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ZDÁNLIVĚ 
NENÁPADNÝ 

PRVEK

O praktické i estetické funkci kuchyně 

rozhoduje kromě řešení a uspořádání 

skříněk také pracovní deska. Ať už 

tvoří k nábytku kontrast, nebo s ním 

splývá, vždy se svým provedením 

významně podílí na celkovém dojmu.

Stejně jako nábytek a další in-
teriérové vybavení podléhají 
módním trendům také pracov-

ní desky. Dříve hojně vyhledávané 
laminátové desky s dekorem dřeva 
a kamene doplnily s nástupem mi-
nimalistického stylu jednobarevné 
typy a ve větší míře i desky z dalších 
materiálů, jako je masiv, přírod-
ní a umělý kámen, sklo, keramika 
nebo kov. Vrtochům módy v průbě-
hu let podléhala i jejich tloušťka. 
Výrazným prvkem kuchyňských 
sestav se na přelomu století staly 
osm i více centimetrů silné desky, 
které zejména v provedení z přírod-

ního kamene působily impozantně 
a v tomto materiálovém provedení 
se pro mnohé staly jedním z měřítek 
luxusu. Vzhledem k zbytečně vysoké 
hmotnosti a robustnímu dojmu se 
po čase od tohoto provedení ustou-
pilo a ke slovu přišel opačný trend 
desek s tloušťkou okolo 2 cm a v pří-
padě netradičních materiálů, jako 
je například sklo, i tenčích. Výrobu 
subtilních pracovních desek se vše-
mi potřebnými vlastnostmi, jako je 
nosnost, tvarová stálost a mechanic-
ká odolnost, umožnily nové materi-
ály, z tradičních se začaly využívat 
například nerezová ocel či beton.

Deska z nové řady odstínů kolekce 
Noble, typ Argos Nero, v prodeji 
od poloviny roku 2017, Technistone, 
cena na dotaz, www.technistone.cz

Deska z tvrzeného kamene 
Brillant White, Technistone, 
cena na dotaz, 
www.technistone.cz 

Deska z tvrzeného kamene 
Brillant Grey, Technistone, 
cena na dotaz,  
www.technistone.cz

Deska z tvrzeného kamene 
Technistone, typ Noble 
Calista, Technistone, 
 cena na dotaz, 
www.technistone.cz 

Keramické desky Neolith 
se vyrábějí v mnoha barvách 
s rozmanitými dekory včetně 
imitací různých materiálů, 
Polyston, cena na dotaz, 
www.sykora.eu

U této sestavy zvolili návrháři 
nevšední řešení a dekor jádrového 
dubu Cognac na laminátové desce 
použili na část stěny i na vnější dna 
horních skříněk, Schüller,  
cena na dotaz, www.schueller.de

Pracovní deska kuchyňské 
sestavy Barrique je zhotovena 
z přírodního leštěného kamene 
Marmo rosso Levanto, 
Ernestomeda, cena na dotaz, 
www.cskarlin.cz



INZERCE

Protože má ty nejlepší 
uživatelské vlastnosti. Materiál 
je mimořádně tvrdý, takže se 
dno dřezu smýkáním nádobí 
neodře a dřez proto vypadá 
dlouho jako nový. Odolává 
i silnému nárazu, prudkým 
teplotním šokům, povrch se 
ničím nezabarví a vyčištění 
kamene usazeného z tvrdé 
vody je snadné a rychlé.

Budete mít pracovní 
desku z umělého nebo 
přírodního kamene ?
Pak určitě zvažte některý
z modelů pro spodní montáž. 
Je to řešení jednoduché 
a přitom praktické – při úklidu 
lze vodu a nečistoty v okolí 
dřezu bez překážky shrnout 
do vaničky dřezu.

www.drezysystemceram.cz  I  tel.: 777 601 581  I  info@drezysystemceram.cz

...dopřejte si kvalitu

Dopřejte si dřez z keramiky...
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JAKÉ JSOU?
Nejčastěji se kuchyňské pracovní 

desky zhotovují z laminátu. Základ 
tvoří dřevotřísková deska, která je 
pokrytá vysokotlakým laminátem 
o tloušťce 0,6 až 0,8 mm. Podklado-
vá deska bývá nejčastěji silná 3,8 cm, 
v nabídce jsou ale i o centimetr ten-
čí nebo silnější typy. Nosičem dekoru 
je laminátová vrstva, jejíž povrch je 
odolný vůči mechanickému poškození 
i teplotám do 180 °C. I přes vysokou 
odolnost ale není vhodné na desku 
odkládat například pánev s rozpá-
leným tukem nebo na ní krájet bez 
použití prkénka. Hrany desky mohou 

být chráněné technologií postformingu, 
při které se laminátem z plochy pokry-
je i zaoblená hrana. Sofistikovanější 
možnost představuje oblepení kol-
mo seříznuté hrany plastovou hranou 
(ABS), nerezovou páskou nebo páskem 
s dekorem, který přiblíží imitovaný po-
vrch originálu. To se využívá například 
u napodobenin masivu nebo kovu. 

Mezi novodobé materiály patří 
kompozitní hmoty typu corian, které 
díky dobré tvarovatelnosti umožňu-
jí například bezespárovou integraci 
dřezu i snadnou opravu poškozeného 
povrchu. Mezi vyhledávané materiály 
patří i takzvaný umělý kámen, který 

Výrazným trendem je 
použití stejného materiálu 
na pracovní desku i ostatní 
plochy nábytku 

Dokonalé imitace laminátových desek 
jsou často svým dekorem a strukturou 
od originálů k nerozeznání, dekor Natural 
Halifax Oak H1180 ST37, Egger, 
cena na dotaz, www.demos-trade.com

Jedním z největších výrobců 
pracovních desek je značka Egger, 
dekor Brown Orleans Oak H1379 
ST36, Egger, cena na dotaz, 
www.demos-trade.com

Praktičtější variantou desek 
z masivu jsou laminátové 
napodobeniny různých dřevin 
v přírodních tónech s širokou 
škálou odstínů, Egger, cena 
na dotaz, www.demos-trade.com

Hodnověrnost imitací 
různých materiálů umocňuje 
i plastické 3D provedení, 
dekor Tabacco Gladstone 
Oak H3325 ST 28, 
Egger, cena na dotaz, 
www. demos-trade.cz

Laminátová pracovní deska 
Ekbacken, dekor dub, 246 x 
63,5 x 2,8 cm, Ikea, cena 
1 490 Kč, www.ikea.cz

Pracovní desku sestavy Sykora tvoří stejně 
jako ostatní plochy ostrůvku a stěny nad 
linkou keramický povrch Neolith, který se 
vyznačuje nízkou hmotností a vysokou 
odolností, Polyston, cena na dotaz, 
www.sykora.eu

Pracovní deska Möllekulla, 
dubová dýha, 246 x 63,5 x 3,8 cm,  
Ikea, cena 4 490 Kč, www.ikea.cz

Kuchyňská deska na ostrůvku sestavy Unique je 
z přírodního kamene steatit, který je použitý 
i na čelních plochách, obkladech a dřezu, 
zkosená hrana pracovní plochy a čela zásuvky 
vytváří bezúchytovou lištu, Eggersmann, cena 
na dotaz, www.sedlakinterier.cz

obsahuje na rozdíl od kompozitních 
hmot vyšší podíl přírodních minerálů 
a jehož představitelem je například 
český Technistone. Mezi jeho klady 
patří pevnost, odolnost, snadná údrž-
ba a nenasákavost. Pod označením 
kompaktní nabízejí někteří výrobci 
tenké 1 až 1,2 cm pevné a odolné des-
ky z vysokotlakého laminátu s obou-
stranným dekorativním povrchem, 
jehož jádro může obsahovat i několik 
vrstev hliníku. Novinkou, kterou zača-
la u svých kuchyní používat například 
značka Ballerina, jsou tenké desky 
z vysokotlakého probarveného plas-
tu. Stejně jako laminátové desky mají 
dřevotřískový základ, jejich povrch je 
však odolnější. 

Hledání nových možností přived-
lo výrobce k využití skla, kovu nebo 
keramiky. Pevné kalené sklo působí 
efektně zejména v minimalisticky ře-
šených sestavách a stejně jako nerez 
nebo hliník, které se v domácnostech 
začaly využívat po vzoru profesionál-
ních kuchyní, umocňuje v interiéru 
dojem jednoduchosti a čistoty. Kera-
mické pracovní desky mohou být zho-
tovené tradičním způsobem formou 
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lité hmoty s dvojím výpalem a s gla-
zurou, jak je vyrábí například značka 
Systemceram, nebo častěji používa-
nou jednodušší metodou bez glazury, 
při níž se slinutý keramický materiál 
lisuje při vysoké teplotě a následně 
lepí na desky. Stejně jako u většiny 
předchozích materiálů se keramický 
povrch využívá také na obložení stě-
ny za pracovní deskou, bočnice nebo 
přední plochy nábytku. ■

Sestava Baku je osazená pracovní 
deskou z vysokotlakého laminátu, jehož 
dekor je použitý i na bočnici nábytku 
a na obkladu stěny, Bauformat, 
cena na dotaz, www.oresi.cz

Franke nabízí nerezové pracovní desky z chromniklové 
oceli, která je odolná a vyhovuje vysokým nárokům 
na hygienu. V nabídce je hladký nebo broušený povrch, 
Franke, cena na dotaz, www.franke.cz

Kuchyňská pracovní deska může být zhotovena 
i z módního betonu, jehož povrch se po odlití 
ošetřuje voskováním a impregnuje lakem, Favi, 
cena na dotaz, www.favi.cz

Ballerina využívá na pracovní desky i na 
nábytek a obložení stěny nový materiál Fenix, 
který umožňuje zhotovení extrémně odolné 
desky o tloušťce pouhých 1,6 cm, Ballerina, 
cena na dotaz, www.ballerinakuchyne.cz


