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kuchyňská sestava téma 

Změny v sestavách kuchyňského nábytku se odehrávají především v horní části. Tam, kde se to hodí, horní skříňky netvoří kompaktní pruh, případně 
nejsou použité vůbec. A nejen proto, že by na daném místě bylo okno nebo tam chyběla digestoř. Na „uvolněném” prostoru jsou často umístěny 
jednoduché police nebo nějaký závěsný systém. Kuchyně díky tomu dostane novou hloubku a získá na vzdušnosti. Tento model se používá 
v atypických, případně podkrovních prostorách a v kuchyních s ostrůvkem. Důležité je, aby nám nechybělo úložné místo a abychom při přípravě jídla 
měli vše podstatné co možná nejblíž po ruce.  

Žebříkovitý regál  a police 
nad  linkou vytvoří 
v kuchyni uvolněnou 
atmosféru. Girona S 
(Bauformat), v módním 
šedém laku, www.oresi.cz

 Uvolnění stěny 
 nad linkou dodá 
 prostoru vzdušnost
 a hloubku,
 poličky ho zútulní.
 Kuchyně
 Selena Super
 mat bílá, www.
 gorenje.cz

Prostor 
má mít dynamiku, 

vzdušnost,  

Provzdušnění
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Rozvolnění tradiční 
linkové sestavy, ale také 
vývoj kuchyňské techniky 
a snaha o usnadnění 
práce v kuchyni vedly 
k tomu, že se zde objevují 
ve stejném provedení, 
jako jsou klasické spodní 
a horní skříňky, i vysoké 
skříně. V těch jsou většinou 
úložné prostory nahrazující 
příruční spíže, případně 
vestavné chladničky. 
Ve vyšších skříňkách 
bývá v moderním řešení 
umístěná trouba nebo 
třeba i kávovar. Různá výška 
skříní dává kuchyňskému 
prostoru dynamiku a nijak 
neruší, protože vše je 
designově sladěno. 

Různé 
výšky

Nepodceňme
pozitivní vliv 
světla a také

Příklad optického vyvážení 
prostoru. Trendy 
kombinace černých skříněk 
z linie Musa a dekoru dřeva 
kuchyně Tewa (Livanza), 
www.oresi.cz
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V kuchyních nám jde 
o centimetry: V malých 
hlavně proto, aby žádný 
prostor nepřišel nazmar, 
a všechen jsme smysluplně 
zhodnotili, v těch větších 
pak především z estetických 
důvodů, protože chceme, aby 
celek působil dokonale. Velmi 
často se na jedné straně 
místnosti využívá systému 
podobného vestavným 
skříním. Z niky vystupuje 
jen přední strana dvířek 
skříní, čímž se prostor zklidní 
a zútulní zároveň. Zajímavý 
efekt vznikne, i když není 
nika do milimetru zaplněná. 
Skříňky v ní jsou nižší a lze je 
nasvítit shora nebo si na ně 
něco pěkného vystavit.  

Využití 
prostoru

Precizní vyplnění 
atypického 
prostoru je sice 
náročné, ale určitě 
ne nemožné. 
Realizace 
z programu 
Metod, IKEA

Kuchyně sestavená do 
tvaru U dokonale  vyplní 
daný prostor. Na rohový 
výsuv za zasunovacími 
dvířky se vejde spousta 
věcí. Denim (Livanza), 
www.oresi.cz

I nevelký policový díl 
se může ukázat jako 
významný úložný prvek.  
Kuchyňku pohledově 
scelí a ozvláštní. 
Realizace: IKEA

Efektní niky mají jak funkční, tak estetickou hodnotu – nakonec tam nejvíce vyniknou detaily. Výjimečně v nich 
vypadají i různé typy povrchové úpravy ve vysokém lesku. Kuchyně Style www.hanak-nabytek.cz

Výsledkem
má být dokonalé
využití daného


