
velkorysý objem 40 l, cena 

17 799 Kč, www.datart.cz

VÝHODY

zkrácená doba přípravy jídel
méně zašpiněného nádobí
úspora energie
pohodlí

 

Vestavná mikrovlnná trouba BFL634GS1 
(Bosch), 7 přednastavených programů, 
váhová automatika (stačí zadat pokrm a váhu 
a spotřebič nastaví optimální stupeň a čas), 
cena 18 390 Kč, www.bosch-home.cz
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Kuchyně made in Germany – next125.
Vynikající, mezinárodní design. Trvale udržitelná výroba.
A k tomu překvapujíce příjemná cena.

Katalog a obchodník na www.next125.de

Design v souznění s přírodou a cenou

Praha 
Next Trade Store  
Vinohradská 57 
Tel.: +420 222 251 319  
www.nexttradestore.cz

Ostrava 
Bodinger Stinadla showroom 
Brandlova 9 
Tel.: +420 596 630 553 
www.bodinger.cz

Milevsko 
Calta Elektro  
Masarykova 258 
Tel.: +420 382 522 549

Zlín 
Minár interiér s.r.o. 
T. Bati 3890 
Tel.: +420 577 434 424 
www.minarkuchyne.cz

Olomouc 
Karel Kováč centrum 
U Pekárny 25 
Tel.: +420 585 151 030 
www.karelkovac.cz

Plzeň 
Interiéry Krejcar 
Štefánikova 16 
Tel.: +420 724 552 038 
www.interiery-krejcar.cz

Rovinka 
INTERIÉR 48
ŠKOLSKÁ 48
Tel.: +421 903 658 507
www.interier48.sk

Poprad 
INSPIRE DESIGN 
Velické Námestie 40
Tel.: +421 527 781 808
www.inspiredesign.eu

Košice 
MINITEC
Mliečna 1246
Tel.: +421 902 950 950
www.nextline.sk

Bratislava  
P&Ľ ŠPAČEK  
Karloveské Rameno 8 
Tel.: +421 220 700 120 
www.spacek.sk

Prievidza 
PEGAS studio 
Bojnická cesta 19
Tel.: +421 911 282 666
www.pegasstudio.sk

Brno 
DEHO s.r.o. 
Kaštanová 515/125a 
Tel: 725 878 683 
www.deho.cz

Schueller_SvetKuchyni_3Q_15_Adressen_fin.indd   1 20.07.2015   10:43:39Bez názvu-1   1 20.07.15   11:53
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Moderní technologie skloubené s dovedností 

řemeslníků odchovaných tradiční nábytkářskou 

výrobou v podhůří Jeseníků, důraz na individuální 

provedení, pravidelné inovace a zaměření na potřeby 

běžných i náročných uživatelů – to jsou atributy, které 

si vzala za své česká značka Infini.

NadstaNdardNí 
staNdard
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K uchyně Infini jsou na 
tuzemském trhu přes 
deset let. Ve snaze odli-

šit se, zvolil majitel už na začát-
ku strategii výroby kuchyní po-
dle individuálních požadavků 
i ve standardní třídě a bez pří-
platku. Dnes takový postup už 
není neobvyklý, před deseti roky 
jsme se s ním ale setkávali spíš 
jen u luxusních řad. 

I když se výroba opírá o tra-
dici řemeslné práce, tempo 
a objem produkce si vyžádaly 
využití moderních technologií 

a v rýmařovském závodě pou-
žívají ty špičkové. Výkonný ko-
munikační systém plánování 
a přenosu informací usnadňuje 
kreativitu při zpracování návr-
hu a jednoznačnou formulaci 
parametrů konečného produktu. 
Přenos dat ze studí, ve kterých 
kuchyně Infini nabízejí, probíhá 
v elektronické podobě a promítá 
se přímo do detailních výrob-
ních příkazů bez rušivých ko-
munikačních vlivů. Tento systém 
umožňuje okamžitou analýzu 
a kontrolu všech procesů. S jeho 

Kuchyňská sestava s ostrůvkem 
a velkou úložnou skříní v provedení 
matný lak, cena od 13 000 kč/bm

2 500 nábytkových modulů poskytuje 
návrhářům dostatečný prostor pro 
vytvoření klasické i moderní 
individuálně ztvárněné sestavy

Sestava v provedení MDf/fólie, 
pracovní deska laminát 

 cena od 10 000 kč/bm
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sestava v provedení lesklé lamino 
se zafrézovanými úchopovými 
lištami, pracovní deska 
technistone/lesk, průměrná 
cena od 11 000 Kč/bm

Kuchyň v provedení mdF/fólie, 
pracovní deska laminát s nákližkem, 
průměrná cena 9 000 Kč/bm
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využitím se zkracuje fáze pro-
jektování, přípravy výroby a do-
dací lhůty, odstraňují se nepřes-
nosti a nejednoznačnosti zadání. 
Ve studiích tak mohou kdykoli 
informovat, v jaké fázi výroby se 
jejich kuchyň nachází.

Sázka na třináctku
Z hlediska řešení sestav je 

zajímavý systém jednotkového 
modulu, pro který zvolil výrobce 
velikost 13 cm. „Tento rastr nám 
usnadňuje navrhování, umožňuje 
propojit elegantně linie jednot-
livých nábytkových segmentů 
a zároveň sestavit v kuchyni indi-
viduální výšky jednotlivých zón, 
aniž by se porušila horizontální 
návaznost,“ říká Milada Benešo-
vá z kuchyňského studia Bening.

Dalším netradičním prvkem, 
s nímž značka Infini pracuje, je 
výška spodních skříněk, která je 

Kuchyňský nábytek v provedení lesklý 
akrylát, jehož kvalita lesku je vyšší 
než například u lamina nebo fólie, 
pracovní deska laminát/dekor nerez, 
cena od 14 000 kč/bm

Nábytek v provedení 
dýha/dub/dekor wengé, 

pracovní deska laminát/dekor 
betonové desky, cena 

od 18 000 kč/bm

na rozdíl od standardního rozmě-
ru 720 mm o 60 mm vyšší. Výška 
780 mm jednak odpovídá rastru 
130 mm (je jím dělitelná) a nabí-
zí větší možnosti při individuální 
úpravě výšky pracovní plochy. 
„S vyššími skříňkami lépe vyho-
víme nárokům rostoucí populace, 
protože s přidáním klasického so-
klu a pracovní desky se dostaneme 
bez problémů a bez neestetických 
úprav na výšku 910 mm,“ vysvět-
luje Milada Benešová. „Na přání 
zákazníka však v Rýmařově vyrobí 
i zcela individuální rozměry.“

Program: inovace
V katalogu Infini se pravidel-

ně každý rok objevují novinky 
a inovační řešení. V letošním 
roce to jsou například nové 
2mm ABS hrany u většího po-
čtu nábytkových prvků. Bočnice 
plnovýsuvných zásuvek dosta-
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Do spodních 
skříněk je 

možné díky 
výšce 780 mm 

umístit šest 
standardních 

zásuvek

KONTAKT:

www.infini.cz
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sestava v provedení lak/vysoký lesk, 
kompaktní pracovní deska, průměrná 

cena od 17 000 Kč/bm

ly novou podobu ve dvou bar-
vách a v provedení masivní buk. 
Ke skříňkám je určené závěsné 
kování se zvýšenou nosností, 
rozšířila se nabídka přehled-
ných organizérů do zásuvek, 
několika povrchů v módním 
matovém provedení nebo s ne-
všedním 3D povrchem s výraz-
ným velkoplošným rastrem.

Kuchyně Infini se nabízejí 
ve dvou základních řadách – Hit 
a Standard. Ani u ekonomické 
třídy Hit se ale nesetkáte s ne-
kvalitním provedením nebo ne-
vhodným řešením typickým pro 
levný nábytek. Například desky 
tvořící záda skříněk jsou dosta-
tečně silné a zasunuté v drážce, 
takže jsou pevné a nepřiléhají 
těsně na stěnu. Kuchyň Infini 
může být zhotovena ze všech běž-
ných i nadstandardních materiá-
lů a s pomocí 2 500 nábytkových 
modulů mohou návrháři ve stu-
diích vytvořit kuchyň přesně po-
dle individuálních představ. ■

Kuchyň v provedení lamino,  
rámová prosklená dvířka 

s hliníkovými profily, pracovní deska 
Copan, průměrná cena od 15 Kč/bm

Nábytkové 
moduly o výšce 

dělitelné 
základním 
rozměrem 

130 mm umožňují 
zachování 

horizontální 
návaznosti 

i efektivní využití 
prostoru 
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1 Nadčasová 
keramika

Keramika patří k nejstarším 
materiálům pro výrobu
dřezů. Díky boomu kovů 
a kompozitních materiálů se 
na ni tak trošku pozapomnělo 
a keramické dřezy si našly své 
místo především ve venkovsky 
laděných kuchyních. Dnes už je 
ale všechno jinak. Opět jsme 
docenili přednosti keramiky 
i elegantní sofi stikované linie, 
které tomuto ušlechtilému 
materiálu dávají výrobci
a jejich designéři.

Ačkoli špinavou práci 

s nádobím necháváme 

většinou na myčce, dřez 

je stále nedílnou součástí 

našich kuchyní. Jakému 

dáváte přednost vy?

3 TVÁŘE
DŘEZU

Aby keramické dřezy 
vypadaly dlouho jako 
nové, vyvíjejí výrobci 
speciální povrchové 

úpravy glazury. Firma 
Blanco používá uzavírací 

vrstvu PuraPlus, která 
zmenšuje póry, vyhlazuje 

povrch a nedovoluje 
špíně přilnout 

Keramický dřez Mera 80 s extra velkou 
vaničkou, dostupný v 15 barvách glazur, 
80 x 48 cm, cena od 16 000 Kč, 
www.drezysystemceram.cz

Nový keramický dřez Cea 57 (SystemCeram)
s asymetrickým řešením vnitřních stěn a rohovým 

umístěním baterie pro snadné umývání 
objemnějšího nádobí, cena od 13 500 Kč,

www.drezysystemceram.cz

Genea 100 (SystemCeram), 
cena od 18 000 Kč, 
www.drezysystemceram.cz
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Jedinečnost keramiky SystemCeram 
spočívá v neporéznosti tohoto 
materiálu, jehož vlastnosti nejlépe 
vystihuje označení kamenina. 
Hutná struktura dává dřezům 
vysokou odolnost, která snese pád 
těžkého hrnce

Přestože se nabídka 
materiálů pro výrobu dřezů 
stále rozšiřuje, nerezové 
dřezy si drží svůj primát. 
Odhaduje se, že v našich 
domácnostech jsou 
zastoupeny až v 80 %. 
Objevují se nejen v podobě 
polomatné klasiky, ale také 
s leštěným či kartáčovaným 
povrchem a tkanou 
strukturou. Pro ty, kteří myslí 
„zeleně“, je důležitým 
faktorem nejen dlouhá 
životnost, ale také 100% 
recyklovatelnost tohoto 
materiálu.

2 Chladná 
krása nerezu

Nerezový jednodřez LAX 
211 611-W-36 (Franke) 
s odkapovou plochou, boxem 
na menší kuchyňské potřeby 
a košem na biologický odpad, 
100 x 52 cm, cena 29 645 Kč,
www.franke.cz

Rovinový dřez
Subway 60 S Flat 
(Villeroy & Boch), 60 x 
51 cm, cena pro český trh 
zatím nebyla stanovena, 
www.villeroy-boch.com

Prostorný keramický dřez 
Tolon XL 6 S (Blanco)
s horní montáží, 100 x 50 cm, 
cena 10 923 Kč,
www.levneelektro.cz

Nový nerezový dvoudřez 
Centinox CMX 160-50-17 
(Franke) je určen pro spodní 
montáž do žuly a umělých 
kamenů, 72,5 x 44 cm,
cena 31 460 Kč,
www.franke.cz
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Pokud toužíte 
po originálním 

nerezovém dřezu, 
zaměřte svou pozornost 
nejen na jeho ušlechtilé 
tvary, ale i na designové 
zpracování odkapávací 

plochy a stylové 
doplňky například 
v podobě elegantní 

krájecí desky

Dřez Boholmen (Ikea) vhodný
do rámu skříňky o šířce minimálně
60 cm, 90 x 50 cm, cena 2 140 Kč,
www.ikea.com/cz

Jednodřez s odkapávačem
Revers (CM), 86 x 52 cm,
cena 10 774 Kč,
www.favia.cz

Axis II 6 S-IF (Blanco)
s posunovatelnou krájecí deskou,

100 x 51 cm, cena 26 480 Kč,
www.eshop.ancor.cz

3 Rafinované 
kompozity

Dřezy z kompozitních 
materiálů nejsou na trhu 
žádnou novinkou. Objevují se 
však nové technologie, které 
propůjčují mycím zónám stále 
lepší vlastnosti. Jedním 
z představitelů je například 
materiál italské značky Elleci 
zvaný Keratek, který tvoří 
směs keramických nanočástic 
a směs 6 inovativních 
akrylových pryskyřic. Toto 
složení mu propůjčuje 
jedinečnou odolnost vůči 
mechanickému poškození 
včetně nárazů, vůči vysokým 
teplotám až do 280 °C a proti 
UV záření. Díky obsahu iontů 
stříbra jsou tyto dřezy zcela 
antibakteriální.

Cube 600.510 (Telma), granit 
v odstínu Black Onyx, horní či spodní 
montáž, 60 x 51 cm, cena 4 583 Kč, 
www.cbdrezy.cz

Dřez Modex – M 60 (Blanco),
odstín Tartufo, ze speciálně vyvinutého 

materiálu Silgranit Pura Dur II,
120 x 60 cm, cena 23 880 Kč,

www.drezy-blanco.cz

Kubistická koncepce dvoudřezu Adon 
XL 6 S (Blanco) s krájecí deskou 

v barvě jasanu, 100 x 50 cm,
cena 18 790 Kč,

www.eshop.ancor.cz

Největší výběr stylových keramických 
dřezů pro venkovské kuchyně

Široká nabídka baterií pro stylové kuchyně
• bez sprchy
• s boční sprchou

Výběr povrchových úprav 
• mosaz
• měď
• nikl
• ocel

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

dřezů pro venkovské kuchyně

Dřezové výpusti ve stejném 
provedení jako baterie!

Systemceram SK 228x200 - 07.15.indd   1 17.07.15   9:48
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Chcete-li ušetřit náklady spojené 
s výřezem kuchyňské linky, vsaďte 
na modulové dřezy, které plní úlohu 
odkapávače i pracovní desky

Nový jednodřez Maris 
MRG 611-78 BB 
(Franke), Fragranit 
DuraKleen Plus 
s povrchovou antibakteriální 
úpravou Sanitized, cena 
7 865 Kč, www.franke.cz

Axia II S 6 (Blanco) 
navržený pro ergonomické 
pracovní postupy podél 
jedné osy, 100 x 51 cm, 
cena 16 230 Kč,
www.eshop.ancor.cz

INZERCE

Největší výběr stylových keramických 
dřezů pro venkovské kuchyně

Široká nabídka baterií pro stylové kuchyně
• bez sprchy
• s boční sprchou

Výběr povrchových úprav 
• mosaz
• měď
• nikl
• ocel

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

dřezů pro venkovské kuchyně

Dřezové výpusti ve stejném 
provedení jako baterie!

Systemceram SK 228x200 - 07.15.indd   1 17.07.15   9:48
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radek david

Radek David je executive 
chef pražských restaurací 
La Veranda a Babiččina 
zahrada a sítě restaurací 
Oliva a restaurace La Veranda 
v Kyjevě. Předtím působil 
v hotelích Radisson SAS Alcron 
a Corinthia Towers. Pravidelně 
absolvuje stáže v zahraničních 
restauracích, kde sbírá další 
zkušenosti a inspiraci. Zúčastnil 
se řady domácích i zahraničních 
kuchařských soutěží, kde získal 
několik významných ocenění.

 

náVšTěVA
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Vzhledem k pracovní vytíženosti 
Radek moc volného času nemá. Když 
je ale s rodinou pohromadě, rád pro ni 
připraví něco z klenotů tradiční české 
kuchyně, například škubánky jak našel tu 

pravou (kuchyň)
Šéfkuchaře Radka Davida jsme navštívili v rodinném domku za Prahou, 

který obývá s manželkou a dvěma syny, abychom si prohlédli, jakou 

kuchyň má doma profesionál, který je zvyklý na špičkové vybavení 

kuchyní českých i zahraničních restaurací.

Protože paní domu ráda a výtečně 
peče sladké moučníky a cukroví, patří 
kuchyňský robot Kitchen Aid 
k nejpoužívanějším spotřebičům
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Kuchyňská sestava
eggersmann, dekor světlé

dřevo a nerez, pracovní
deska technistone, realizace 

studio Sedlák Interiér,
www.sedlakinterier.cz
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v původním projektu řadového domku 
se s kuchyní počítalo v zadní části, která je 
od obývacího prostoru oddělená polopříčkou. 
Manželé Davidovi se ale rozhodli pro 
praktičtější řešení a do tohoto prostoru 
umístili jídelní stůl

v nábytku jsou 2 vestavné 
trouby a chladnička. Další 
chladničku (americkou) má 
rodina k dispozici ve sklepě, 
k ukládání vína slouží 
vinotéka v obývací části
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Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli a přidáme po-
krájené houby. Restujeme, dokud se neodpaří voda 
z hub. Osolíme, opepříme a zalijeme vínem, Když se 
tekutina odpaří, přidáme kmín, smetanu, krátce pova-
říme do zhoustnutí a nakonec přidáme pažitku nebo 
petrželku.

Na kostičky nakrájený toustový chléb usušíme 
v troubě do zlatova. Zalijeme jej mlékem, přidáme 
špetku jemně nastrouhaného muškátového oříšku, 
nasekanou petrželku a žloutek. Nakonec přidáme po-
stupně (na dvakrát) vyšlehaný bílek. Z hmoty tvoříme 
kuličky velikosti pingpongového míčku, které vaříme 
v páře 15 minut.

K dyž Radek před několi-
ka lety zařizoval nový 
dům, věděl, že investice 

do kuchyně nebude malá, a tak 
se na výběr důkladně připra-
vil. Prostudoval odborné časo-
pisy a vypravil se na zkušenou 
po pražských kuchyňských 
studiích. „Vybral jsem si Vino-
hradskou třídu, kde jsem tehdy 
našel nejvíc studií,“ vzpomíná. 
„V kaž dém jsem se zastavil, pro-
hlížel si nábytek, měřil, zapisoval, 
ale kupodivu se u mě ani v jedi-
ném nikdo z personálu nezastavil 
a nezeptal se, co bych chtěl. Na-
konec jsem došel do studia Sed-
lák Interier, které je až ve spodní 
části, kde se mě okamžitě ujali. 
A tak bylo rozhodnuto.“

Ve studiu společně vybrali se-
stavu značky Eggersmann, která 
vyhovovala Radkovým předsta-
vám o nadčasové kuchyni, vypra-
covali návrh a pomohli s výběrem 
spotřebičů. „Chtěl jsem kuchyň-
ský ostrůvek, který umožňuje 
praktické uspořádání, ale i mož-
nost při vaření sledovat televizi 
nebo komunikovat s ostatními 
v obývací části,“ vypráví. „Pro-

tože já i manželka využíváme při 
vaření řadu malých spotřebičů, 
chtěli jsme sestavu, do které by se 
všechny vešly, byly stále po ruce 
a na pracovní ploše zůstal dosta-
tek volného prostoru. To vše mi 
ve studiu splnili.“ 

Mezi spotřebiče, bez kterých 
si Radek nedokáže představit 
provoz kuchyně, patří prý určitě 
myčka, chladnička a celá řada 
malých spotřebičů, které využí-
vají téměř denně. Je to například 
robot Kitchen Aid, thermomix 
Vorwerk, dva kávovary, poma-
lý hrnec, ve kterém připravují 
poctivé vývary, nahřívač hrnků 
na kávu či vakuovačka. Kro-
mě pečicí trouby mají v kuchyni 
i parní typ a mikrovlnku, kterou 
ale používají pouze na přípravu 
popcornu. 

A jak se mu v domácí kuchyni 
vaří? „Po pravdě toho doma moc 
nenavařím,“ směje se Radek. 
„Pokud nepracuju v zahraničí, 
vracím se domů z restaurace 
pozdě večer, takže vaření zů-
stává víc na manželce, která vý-
borně ovládá klasickou českou
kuchyni.“ ■

Houbové ragú
s žemlovými
knedlíčky
RAGÚ: 
■ 50 g přepuštěného másla nebo 

slunečnicového oleje
■ 100 g cibule
■ 500 g hub (v sezoně hříbky a lišky, mimo 

sezonu žampiony, hlíva ústřičná a šitake)
■ 200 ml bílého vína
■ 7 g jemně nasekaného česneku
■ 200 g 33% smetany
■ sůl, mletý pepř a kmín
■ pažitka nebo petrželka

ŽEMLOVÉ KNEDLÍČKY: 
■ 200 g toustového chleba na kostičky
■ 120 g mléka
■ muškátový oříšek
■ 12 g hladké petrželky
■ 1 vejce

RADEK DAVID DOPORUČUJE 
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kombinovaná retro chladnička 
RK60359OBK (Gorenje) 
s antibakteriální technologií ionair, a++, 
cena 24 990 Kč, www.gorenje.cz  

Vždy čerstVé
Jak udržet kvalitní potraviny ze zahrádky, farmářských trhů 

a oblíbených obchodů krásně voňavé, svěží a plné živin? 

Seznamte se s chytrými funkcemi ledniček, které se o to postarají.
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Pod názvy jako MultiFlow, 
AirFlow či Fresh Control 
se ukrývají systémy cir-

kulace chladného vzduchu v led-
ničce. Díky četným průduchům 
a senzorům pokročilé technologie 
snímají a regulují vlhkost a tep-
lotu doslova na každé poličce. 

STRÁVNÍCI POD 
KONTROLOU

Užitečné jsou také funk-
ce s názvy typu AdaptTech 
či AdaptCool fungující opět 

na bázi senzorů, které registrují 
nájezdy strávníků na ledničku 
a drží v ní konstantní teplo-
tu. Každé vrznutí dvířky totiž 
znamená pro potraviny teplotní 
šok, který je může pohřbít v od-
padkovém koši. Některé lednič-
ky mají chování členů domác-
nosti dokonce tak „v oku“, že 
podle něho svůj provoz dokonce 
automaticky upravují. 

VŠE MÁ SVÉ MÍSTO
Aby vám potraviny co nej-

Červený model KCE40AR40 
(Bosch) se zásuvkou ChillerBox 
na uchování čerstvosti ryb 
a drůbeže a pro rychlé chlazení 
nápojů, A+++, cena 54 975 Kč,
www.bosch-home.com/cz

Chladnička NRK6202MX 
(Gorenje) s technologiemi IonAir, 
Multifl ow 360˚, AdaptTech 
a Fresh Zone zásuvkou s teplotou 
3 ˚C, A++, cena 15 990 Kč,
www.gorenje.cz

Po antibakteriálních povrchových 
úpravách stěn chladniček a mrazniček 
a speciálních filtrech kráčí evoluce 
chlazení dalším směrem k ionizaci
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déle vydržely ve stavu, v jakém 
jste je nakoupili, zvolte správný 
systém uložení. Pro nejnároč-
nější potraviny, jako je maso 
nebo ovoce a zelenina, je ideální 
využívat speciální boxy v nu-
lové zóně.  Ať už nesou název 
crisperBox, chillerBox, Bio-
Fresh nebo Fresh Zone, teplota 

se v těchto zásuvkách pohybu-
je lehce nad bodem mrazu, což 
brání řádění bakterií. Některé 
ledničky jsou vybavené také 
speciálními snack boxy, které 
jsou vhodné pro dětské svačiny, 
máslo, sýry a uzeniny, tedy vše, 
co by mohlo ztratit svou kvalitu 
kvůli vysychání. ■

Vestavná lednička IKBP 3550 
(Liebherr) se zónou Bio Fresh s teplotou 
lehce nad bodem mrazu, A++, cena 
60 999 Kč, www.mctree.cz

Některé ledničky mají chování 
členů domácnosti tak „v oku“,

že podle něho svůj provoz 
dokonce automaticky upravují. 

O to se stará „velký bratr“
s názvem AdaptTech

BSNF 8893 PB (Whirlpool) 
v provedení černé sklo 
s beznámrazovou technologií 
Dual Total NoFrost
a 6. smyslem FreshControl, 
A+++, cena 32 990 Kč,
www.whirlpool.cz

Chladnička Side By Side
PX 5261 (Philco), Cold Wrap 
systém, No Frost, teleskopická 
chladicí přihrádka, A+, cena
39 990 Kč, www.philco.cz

NOVINKY 2016:  www.kesseboehmer.cz

BeA CS, spol. s r. o. – exkluzivní partner firmy Kesseböhmer v České republice
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Chladnička typu French Door FXD 825 F (Hotpoint)
s bezzámrazovým systémem No Frost a funkcemi 
rychlého chlazení Super Cool a rychlého mrazení
Super Freeze, A+, cena 46 990 Kč, www.hotpoint.cz

Americká lednička RS7778FHCSR 
(Samsung) s chladicím systémem
Twin Cooling+, výrobníkem ledu 
a funkcemi CoolSelect Zone a Multi Flow, 
A++, cena 36 999 Kč,
www.samsung.com/cz

INZERCE

NOVINKY 2016:  www.kesseboehmer.cz

BeA CS, spol. s r. o. – exkluzivní partner firmy Kesseböhmer v České republice
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design, kvalita, 
individualita
Kuchyně Livanza se na českém trhu objevily před rokem jako součást nového portfolia 

značky Oresi. O nové značce, ale i o tom, co by měl běžný uživatel vědět, než si pořídí 

novou kuchyň, jsme si povídali s Jiřím Šimkem, jednatelem společnosti Oresi.

představujeme
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text: libuše lhotská, foto: archiv

Kuchyň kombinovaná ze sestav 
camelia (matné lamino, 

barva mango) a stevia (lesklé 
lamino s úpravou z UV laku 
zajišťující barevnou stálost, 

mechanickou odolnost a vysoký 
lesk), 1,5 mm ABS hrany, cena 

11 169 kč/bm
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Jak byste charakterizoval kuchy-
ně Livanza?

Jde o kuchyně střední až vyš-
ší střední třídy, které vyrábíme 
v Německu. Tady je samozřejmos-
tí možnost individuálního řešení 
na míru, vyšší řada kvalitního 
kování, bohatá nabídka vnitřního 
vybavení, široká škála materiálů, 
dekorů a barev včetně módních 
trendů v podobě 3D povrchů 
či mnohovrstvých lakovaných 
ploch. Patří sem i vysoká úroveň 
dílenského zpracování a nabídka 
různých sofistikovaných řešení.

Má laik možnost při výběru ku-
chyně ověřit její kvalitu?

V tom vidím velký problém. 
Podle statistiky u nás lidé kupují 

kuchyň zatím jen jednou za dva-
cet let, což je dlouhá doba na to, 
aby se běžně orientovali v aktu-
ální nabídce, a často srovnávají 
nesrovnatelné. Naši prodejci se 
třeba setkávají s údivem zákaz-
níků, jak mohou být dvě vizu-
álně podobné kuchyně cenově 
tak rozdílné. Přijdou například 
s požadavkem na bílou kuchyň 
a vůbec netuší, že taková sestava 
může být v mnoha provedeních 
od nejlevnějšího typu lamina až 
například po skleněný povrch, 
takže cena za běžný metr může 
být 3 900, ale i 12 000 korun. Si-
tuace je o něco lepší u zákazníků, 
kteří si vybírají z vyšších řad. Ti 
už bývají poučenější třeba proto, 
že jim s výběrem pomáhá archi-

Kuchyň kombinovaná ze sestav 
Denim (matné lamino) a Musa 
(dvouvrstvý lak leštěný na laminu, 
v různých dekorech s hloubkovým 
efektem), 1,5 mm aBs hrany, 
cena 11 590 Kč/bm

tekt. Myslím, že bychom nejen 
my, ale i ostatní prodejci kuchy-
ní na celém světě uvítali mož-
nost nějaké oficiální klasifikace, 
ze které by byla patrná úroveň 
konkrétní kuchyně s ohledem 
na kvalitu všech komponentů, 
zejména kování, dílenské zpra-
covnání  i uživatelský komfort. 
Každá sestava by tak pro zařa-
zení do určité kategorie musela 
splňovat jasná kritéria. 

Jak této neznalosti zákazníků 
čelíte?

Důležitá je práce prodejců. Ti 
by měli umět například vysvět-
lit, že nabídne-li zákazníkovi 
nějaký malý výrobce zhotovení 
stejné sestavy, kterou jim navrhli 
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Sofistikované výsuvné 
mechanismy usnadňují práci 
v kuchyni a umožňují přístup 
i do těžko dostupných částí 
rohových skříněk

u nás, za výrazně nižší cenu, pak 
rozhodně nemůže jít o totožný 
produkt stejné úrovně. Pomi-
neme-li, že je velkovýroba vždy 
ekonomičtější, může malý vý-
robce nižší ceny docílit jen tak, 
že použije jiné, levnější a méně 
kvalitní materiály. Také z tohoto 
důvodu chystáme nyní průvodce 
nákupem kuchyní, který by měl 
zákazníkům pomoci se v této 
problematice lépe orientovat.

Kromě kuchyní Livanza nabízíte 
nově i řadu ekonomických sestav 
Dolti a prémiových kuchyní Bau-
format. Proč jste se rozhodli pro 
tři samostatné značky?

Jako největší prodejci na čes-
kém trhu jsme museli reagovat 

Každá sestava 
Livanza se vyrábí 
v moderním 
závodě vždy 
na míru 
konkrétního 
prostoru i představ 
uživatele

U nábytku Livanza se standardně 
používá kvalitní kování. V nabídce 
je i široká škála pracovních desek 
a úchytů

050_054_KU03.indd   53 07.08.15   10:04



představujeme

54      

Kuchyňská sestava 
Andanta, mdF deska 
frézovaná s povrchovou 
úpravou matná polymerní 
fólie v bílé barvě, cena 
12 220 Kč/bm

KONTAKT:

www.oresi.cz

Zájemcům o novou sestavu by ulehčilo 
výběr rozdělení kuchyní od všech 
výrobců do několika kategorií podle 
pevně stanovených kritérií 
vypovídajících o kvalitě použitých 
materiálů a provedení

na zájem o ještě levnější, ale také 
luxusnější kuchyně, než jsme 
původně nabízeli. Proto jsme se 
rozhodli změnit strategii a pod 
obchodní značkou Oresi vytvo-
řit nabídku odpovídající šíři 
této poptávky.

Německé kuchyně Bauformat 
nabízíte exkluzivně a kuchyně 
Livanza a Dolti patří do portfolia 
vlastních značek Oresi. Kdo je na-
vrhuje?

Máme vlastní designéry a na 
návrzích některých sestav se po-
dílí i italský návrhář Andrea Ca-
povilla, který s námi spolupraco-
val na nábytkové řadě Creativo. 
Ke všem návrhům se ale vyjadřu-
ji také já.

Takže máte i umělecké ambice?
To ne, spíš hlídám, aby 

byly kuchyně nejen pěkné, ale 
i praktické a také dokážu od-
hadnout, co má šanci na úspěch. 

Vždycky je třeba najít optimální 
kompromis mezi trendy a poža-
davky trhu.

Vzhledem k vašemu nejsilnější-
mu podílu na trhu lze předpoklá-
dat, že z výsledků prodeje můžete 
soudit, jaké kuchyně se líbí prů-
měrnému Čechovi...

To nelze jednoznačně posou-
dit. Jiný typ nábytku se více 
prodává ve větších městech 
a jiný v menších, rozdíly jsou 
i regionální. Je pravda, že prů-
měrný Čech je více konzerva-
tivní a k novinkám a trendům 
přistupuje opatrněji než běžný 
uživatel v západní Evropě. Tyto 
postoje se ale pomalu mění, což 
můžeme sledovat právě u zna-
ček Livanza a Bauformat, o je-
jichž trendové kolekce je velký 
zájem. Na druhé straně se ale 
setkáváme s tím, že hodně zá-
kazníků stále vyžaduje dřevo-
dekory v odstínech, které byly 

moderní před mnoha lety a kte-
ré jsme už několikrát chtěli vy-
řadit z výroby. 

Stejně jako původní kuchyně 
Oresi se vaše nové značky rychle 
etablovaly na trhu a je o ně velký 
zájem. V čem vidíte jejich úspěch?

Filozofií naší značky je nabízet 
prověřenou kvalitu v atraktivním 
designu za nejnižší možnou cenu. 
S tím jsme přistoupili i k rozšíře-
ní portfolia na tři značky, které 
reprezentují tři cenové katego-
rie. Úspěch vidím v tom, že ta-
kovou změnou pokrýváme 80 % 
trhu. Znamená to, že obsáhneme 
potřeby zákazníků na kvalitní 
ekonomickou kuchyň za 25 tisíc 
včetně spotřebičů i nejnáročněj-
ších klientů s prémiovými ku-
chyněmi s cenou v řádech stovek 
tisíc i více. ■

Kuchyň 
Livanza patří 

do portfolia 
vlastních značek 

skupiny Oresi, 
jejíž filozofií je 

nabídnout 
kvalitu 

za nejnižší 
možnou cenu
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Německé kuchyně  
Livanza od Oresi 

jsou teď nejvýhodnější!

Oresi – šampión v každé třídě kuchyní

Návrhy kuchyní ve 3D nezávazně a zdarma!
www.oresi.cz
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Manželé Martin a Lenka prožili svůj šakalí rok

plný plánování, rekonstrukcí a zařizování, než si

v pražské Podbabě vybudovali bydlení snů,

které respektuje genia loci této čtvrti a zároveň 

vyhovuje požadavkům mladé rodiny.

SRDEČNÍ
ZÁLEŽITOST

Vzpomínky na dětství, kte-
ré Martin v tomto třípoko-
jovém bytě strávil, poklid-

ná čtvrť, co by kamenem dohodil 
do centra města i do přírody, patří 
k hlavním devízám podbabského 
bytu. Kladem je také jeho velko-
rysá rozloha se 105 m2 a nedoce-
nitelná vzdušnost a prosvětlenost. 
Přičteme-li k tomu fakt, že se byt 
nachází ve staré zástavbě z 30. let 

Kuchyň umístěná v části bytu 
obráceného do dvora byla 
ještě nedávno malá a úzká. 
Požadovaného prostoru 
dosáhl architekt vybouráním 
bývalého pokoje pro 
služebnou

Dlažba Wood značky Rako
je dostupná ve 4 odstínech,
15 x 60 cm, cena 699 Kč/m2
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text: AnnA MArtinková, foto: toMáš Dittrich

Duch 30. let se promítá 
i do minimalistických spodních 
skříněk se zasouvacími 
dvířky, které si majitelé bytu 
nechali zhotovit u truhláře

další centimetry navíc pomocí 
přirozeného světla, které do ku-
chyně přichází nejen okny, ale 
i dveřmi s nadsvětlíky.   

Společným pojítkem rekon-
struovaného prostoru se stala 
dlažba Wood značky Rako imi-
tující dřevo, která dala krásně 
vyniknout čisté linii kuchyňské 
linky a dodala bytu hřejivou 
útulnost. ■

minulého století, která svým nos-
talgickým nádechem prosakují 
do jeho stěn, mohli bychom zde 
naši návštěvu uzavřít jedním slo-
vem: idylka.

škAtulAtA 
Základním důvodem rekon-

strukce bytu byla především 
dnes již nevyhovující dispozice, 
v níž chyběla moderní prostorná 

kuchyň. O její realizaci se posta-
ral architekt Miroslav Ščudla, 
který ji „přifouknul“ vybourá-
ním prostoru bývalého pokoje 
pro služebnou.   

V nové kuchyni vsadili ma-
jitelé bytu na jednoduchost. 
Horní skříňky pořídili v Ikea 
a spodní si nechali vyrobit 
na míru v truhlářství. Miroslav 
Ščudla pak přidal místnosti 

kontAkt:

www.rako.cz
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SPRÁVNÝ ŘÍZ
Dobrý a ostrý nůž je základ kuchyňského 

vybavení. S jedním si ale nevystačíte. 

V domácnostech se nejvíce využívá univerzální 

typ, který je vhodný na maso, ryby, ovoce 

a zeleninu a také nůž na pečivo se zubatým 

ostřím. Toto základní vybavení lze rozšířit 

o speciální nože určené například

na vykosťování, špikování,

filetování nebo krájení

tenkých plátků masa.

Japonský typ nože Santoku 
(Wüsthof), dutě vroubkované ostří 
vytváří kapsy vzduchu, které brání 
tenkým nebo měkkým plátkům 
v přilepení na ostří nože, rukojeť
je z afrického grenadilového dřeva, 
cena 3 979 Kč

Nůž na rajčata (Victorinox), 
čepel 11 cm, vhodný 
na krájení vyžadující 
přesnost, například při 
plátkování ovoce a zeleniny, 
cena 129 Kč

Nůž z řady
Classic Ikon (Wüsthof)

je vhodný na loupání,
čištění a vykrajování ovoce

a zeleniny, čepel 7 cm, cena 1 569 Kč

Nůž z řady Classic Ikon
(Wüsthof) na krájení pečiva, rukojeť 

poskytuje dostatečný prostor mezi 
klouby a krájecím prkénkem, čepel 

20 cm, cena 2 599 Kč

Nůž z řady Classic Ikon 
(Wüsthof) určený na fi letování 
ryb, čepel 18 cm,
cena 2 499 Kč 

Univerzální kuchyňský nůž 
z řady Classic Ikon 
(Wüsthof), na krájení 
i sekání všech druhů 
potravin, délka čepele
18 cm, cena 2 579 Kč

Univerzální nůž Gorm 
Chefmesser (Böker) 
od renomovaného nožíře Jespera 
Voxnaese z Dánska, vynikající 
ostří a tvrdost, zaoblení poskytuje 
dokonalé ovládání,
cena 3 319 Kč

KONTAKT:

www.rosler.cz
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www.nolte-kuechen.de

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE NA SLOVENSKU
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

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE V ČESKÉ REPUBLICE
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

 život 
   kuchyni
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ÚLOŽNÉ PROSTORY

ROHOVÁ ŘEŠENÍ
Každá kuchyň má svůj bermudský trojúhelník, 

v němž záhadně mizí víčka od plastových krabiček, 

a svou 13. komnatu, kterou se bojíte otevřít, aby vás 

tíže jejího obsahu nepohřbila zaživa. 

K aždý majitel klasické 
„elkové“ nebo „účko-
vé“ kuchyně nám dá 

jistě za pravdu, že nejvíce zá-
hadami opředená bývá rohová 
skříňka. Vzhledem k její obvykle 
ztížené dostupnosti je přiro-
zené, že nás svádí k odkládání 
kuchyňských pomůcek, které 
nepoužíváme dnes a denně. Jak 
jsme ale zjistili, šikovnou orga-
nizací se dá leccos změnit. S po-
mocí sofistikovaných systémů 
lze obsah rohových skříněk do-
konale zpřehlednit a zpříjemnit 
jejich užívání tak, že se lovení 
velkých hrnců z jejich útrob na-
příště obejde bez úrazu. 

Space Corner (Blum) vám 
bude nejlépe sloužit 
ve spojení s hlavní pracovní 
deskou sahající přes roh mezi 
dřezem a sporákem. S tímto 
uspořádáním budete mít 
skutečně vše po ruce, 
www.blum.cz

Systém Moving Corner 
(Hettich) nabízí optimální 
využití rohových skříněk 
s šířkou 900 a 1000 mm. 
K dispozici je v levém 
i pravém provedení, 
www.hettich.cz

060_061_KU03.indd   60 07.08.15   10:09



www.modernibyt.cz    61      

text: anna martinková, foto: archiv

Z PoPelky královnou 
kuchyně

Věděli jste, že i „hluchý“ kout 
kuchyně lze proměnit v nejfrek-
ventovaněji užívaný úložný pro-
stor, bez něhož se v každodenním 
provozu neobejdete? Unikátní 
řešení pro rohová zákoutí ku-
chyňské linky představuje firma 
Blum pod názvem Space Corner. 
V jeho zásuvkách najdou své 
místo příbory, kořenky, ale i ote-
vřené sáčky se surovinami na va-
ření a pečení a drobnější nádobí, 
jako jsou například misky, sítka 
nebo měrky. Prostor v jednotli-
vých zásuvkách je možné krásně 
zpřehlednit pomocí důmyslného 
vnitřního členění Orga-Line. 

hrnce Pod kontrolou 
Magic Corner od výrobce Het-

tich představuje elegantní uklá-
dání ve čtyřech patrech, které je 
díky vysoké nosnosti ideální pro 
uschování hrnců a malých do-
mácích spotřebičů. Stačí otevřít 
dvířka skříňky a máte po ruce 
veškerý potřebný arzenál ulože-
ný na policích nebo v drátěných 
koších. Samozřejmou součástí 
tohoto systému je chránič dveří 
a kompletní kování včetně tlu-
mení Silent System.

Praktické  
ledvinky

Nořit se do útrob skříňky 
nemusíte ani se systémem vý-
suvných „ledvinek“ Le Mans II. 
Tento systém tvoří dvě plochy, 
které lze samostatně vysunout 
a otočit z prostoru skříňky. Výš-
ka polic je díky snadné montáži 
ClikFixx libovolně nastavi-
telná, takže si prostor skříňky 
můžete uspořádat podle veli-
kosti ukládaných věcí a tak, 
aby se vám s policemi pohodlně 
manipulovalo. 

a Přece se točí 
Otočný karusel patří mezi 

tradiční úložné systémy a je 
vhodný pro uložení objemné-
ho nádobí, malých spotřebi-
čů a zásob suchých potravin. 
V nabídce výrobců jej najdete 
v podobě několika typů: s půl-
kruhovými, třičtvrtěkruhový-
mi a celokruhovými policemi. 
Ideální je pro rozměr korpu-
su skříněk 900 nebo 1000 mm 
a vestavnou výšku 730 mm. 
Osu karuselu však lze indivi-
duálně zkrátit, a tak nebývá 
problém nainstalovat tento 
systém i do již hotových skří-
něk.  ■

Ledvinky le mans ii 
(Kesseböhmer) jsou vhodné 
do skříněk s minimální světlou 
hloubkou 500 mm,  
www.kesseboehmer.cz 

Snadnou orientaci mezi 
balíčky mouky či hrnci 
a pánvemi vám nabídne 
kruhový policový systém 
revo 90° (Kesseböhmer), 
jehož mechanika umožňuje 
zasunutí dvířek do korpusu, 
www.kesseboehmer.cz 

Půlkruhové otočné police 
(Hettich) jsou vhodným řešení 
pro korpusy skříněk se šířkou 
900 a 1000 mm a pro majitele 
kuchyní, kteří jsou schopni 
udržet se při nákupech 
kuchyňského vybavení 
na uzdě, www.hettich.cz 

060_061_KU03.indd   61 07.08.15   10:09



poradna

62      

Z estetických i praktických důvodů 
odborníci doporučují používat 
u barevných obkladů zabarvenou 
spárovací hmotu. Vhodné jsou 
zejména odstíny šedé. Barevná 
mozaika je z kolekce Sandstone 
(rako), cena je 395 Kč/set 

Elegantní a praktická kali-
brovaná dlažba má hrany 
opracované tak, že umož-

ňují velmi úzké, přibližně třímili-
metrové spojení. I v minimálních 
spárách se ale po čase mohou usa-
dit nečistoty a jsou-li dlouhodobě 
vystavené vlhku, může se tu vy-
tvořit i plíseň. Jak tomu zabránit? 

Riziku tvorby plísní a usazo-
vání bakterií se lze vyhnout po-
užitím speciální spárovací hmo-
tu GF Bio od výrobce Rako. Jde 
o lehce zpracovatelný materiál, 
který je hladký a nenasákavý. 
Jeho povrch po ztuhnutí odpu-
zuje vodu, takže se na něm nemo-
hou usazovat nečistoty. Je vhodný 
na spárování obkladů, dlažeb 
i přírodního kamene a využívá 
se zejména tam, kde jsou zvýše-
né nároky na hygienu. Nanesená 
hmota tvrdne velmi rychle, tak-
že ji lze použít například i při 
pokládce dlažby na podlahu, 
po které je zapotřebí po několi-
ka hodinách chodit. Je vhodná 
i na vytápěné podlahy, u kterých 
dochází v důsledku tepleného 
pnutí k rozměrovým změnám. 
Estetickým nárokům vyhoví na-
bídka dvanácti odstínů GF Bio. 

Pokud je starší spára zanesená, 
použijte některý z čisticích pří-
pravků, který je přímo k tomuto 
účelu určený. „Rozhodně nedo-
poručujeme použití nějakého 
nesprávného a agresivního pro-
středku, který může zničit povrch 
i pigmentaci spáry,“ říká Ing. To-
máš Lindauer, zástupce značky 
Rako. „Na staré zanesené spáry je 
vhodné použít čistič CL 810 (cena 
169 Kč/0,75 l), který se po nane-
sení nechá působit 15 minut. Ná-
nos se pak mechanicky odstraní 
silonovým kartáčkem a obklad 
se opláchne vodou. Po tomto ge-
nerálním úklidu ještě doporuču-
jeme použít impregnaci CL 809 
(cena 599 Kč/l), která usnadní 
následnou údržbu.“ ■

Jak
na spáry

Obklad nad pracovní deskou se často potřísní 

tukem i různými barevnými tekutinami. Zatímco 

keramický povrch stačí omýt saponátovým 

roztokem, údržba spár bývá náročnější, zejména 

je-li spárovací hmota světlá. Řešení nabízí prevence 

v podobě užší spáry a speciální spárovací hmoty.
KONTAKT:

www.rako.cz

text: libuše lhOTSKá, foto: Archiv

Znečištění jsou vystaveny 
nejvíce obklady u dřezu 
a nad varnou deskou. 
Údržbu usnadní vhodná 
impregnace
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www.hanak-nabytek.cz
     HANÁK NÁBYTEK

www.aeg.cz

     HANÁK NÁBY

Dosáhli jsme maxima! V certifi kovaném testu jsme podrobili náš nový jednostranný 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.

NOVÉ LAKOVANÉ KUCHYNĚ V KOLEKCI HANÁK TREND 2015
DOKONALÁ KVALITA ZA BEZKONKURENČNÍ CENU! 

Při vaření a pečení je nejdůležitější dosáhnout požadované chuti a konzistence pokrmů. Nová řada vestavných spotřebičů AEG vám pomůže připravovat 
jídla všech chutí, vůní a dle vašich představ. Vyspělé technologie a intuitivní funkce s precizním ovládáním a fl exibilitou vám naservírují perfektní pokrmy.

NAPROSTÝ VÍTĚZ V KVALITĚ A CENĚ
LAKOVANÉ KUCHYNĚ HANÁK
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ModříneM 
zateplená
Jihočeská chalupa, kterou se 

mladí manželé před lety rozhodli 

obývat celoročně, měla původně 

v přízemí dvě menší obytné 

místnosti. Po rekonstrukci tu 

vznikl velký integrovaný prostor, 

ve kterém tráví pětičlenná rodina 

většinu času.

Kuchyňskou část tvoří 
původní zrenovovaná sestava 
a nový ostrůvek s varnou 
deskou. Pracovní desky jsou 
z modřínového dřeva
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Obytné kuchyni dominuje 
modřínové dřevo, jehož barvu 
a kresbu podtrhuje neutrální 
odstín bílé použitý na nábytku 
a doplňcích

Srozsáhlejší rekonstrukcí 
majitelé původně nepočí-
tali. Vše začalo prasklou 

stěnou, kterou se hlava rodiny 
rozhodla opravit. Po odhalení 
nosné části ale zjistili, že některé 
konstrukční prvky volají po ob-
nově, takže se nakonec rozhodli 
chalupu z gruntu opravit a záro-
veň ji přizpůsobit potřebám vět-
ší rodiny. V návrhu nové podoby 
se bratr majitele Ing. arch. To-
máš Petrášek snažil respektovat 
prvky typické pro jihočeské sta-
vení, které citlivě zkombinoval 
s modernějšími kusy nábytku.

Výrazným prvkem obytného 
prostoru s kuchyní a jídelnou 
je modřínové dřevo, ze kterého 
je zhotovená podlaha a některé 
kusy nábytku. Kuchyňský ná-
bytek, který si majitelé nechali 
před lety zhotovit na zakázku, 
získal stejně jako původní dveře 
a staré židle nový nátěr. Moder-
nějším kusem, který stylově pří-
jemně ladí s ostatním zařízením, 
je kuchyňský ostrůvek s varnou 
deskou a plnovýsuvnými zásuv-
kami a kontejnery. 

Jedním z hlavních poža-
davků paní domu byl dostatek 

V centru obytného prostoru je 
masivní stůl, který nechali 
majitelé zhotovit na zakázku. 
Na ostrůvku je varná deska, 
výsuvná elektrická zásuvka 
a dostatečně velký odkládací 
prostor
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úložných prostor. Ty poskytuje 
sestava nízkých skříněk, které 
lemují dvě stěny a zároveň slou-
ží k ukrytí topných radiátorů. 
Novou podobu odpovídající 
chalupářskému stylu dostal 
také strop, který byl po před-
chozí rekonstrukci obložený 
sádrokartonovými deskami. 
Vzhledem k dostatečnému op-
tickému zateplení masivem, 
použitým na podlaze a ná-
bytku, nechali majitelé nové 
ručně tesané stropní trámy 
natřít na bílo, čímž získal celý 
prostor větší vzdušnost. Vedle 
kuchyňské části je k dispozici 
ještě praktická spíž, k příjem-
nému obývání přispívají také 
stylová kamna na dřevo. ■

Velkorysé úložné prostory 
ve skříňkách podél zdi pomáhají 
v obytné kuchyni udržovat pořádek

Kromě varné desky může paní 
domu vařit na sporáku, kterým se 
přitápí v přechodném období

Starší kuchyňský nábytek 
nechali majitelé natřít 
a opatřit masivní pracovní 
deskou
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Souběžně probíhající veletrhy:

FOR THERM / FOR WOOD / BAZÉNY, SAUNY & SPA / FOR WASTE & WATER

26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

Hlavní téma veletrhu:

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

www.forarch.cz

15. – 19. 9. 2015
ZÁŠTITA OFICIÁLNÍ VOZY HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 

PARTNER

ARCH_15_192x127_loga.indd   1 20.07.15   14:28

Dominantou prostoru je kromě 
nově osazeného trámového stropu 
vestavěný nábytek, který obíhá 
podél dvou stěn, ukrývá radiátory 
a podtrhuje rytmičnost oken
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Vnašich zeměpisných šíř-
kách se tradičně sušily 
hlavně houby, některé 

druhy ovoce a byliny. V souvis-
losti s trendem zdravého život-
ního stylu i přejímání gastrono-
mických specialit jiných národů 
jsme začali v usušené formě více 
konzumovat i exotické ovoce, 
různé druhy zeleniny, masa a ryb. 

Kromě sušení přebytků ze 
zahrady je možné sušičku v do-
mácnosti využít na přípravu růz-
ných krekrů (například ze směsi 
namočeného lněného semínka, 
sekaných ořechů a parmazánu) 
nebo lahodných placek a rolád, 
které se suší z rozmixovaného 
ovoce.

Na trhu jsou desítky sušiček 
od mnoha výrobců s různou ka-

pacitou. Standardně jsou vybave-
ny nejméně čtyřmi sušicími tácy, 
kapacitu některých lze zvýšit do-
koupením dalších. Za poloprofe-
sionální jsou považované ty, které 
umožňují větší rozpětí nastavené 
teploty, využívají digitální termo-
stat a duální větrání zajišťující 
rovnoměrné sušení po celé ploše 
táců. Dvoustupňové sekvenční 
nastavení teploty a času se auto-
maticky postará o sušení při vyšší 
teplotě v první fázi a následné še-
trnější dosušení při nižší teplotě. 
Takové spotřebiče jsou ale ná-
kladné a hodí se do domácností, 
kde se sušení potravin věnují čas-
to. Pro občasnou konzervaci hub 
nebo přebytků ze zahrady postačí 
sušičky se standardními sušicími 
programy. ■

Sušička SFD 1305BK (Sencor),
v základním vybavení 5 sušicích sít,
možnost doplnit 4 další, cena 899 Kč, 
www.sencor.cz

Sušička FDK 24 DW 
(Gorenje), nastavení výšky plátů 
do dvou úrovní umožňuje sušit 
i větší kusy potravin, cena 
1 499 Kč, www.mall.cz

Sušička SFD 135E 
(Sencor), v základním 
vybavení 4 tácy s výškou 
2,5 cm, cena od 899 Kč, 
www.sencor.cz

Sušení patří k nejstaršímu způsobu konzervace potravin. 

V létě se k němu využívaly přímé sluneční paprsky nebo 

prohřáté půdy selských stavení a na podzim horní plochy 

kachlových pecí. Dnes proces sušení bez ohledu na počasí

urychlí vícepatrové sušičky.

ŠIKOVNÁ 
DEHYDRATACE
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Poloprofesionální
sušička SD-P9150
Sedona Combo (Tribest), 
digitální termostat, duální 
větrání, 9 sušicích táců, cena 
14 990 Kč, www.mall.cz

Potraviny zbavené
tekutin lze dlouhodobě
uchovávat bez použití 

konzervačních látek

Sušička FG 1000 Ultra  
(Ezidri), poskytuje možnost 
rozšířit počet sušicích sít až 

na 30, cena 6 650 Kč, 
www.mall.cz

Sušička SO1040 
(Concept), 5 sušicích 
plátů a 4 speciální síta 
na sušení bylinek,
cena 1 199 Kč,
www.my-concept

Sušička Cubito SO-1070 
(Concept), 9 sušicích plátů, 

cena 1 599 Kč,
www.my-concept.cz

Sušička FC 421 (Scarlett), 
5 sušicích plátů, 7 stupňů 

nastavení teploty, cena 
950 Kč, www.teshop.cz

Při sušení dochází k postupnému 
snižování obsahu vody, a tím se 
brání vývoji nevhodných 
mikroorganismů

Poloprofesionální sušička 4526T 
(Excalibur), 5 sušicích plátů, 
časovač, lze využít i na kynutí 
chleba a domácí výrobu
jogurtu, cena 7 750 Kč,
www.excaliburdehyddrator.eu
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Nůž s keramickou čepelí Vitamino 
(Tescoma) je šetrný k ovoci a zelenině. 

Krájené potraviny nemění chuť a zůstanou 
déle svěží. Keramická čepel je ostrá, při 

běžném zacházení se netupí, plastová 
rukojeť má protiskluzovou úpravu,

3 velikosti, cena od 399 Kč

Dózy Freshbox (Tescoma) 
na uchování i přenášení bylinek 
a dalších potravin, které si déle 

uchovají čerstvost i aroma, silikonové 
těsnění, odolnost od -18 do 110 °C, 

cena 169 Kč/3 ks

Ovoce, zeleninu, bylinky 
i další čerstvé potraviny 
lze uchovat delší
dobu v chladničce 
ve speciálních 
vakuovacích nádobách 
nebo sáčcích. Trvanlivost 
prodlužuje skladování 
v plastových boxech,
které mají vzduchotěsné 
a vodotěsné uzávěry. 

Vakuovací souprava 4Food 
(Tescoma) obsahuje pumpičku 

a šest různě velkých sáčků 
vhodných k opakovanému použití 

s dvojitým zipovým uzavíráním 
a odsávacím ventilem,
vhodné do chladničky,

www.eshop.tescoma.cz

Sáčky 4 Food (Tescoma), 
odolný plast s dvojitým 
uzávěrem, vhodné 
do chladničky i mrazničky, 
pootevřené i do mikrovlnné 
trouby, 5 velikostí, cena 
od 39 Kč/10 ks
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Ovoce a zelenina jsou důležitým zdrojem vitamínů a díky dekorativnímu vykrajování 
se mohou stát i lákavou a neodolatelnou pochoutkou! Představujeme široký sortiment 
vykrajovacích nožů a speciálních pomůcek PRESTO CARVING – součástí této ucelené řady 
je sedmidílná vykrajovací souprava a rovný tucet pomůcek pro snadné vytváření efektních motivů 
z ovoce a zeleniny. Zkuste to i vy, s novinkou PRESTO CARVING může být každý vámi připravený 
pokrm malým uměleckým dílem!

CARVING
presto

Chuť ovoce a zeleniny už znáte, 
nyní můžete objevit i jejich 
výjimečnou krásu! 

Návod 
k použití

599,-
Vykrajovací souprava

od 69,-

www.tescoma.cz
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Vynikající pochoutkou, kterou si můžete v sušičce během roku 
pravidelně připravovat, jsou ovocné placky. Dělají se z různých 
druhů zralého ovoce, které se rozmixuje a suší na tácu s pečicím 
papírem zhruba ve čtyřmilimetrové vrstvě. 

VYROBTE SI
ZDRAVÉ MLSÁNÍ
Pokud jste investovali do sušičky, nenechte ji mimo sezonu, 

kdy dozrává ovoce a rostou houby, zahálet. Z domácího 

i exotického ovoce si můžete připravit například ovocné 

placky. Kromě ovoce, zeleniny, bylinek a hub můžete sušit 

nebo konzervovat i různé druhy rostlin, květů nebo poupat.

Jak správně sušit vzduchem, v troubě 
nebo v sušičce, jak stanovit dobu 

sušení pro jednotlivé plodiny a jak
je následně skladovat se dočtete 

v publikaci Sušíme ovoce, 
zeleninu, bylinky a houby

(autor Achim Samwald). Součástí
jsou i recepty na pokrmy ze sušených 

surovin a léčivé bylinkové nálevy,
cena 169 Kč, www.grada.cz 

Zajímavé tipy a recepty
na pokrmy a konzervaci 
rozmanitých rostlin
nabízí publikace autorky 
Jany Vlkové Květinová 
kuchařka. Můžete podle 
ní připravit například 
falešné kapary z pam-
peliškových poupat nebo 
plodů lichořeřišnice,
www.smartpress.cz

Zdravé
krekry

Lněná semínka jsou vynikajícím zdrojem omega 3 mastné kyseliny, 
lignanů a vlákniny. V omezeném množství je konzumujeme 
například v celozrnném pečivu. Doslova lněnou bombu si ale 
můžete připravit sami v sušičce nebo v troubě. Lněné semínko se 
namočí do stejného množství vody. Po několika hodinách 
nabobtná a vytvoří mazlavou hmotu, do které se přidá sůl a další 
ingredience, například utřený česnek, kořenící směs, sezam, čili 
papričky, nadrobno posekaná sušená rajčata nebo strouhaný 
parmazán. Z hmoty se tvoří malé placičky, které se suší v sušičce 
nebo v horkovzdušné troubě.

072_KU03.indd   72 07.08.15   10:17



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.

www.blum.com/legrabox
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ŠÉFKUCHAŘ
S MAGICKÝM
OKEM
Také se doma pokoušíte připravit steak, 

který by byl přesně podle vaší představy 

málo, středně nebo zcela propečený, a přitom 

byl vždy křehký a měkký? Profesionální 

kuchaři doporučují používat nejkvalitnější 

maso jihoamerických býků? My radíme: 

vyzkoušejte Tefal OptiGrill

Když jsme se rozhodli vy-
zkoušet spotřebič, který 
před nedávnem předsta-

vila značka Tefal, vybrali jsme 
záměrně maso z české farmy. Ať 
ukáže, zda doopravdy umí to, co 
se o něm v návodu píše. Co to je?

Kompaktní gril se sklápěcí 
deskou je vybavený funkce-
mi, které po nastavení druhu 
potraviny a stupně propeče-
ní zajistí optimální výsledek. 
Kromě masa a ryb na něm lze 
připravovat burgery, různé 
druhy sendvičů, uzeniny, moř-
ské plody, a s manuálním pro-
gramem i grilovanou zeleninu 
nebo ovoce.

Funkce OptiGrillu jsou pod-
řízené faktu, že dokonalý výsle-
dek grilování závisí na správné 
teplotě, době přípravy i velikosti 
a tloušťce masa. Skloubit správ-
ně tyto požadavky při přípravě 
masa na pánvi dokáže většinou 
jen profesionál. Za laika to vyřeší 
OptiGrill, jehož citlivá čidla sle-
dují tloušťku suroviny a přizpů-
sobují teplotu zvolenému pro-
gramu. Obsluha je jednoduchá. 
Po spuštění stačí stiskem jednoho 
tlačítka nastavit druh masa nebo 

potraviny, druhým zvolit stupeň 
propečení a nechat předehřát. 
Po prvním signálu vložit maso 
a pak už jen čekat na zvukový 
a optický signál o ukončení.

U OptiGrillu jsme postupně 
vyzkoušeli vše, co nabízí. Nejvíc 
jsme se ale zaměřili na hovězí 
maso, jehož minutková příprava 
bývá pro laika nejproblematičtěj-
ší. Steaky byly pokaždé vynika-
jící i přesto, že jsme nepoužívali 
pravou svíčkovou. Žádná těžko 
rozkousatelná roštěnka se nám 
„nepovedla“. Skvělé byly i bur-
gery z mletého hovězího krku. 
Prubířským kamenem pro nás 
i pro spotřebič se stal hovězí pu-
pek, který jsme marinovali a gri-
lovali podle přiloženého receptu. 
U spotřebiče jsme kromě snadné 
obsluhy (na pochopení stačí jed-
na karta, kde je postup názorně 
zobrazený) ocenili i následnou 
údržbu (po snadném sejmutí se 
grilovací desky umyjí ručně nebo 
v myčce) a kuchařku se zajímavý-
mi recepty. ■

Tefal OptiGrill za vás vyřeší 
otázku, jak dlouho a při jaké teplotě

je třeba grilovat, aby byl výsledek 
přesně takový, jak si přejete, cena 

4 999 Kč 

Magické oko na rukojeti se 
po spuštění spotřebiče rozsvítí 

a pomocí barev a zvukové 
signalizace postupně hlásí 

průběh grilování. Při žlutém je 
steak krvavý (rare), při 

oranžovém středně propečený 
(medium), při červeném 

propečený (well done)

KONTAKT:

www.tefal.cz
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FABER S.p.A. Italy

PROMTINVEST spol. s r.o., výhradní dovozce pro ČR

Digestoře Faber slaví 60 let
11. června 1955 založil v italském městečku Fabriano Abramo Galassi společnost 
Faber Plast. Právě zde byl vynalezen první kuchyňský odsavač par - revoluční 
zařízení, které změnilo navždy způsob, jakým lidé používají svou kuchyni.

Dnes, po šesti desetiletích růstu a úspěchů, vyrábí Faber téměř tři miliony digestoří 
ročně a působí na 4 kontinentech, vyrábí v 7 továrnách v 7 různých zemích.

Prvních šedesát let přineslo značce Faber velký úspěch a mezinárodní prestiž. 
Tento úspěch by nebyl možný bez podpory našich obchodních partnerů a důvěry 
vás – spotřebitelů.

Vaší přízně si velmi vážíme. Upřímně děkujeme vám všem.

www.digestoře-faber.cz
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Příjemná lehkost bytí
Sklo přináší do kuchyně nadčasovou eleganci, křehkost (pouze 
vizuální!) a především obrovskou variabilitu možných řešení. 
Pokládá se na nosnou desku typu LTD (laminovaná dřevotříska, 
která zajišťuje nejen vysokou pevnost, ale nabízí také pestrou 
škálu designového zpracování. Sklo může být zcela čiré a nechá 
tak vyniknout dekor podkladu, může být v barvě, v lesku i matu. 
V minimalistických interiérech působí luxusním dojmem 
i podsvícení desky. Vybírat můžete také z nejrůznějších úprav 
hran – lesklých, matných, čirých, barevných anebo chráněných 
fazetami. Pokud se obáváte citlivosti skleněných desek, vězte, 
že se „zocelují“ tzv. kalením, při němž se sklo v peci zahřeje 
na vysokou teplotu a následně je prudce zchlazeno. Během 
tohoto procesu se mění jeho krystalická mřížka a sklo se stává 
desetinásobně pevnějším a pružnějším. Díky tomu odolá 
i nárazu padajícího hrnce, můžete na něj odložit plech právě 
vytažený z trouby a díky speciálním povrchovým úpravám 
na něm můžete rovnou krájet.  Jedinou daní za krásu je vyšší 
pořizovací cena, která se pohybuje v rozmezí 5 000 až 9 000 Kč 
za běžný metr.

Vybíráme 
PracoVní desku
Pracovní deska patří k nejnamáhanějším 

a zároveň nejviditelnějším prvkům kuchyně. 

Dokáže zcela proměnit její tvář a v neposlední 

řadě ovlivňuje i náš pocit z vaření. 

Skleněná pracovní deska vnáší 
do interiéru netušenou originalitu. 
S měnícími se světelnými 
podmínkami ukazuje vždy jinou 
tvář

Masu dolních skříněk 
kuchyňské sestavy 

Classic-FS (Leicht) 
odlehčuje vzhled desky 

z kaleného skla, cena 
na doptání, 

www.culturehome.cz 

Čistý design moderní kuchyně Loft 
(nolte) doplňuje 12 mm silná 
skleněná deska, cena na doptání, 
www.nolte-kuechen.de

Lakované tvrzené sklo 
v lesku (Lago), hloubka 
do 70 cm, cena 39 269 Kč, 
www.lago.cz
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Čistý design
Minimalistický styl vyznávající jednoduché rovné 
linie a moderní materiály je ideálním prostředím pro 
nerezové pracovní desky. Ty byly ještě donedávna 
výsadou profesionálních kuchyní v restauracích. 
Díky své odolnosti vůči vysokým teplotám 
a mastnotě si však našly svou cestu i do běžných 
domácností. Nerezová ocel navíc patří 
k materiálům, jejichž vlastnosti se díky moderním 
technologickým postupům neustále vyvíjejí. 
Takovým případem je i nerezový povrch Blanco 
Durinox SteelArt se zušlechtěným povrchem se 
sametově matným vzhledem a homogenní 
strukturou, který boří všechny dosavadní předsudky 
vůči nerezu. Odolává poškrábání a při dotyku 
na něm nezůstávají otisky prstů.

Pracovní deska SolidEdge SteelArt 
(Blanco) s bezespárou integrací 

vaničky Zerox (Blanco), cena 
stanovena vždy individuálně dle 

konkrétního návrhu, www.ancor.cz

Práce v letokruzích
Kuchyňské desky z přírodního masivu dodávají interiéru vřelost 
a jedinečný smyslový i emocionální zážitek. Jako všechno živé 
ovšem vyžadují náležitou péči a šetrné zacházení. Není na ně 
vhodné odkládat horké a mokré nádobí. Veškeré skvrny 
od rozlitých nápojů a zpracovávaných surovin je třeba co nejdříve 
setřít suchým hadříkem. Klíčové je také pravidelné ošetření 
dřevěné pracovní desky olejem, který na ní vytvoří ochrannou 
vrstvu. Tuto drobnou nevýhodu ale určitě vyváží fakt, že dřevo je 
jeden z mála materiálů, který umí stárnout a který po letech 
používání nabízí možnost renovace zbroušením.

Aby vám pracovní deska 
z masivu vydržela déle, 
dopřávejte jí pravidelně 
olejovou kúru. Výrobci 
doporučují nátěr vždy 
po 3 měsících

Pracovní deska ostrůvku z industriální ručně dobrušované 
nerezavé oceli, s kompletně zapuštěnou plynovou varnou 
deskou, integrovaným dřezem a praktickými odkládacími 

moduly, cena 180 000 Kč, www.palladinelli.czBarová deska z rostlého dubu zvaná 
krajinová fošna vhodně doplňuje ráz 

venkovské kuchyně v středomořském 
stylu, cena od 4 800 Kč/bm,

www.sarganek.cz

Kuchyň Concrete-A 
(Leicht) sází na harmonické 
spojení masivu a betonu, 
cena na doptání,
www.leicht.com
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Inovovaná tradice
Keramika představuje pro řadu designérů absolutní vrchol 
designového pojetí pracovní desky. Hladký, efektně 
vypadající, přírodní a zároveň velmi praktický materiál 
nabízí mnohostranné využití a skvěle si rozumí s interiéry 
laděnými v různých stylech. Nevýhodou masivních 
keramických desek je jejich menší formát, který vychází 
z náročného technologického zpracování. Proto se 
uplatňují spíše na menších plochách, jako jsou ostrůvky 
nebo poloostrůvky. Pro použití na celé pracovní desky je 
vhodná velkoformátová slinutá keramika vyrobená z jílu, 
křemene, živce a dalších přísad, kterou najdete u výrobců 
a v kuchyňských studiích pod názvy Dekton, Laminam či 
Neolith. Mezi hlavní přednosti slinuté keramiky patří 
extrémní odolnost nejen vůči vysokým teplotám, ale i ohni. 
Na Mohsově stupnici tvrdosti je hodnocena podobně jako 
konglomerovaný kámen stupněm 7. Přitom si však 
zachovává svůj elegantní „štíhlý“ vzhled a lehkost.

Hledáte-li povrch, na který můžete 
bez obav odložit horký hrnec 
a pustit se přímo na něm do krájení 
surovin, vsaďte na keramiku

Nová kuchyňská sestava 
Style (Sykora) kombinuje bílé 
lakované plochy a drásaný dub 
(v dýze či masivu) s pracovní 
deskou z materiálu Dekton 
v imitaci mramoru, cena 
na doptání, www.sykora.eu

Designéři rádi pracují 
s keramickými deskami kvůli 
širokým technologickým 
možnostem jejich opracování 
v tloušťkách 12 nebo 200 mm, 
cena od 9 000 Kč/bm, 
www.sarganek.cz

Pracovní plochu z GammaStone 
tvoří keramická deska (3 mm) spojená 

speciální pryskyřicí s deskou 
z přírodního kamene. Výsledkem je 
kompaktní celek o síle 18 mm, cena 

neopracovaného materiálu od
7 000 Kč/bm, www.granitholec.cz

TISKNEME NA DVÍŘKA I NA SKLO

www.trachea.cz
Nejširší sortiment nábytkových dvířek v ČR jsme obohatili 
o dekorativní potisk plošných materiálů technologií Overface . 

KVALITA • TRADICE • INOVACE
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INZERCE

Kompaktní řešení
Laminát patří ve světě pracovních desek mezi 
evergreeny. I ten však podléhá evolučním 
zákonům. Zatímco ještě poměrně nedávno platila 
jednoduchá rovnice „čím více síly, tím více stylu“, 
dnes velí laminátovým deskám minimalistická 
estetika. Spolu s ní se zrodil tzv. kompaktní laminát, 
velmi odolný, voděvzdorný materiál, který vzniká 
slisováním přesně daného množství dekoračních 
a protitahových papírů prokládaných pryskyřicí 
a jejich stlačením pod vysokým tlakem a za vysoké 
teploty. Desky z kompaktního laminátu se vyrábějí 
v tloušťce 12 mm. V kombinaci s dřevotřískovým 
podkladem je lze zesílit až na 40  mm. 

Pracovní deska nemusí být 
nutně monolitická. Kombinace 
dvou materiálů nebo desek 
v různých tloušťkách pracovní 
plochu příjemně rozčlení, 
akcentuje její různé funkce 
a vnese do kuchyně dynamiku

Kompaktní laminát se svým 
opracováním blíží umělému kameni 
a umožňuje umístění dřezu
pod pracovní plochu, cena 
od 6 000 Kč/ bm, www.sarganek.cz

Laminátové desky se vyrábějí ve stovkách různých 
dekorů. Můžou na sebe vzít vzhled dolomitu, betonu, 
exotického dřeva nebo starého plechu

TISKNEME NA DVÍŘKA I NA SKLO

www.trachea.cz
Nejširší sortiment nábytkových dvířek v ČR jsme obohatili 
o dekorativní potisk plošných materiálů technologií Overface . 

KVALITA • TRADICE • INOVACE
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V souladu s přírodou

Krása přírodních materiálů a dokonalost docílená 
nejmodernějšími technologiemi? Věřte nebo ne, ale 
tyto dva faktory se v případě kuchyňských desek 
nijak nevylučují. Příkladem par excellence je tvrzený 
kámen Technistone, který tvoří z 93 % přírodní 
suroviny, jako je žula či křemen. K nim se dále 
přidávají pryskyřice, barevné pigmenty a vybrané 
doplňkové frakce, které dodávají tomuto materiálu 
jeho charakteristické vlastnosti. A výsledek? 
Oproti přírodním žulám má Technistone vyšší 
pevnost v tahu a ohybu, což v praxi znamená vyšší 
odolnost proti úderu a zatížení. Neporéznost tohoto 
materiálu zaručuje, že vám během vaření ze surovin 
bohatých na přírodní barviva nezůstanou na desce 
nežádoucí skvrny. S tím souvisí i jednoduchá 
údržba desky. Při leštěné úpravě povrchu si 
v běžném kuchyňském provozu vystačíte 
s vlhkou houbičkou a kapkou saponátu. 

kontrast mezi černým matným 
lakem a dubovou dýhou 
kombinované kuchyně Comfort/ 
Line (Hanák nábytek) 
podtrhuje pracovní deska 
technistone, cena na doptání, 
www.hanak-nabytek.cz 

Přednosti tvrzeného 
kamene Technistone 

zastřešují mezinárodně 
uznávané certifikáty, které 
mimo jiné potvrzují absenci 

toxických látek i jeho 
vhodnost pro kontakt 

s potravinami.

7 nových elegantních odstínů inspirovaných 
přírodou z kolekce Noble se předství na přelomu 
září a října na veletrhu Marmomacc 2015 v Itálii, 
www.technistone.com
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S novou řadou SIKO kuchyní EASY a revolučním plánovačem vás to bude bavit! 
S EASY plánovačem si jednoduše sami doma nebo s naším prodejcem vytvoříte dokonalou 
kuchyni. EASY plánovač usnadní vše, co je s výběrem nové kuchyně snů spojeno. 
EASY vytvoří z kuchyně prostor, kde se žije! Vše s německou precizností a kvalitou.

MOJE NOVÁ 
KUCHYNĚ 

www.siko.cz/kuchyne

Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

EASY PLÁNOVAČ

VYZKOUŠEJTE TO!
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Perfektní pečení v kom-
binaci s nízkou spotře-
bou energie a úsporou 

času představuje revoluční Dy-
namic Cooking Technology. Zá-
kladem této technologie jsou 
inovativní topná tělesa, která 
distribuují tok tepla s extrém-
ní přesností. Síťová struktura 
topného tělesa tvořená vlákny 
ohřívá vzduch velmi rychle, což 
zaručuje optimální tepelnou 
výměnu, a tedy i dokonalé pe-
čení zachovávající přirozenou 
chuť a vůni pokrmů. Elektro-
nické ovládání topných těles 
navíc umožňuje tzv. diferenco-

Když se řekne Franke, určitě si vybavíte předního 

světového výrobce dřezů, baterií či odsavačů par. 

Možná ale nevíte, že tato značka svou více než 

70letou tradici rozvíjí i ve výrobě kuchyňských 

spotřebičů, které jsou nabité unikátními 

patentovanými technologiemi. 

vané pečení, tedy možnost vý-
běru specifické funkce pečení 
a úrovně koncentrace teploty 
pro konkrétní vyhřívanou ob-
last. Dalším příjemným bene-
fitem rychlé a precizní práce 
topných těles je fakt, že s DCT 
již není nutné předehřívá-
ní trouby. Přiváděný studený 
vzduch se okamžitě promění 
v horký vzduch, doba pečení
se tím zkracuje v průměru 
o 25 % a spotřeba energie klesá 
až o 21 %. ■

KONTAKT:

www.franke.cz

PRO ŽIVOT
V KUCHYNI

Se spotřebiči Franke si nyní
můžete vybavit kuchyň
od a do z. Od dřezu
až po ledničku

Některé produktové řady spotřebičů 
Franke jsou navržené v jednom designu 
tak, aby k sobě naprosto ladily. Indukční 
varná deska FHI 904 4I ST WH,
cena 41 140 Kč, komínový odsavač par 
FSN 908 WH A, cena 36 784 Kč 
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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

Na obrázku:

model CBNes 6256

Kvalita, Design a Inovace
www.liebherr.com

■ 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 automa-

tickou přípravu ledových kostek

■ Praktická technologie SoftSystem 

pro tlumené zavírání dveří

Podrobné informace vám s potěšením

poskytne váš prodejce.

Čerstvé potraviny ve velkém stylu
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Kuchyň v kombinaci bílého lesku T.acrylic a skla T.Cristaldecor Herbs

Staré rčení, že stará láska nerezaví, 

v mezilidských vztazích možná platí. 

V případě našich milovaných kuchyní 

ale bohužel pokulhává. Kdy se 

vyplatí ji pouze oživit a kdy je zralá 

na kompletní výměnu? Zeptali jsme 

se u odborníků. 

Vyměnit,
nebo resuscitoVat?

Zásadní otázkou je, po 
jaké změně vlastně tou-
žíte. Listujete v katalo-

zích kuchyňských studií proto, 
že se vám vaše stará kuchyň 
po letech okoukala? Trápí vás, 
že už se na ní viditelně podepi-
suje zub času? Nebo spíš máte 
pocit, že už nevyhovuje náro-
kům a potřebám vaší rodiny? 

Pokud jste odpověděli klad-
ně na první dvě otázky, řešení 
vašeho problému je snazší, než 
si myslíte. Zvlášť pokud jste při 
koupi staré kuchyně nešetři-
li a vsadili jste na její poctivé 
řemeslné zpracování. S dobrým 

základem – v tomto případě 
korpusy kuchyňských skří-
něk – se totiž dají dělat hotová 
kouzla. 

Designu Dvířka 
otevřená

V nabídce firmy Trachea, 
největšího specialisty na výro-
bu kuchyňských a nábytkových 
dvířek u nás, najdete přes sto 
druhů tvarů frézování dvířek 
a ještě větší množství nejroz-
manitějších dekorů. Vybírat 
můžete z tradičních a klasic-
kých trendů, ale i ze sortimentu 
dvířek navržených v nejmoder-

originální přírodní motiv 
tisku overface Corolla

V nabídce dvířek  
Trachea najdete i elegantní 
kovové a metalické odlesky
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KONTAKT:

www.trachea.cz

text: ANNA mArTiNKOvá, foto: Archiv
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nějším designu. Pohrát si mů
žete i s povrchovými úprava
mi dvířek, mezi nimiž nechybí 
akrylát ve vysokém lesku nebo 
sametovém matu zvaný T.ac
rylic, fólie, jejichž povrch lze 
různými technologiemi ještě 
doupravit například patinová
ním nebo dekorativními tisky, 
a sklo T.Cristal, které je žhavou 
novinkou letošního roku. 

v hlAvNí rOli sKlO
Sklo se využívá jako výplň 

fóliovaných dvířek. Stále čas
těji se však uplatňuje také 
jako obklad mezi horní a spod

ní skříň ky nebo jako nenásilné 
rozdělení prostoru. Je to rafino
vané ozvláštnění sklem s celo
plošným barevným nástřikem, 
skleněnými plochami s dekora
tivními potisky Overface nebo 
jejich vzájemnou kombinací. Je
jich motivy můžete vybírat z bo
hatě zásobené fotobanky Pixmac. 
Sáhnout však můžete i do vlast
ních zdrojů, pokud patříte mezi 
nadšené fotografy nebo máte 
odvahu se pustit do vlastního de
signu.  ■

Ještě více lesku 
propůjčí vaší kuchyni 
kombinace skla 
t.CristalColour 
s dvířky t.acrylic

originální vzhled 
dodá vaší kuchyni 
frézovaný motiv

Dvířka s novým 
dekorem overface 
Vlčí máky

„Kýžené změny můžete 
dosáhnout výměnou dvířek. Ať už 
se rozhodnete pro supermoderní 
lesk, nebo nádech dávných časů 
v podobě patinace,“ doporučuje 
Martin Dusík, vedoucí 
obchodního oddělení firmy 
Trachea
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NOVÉ TVARY
 DIGESTOŘÍ

Moderní pojetí kuchyně jako integrovaného 

prostoru s pracovní a odpočinkovou zónou 

zvýšilo požadavek na odstraňování pachů a par, 

které vznikají při vaření. Od digestoří se tak 

očekává nejen větší výkon dostatečný i pro větší 

místnost, ale také reprezentativní vzhled.

Současný trend umožňuje 
zvolit odsavač par, který 
na sebe upozorní zajíma-

vým provedením, nebo naopak 
nenápadně splyne s ostatním 
zařízením. 

Nové modely často ani di-
gestoře nepřipomínají. Mohou 
mít tvar závěsného svítidla, 
desky zapuštěné do podhledu 
nebo zavěšené na řetízkách či 
naklopeného panelu s různými 
dekory. Atypické a avantgard-

ně tvarované odsavače ve vý-
razných i pastelových barvách 
nabízí například značka Elica. 
Trendem posledních let jsou 
digestoře, které jsou zapuštěné 
do pracovní desky a vysouvají 
se pouze během provozu. Znač-
ka Bora nebo Airforce zase na-
bízí vestavné typy, které jsou za-
puštěné přímo do varné desky, 
kde silným tahem nasávají páru, 
takže nestihne stoupat ani se 
rozprostřít po místnosti. ■

Většina výkonných
odsavačů má funkci
odtahu i recirkulace 

Komínový odsavač NCA 
1601CN.F (Nardi), provedení 
černé sklo/kov, kapacita 
odsávání 620 m3/h, cena 
15 990 Kč,
www.nardicz.cz

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

Komínový odsavač SOO HL 
(Elica) s hi-tech infračerveným 
dotykovým ovládáním 3S + B
a LED osvětlením 7 W,
v provedení nerezová ocel a sklo, 
ve verzi recirkulace i odtah, výkon 
647 m3/h, cena na dotaz,
www.favia.cz 
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Stropní digestoř Heaven 
Glass 2.0 (Faber) otevírá prostor 
nad pracovní deskou. Ventilační jednotka 
nové generace Energy nabízí výkon 
900 m3/hod, cena 34 986 Kč, 
www.digestore-faber.cz

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV
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Deskový odsavač F85 (Airforce) je díky 
provedení vhodný i do podkrovních 
místností se šikmým stropem, s fi ltrem 
Plus je vhodný i do domů s rekuperací, 
cena 38 120 Kč, www.airforce.cz

Teleskopický odsavač par 
H461IX (Indesit) s manuálním 

výsuvem, po zasunutí je viditelná 
pouze čelní nerezová lišta, výkon 

290 m3/hod, cena 2 990 Kč, 
www.indesit.cz

Komínový odsavač HLB9.8 LA 
X/HA (Hotpoint), funkce 
technologie senzor plus 
automaticky zapne a vypne 
odsávání při detekci par, výkon 
805 m3/h, cena od 11 990 Kč, 
www.hotpoint.cz

Recirkulace je vhodná 
zejména v zimě, protože 
na rozdíl od odtahu 
neodvádí z místnosti teplo
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Aktuálně nA trhu

text: libuše lhotská, foto: archivmapování
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Značka Sykora již poněkolikáté vsadila 
na léty prověřený styl. Základem kuchyně 
Georgio ořech jsou dvířka z masivního 
rámu s oboustranně dýhovanou výplní. 
Sestava je vybavena dvěma typy úchytek 
– obdélníkovými a čtvercovými, které 
kopírují rám dvířek. Na pracovní desku je 
použitá přírodní žula, která stylově ladí 
s masivnějším provedením nábytku. 
Sestavu horních skříněk tvoří čtvercové 
moduly s prosklenými dvířky a jemným 
fazetováním. Kuchyňskou sestavu 
Georgio ořech doplňuje i stylový jídelní 
nábytek ze stejných materiálů.

koNtakt:
www.sykora-kuchyne.cz

Jednou z novinek značky Siko je kuchyňská 
sestava Fatmaz unikátní řady Easy. Jednoduché 
linie jednotlivých nábytkových modulů umožní 
sestavit moderní kuchyň vhodnou do větších, ale 
i prostorově omezených místností. Lakovaný 
povrch nábytku je možné pořídit v bílém odstínu 
magnolia, světle šedé nebo tmavě modré barvě. 
Kuchyň Fatma je vybavená zásuvkami s kvalitním 
plnovýsuvem značky Hettich. Další novinkou 
značky Siko je praktický plánovač Easy 
umožňující naplánovat vlastní kuchyň v klidu 
domova.

koNtakt:
www.siko.cz

Italská značka Arredo3 přichází každý rok se 
zajímavými novinkami. Tou letošní je například 
sestava Kali, u které je možné kombinovat 
povrch z lamina a akrylátu. Lamino s dekorem 
dubu je ve třech strukturovaných úpravách – 
dub severský, ledový a termocotto. Akrylátové 
povrchy jsou k dispozici v lesklém nebo 
matném (maxximatt) provedení v barvách bílá, 
moka a břidlice. Tloušťka dvířek je 22 mm. 
Sestava může být vybavená speciálními 
integrovanými úchyty, které jsou schované 
za dvířky a zkosené do úhlu 30 °, takže nejsou 
z čelního pohledu viditelné. Tyto úchyty jsou 
v nabídce v nerezovém, zlatavém a bílém 
provedení.

koNtakt:
www.betullahome.cz
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komerční prezentace

Proč si vaše společnost vyslouži-
la právě název Barevná skla? 

Naše firma se zabývá výro-
bou a montáží interiérových 
skel, a to již více než 10 let. Port-
foliu vévodí barevná skla v nej-
různějších podobách a hlavní 
doménou našeho působení jsou 
zejména kuchyně. Klienti ale 
za námi čím dál častěji chodí 
s poptávkou po dalších prvcích 
ze skla do interiérů, takže musí-
me neustále přicházet s novými 
řešeními. 

S jakým typem skla pracujete? 
Do interiérů našich zákaz-

níků používáme zásadně sklo 
kalené (tvrzené). Například La-

V dnešní době převládají 

v interiérech přírodní 

a kvalitní materiály. 

Obrovský comeback zažívá 

zejména sklo. Jaké jsou 

možnosti jeho využití 

a jaké trendy jsou právě in? 

Zeptali jsme se Jana Sýkory, 

obchodního managera 

společnosti Barevná skla. 

Všechny barVy skla

cobel díky své křehkosti do ku-
chyně vyloženě nepatří. Kalené 
sklo má na rozdíl od něj velmi 
vysokou tepelnou i mechanic-
kou odolnost a díky tomu jej 
můžete využívat i na hodně na-
máhaných místech v interiéru.  

Děláte ze skla i pracovní desky 
do kuchyní a koupelen? 

Určitě! Pracovní desky z ka-
leného skla jsou v poslední době 
čím dál větším trendem. Zá-
kazníci poznávají, že skleněné 
pracovní desky jsou v některých 
ohledech odolnější než pracovní 
desky z lamina či umělého ka-
mene. Navíc pozvednou image 
kuchyně o třídu výš.   

Jaký je dnes trend ve skleněných 
obkladech? 

In jsou stále jednobarevná 
skla, a tak zákazníci i part-
neři uvítali naši flexibilitu 
ve vývoji jakýchkoliv barev 
na přání. Dnes jsme schopni 
dodat libovolnou barvu podle 
jakéhokoliv vzorku. Není pro-
blém namíchat barvu i podle 
papírového ubrousku nebo 
vaší oblíbené vázy. Naše firma 
také před několika lety přišla 
se skleněnými prvky s foto-
tiskem. A nyní již vyrábíme 
například i skla s motivem 

mramoru, dekorem dřeva nebo 
metalických a třpytkových 
povrchů. Samozřejmostí jsou 
i různá provedení včetně brou-
šených ornamentů a matných 
provedení.  

Může se zákazník podívat na vzor-
ky, než dojde na realizaci? 

Samozřejmě. Máme pobočku 
jak v Praze, tak i v moravské 
metropoli Brně, kde je vysta-
veno více než 300 odstínů. Naši 
technici navíc rádi přivezou 
vzorový materiál k zákazníkovi 
domů.  ■
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PŘÍŠTĚ

Také se u vás vše důležité odehrá-
vá v kuchyni? V rubrice TÉMA se 
zamyslíme, jak si klíčové životní 
okamžiky co nejvíc zpříjemnit. 

Pokud s námi sdílíte názor, že sní-
daně je grunt, nalistujte si příště 
rubriku MALÉ SPOTŘEBIČE. 

Orientujete se ve funkcích 
moderního pečení? My ano. 
Pomůžeme vám je rozklíčo-
vat v rubrice TROUBY.

V rubrice DEKOR vám 
naservírujeme sváteč-
ně prostřenou tabuli.
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ADAM, 2 ROKY
Rodiče drogově závislí
Umístěn v SOS Sluníčku

SOS SLUNÍČKO
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

POMOZTE MU
PROŽÍT

ŠŤASTNÉ 
DĚTSTVÍ

Díky vaší pravidelné podpoře
můžeme ohroženým dětem pomoci,

kdykoli to potřebují.

120 777 711 / 0300
WWW.SOS-VESNICKY.CZ

Láskyplný domov pro každé dítě
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BUDOUCNOST
pro Váš interier

Praha - Družstevní ochoz 30, 140 00 praha 4 - nusle, +420 261 226 786, +420 261 226 017, info@barevnaskla.cz, www.barevnaskla.cz
Brno - pražská 156, 642 00 Brno - Bosonohy, +420 602 646 440, info@skleneneobklady.cz, www.skleneneobklady.cz

7 LET ZÁRUKA - jistota kvality
míChÁNí BAREv - dle vašeho vzorku
KOmPLETNí SERvIS - od A až po Z


