
Okamžité zaľúbenie sa nemusí týkať len ľudí. 
Dôkazom je aj táto kuchyňa, do ktorej sa majitelia 

v kuchynskom štúdiu zahľadeli na prvý pohľad.

teXt NATÁLIA ŽÁKOVÁ 
FOtO DANO VESELSKÝ

Láska
na prvý pohľad

                                 nevýhodou leSklých plôch je, že na nich vidno každú 

                                 šmuhu – ak ju ale chcete odStrániť, poStačí ich pretrieť 

                                 švédSkou utierkou. pri Silnejšom znečiStení použite vodu 

                                 So Saponátom a dvierka či doSku preleštite doSucha. 
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P
o kúpe bytu v novostavbe 
s nádherným výhľadom na 
hlavné mesto stála pred majiteľmi 
otázka zariadenia kuchyne. Hoci 

o nej mali istú predstavu – čisté riešenie 
s uzatvorenými skrinkami a vstavanými 
spotrebič mi –, rozhodli sa navštíviť kuchyn
ské štúdio, aby sa inšpirovali a zistili, čo trh 
aktuálne ponúka. A práve v interiérovom 
štúdiu Merito, ku ktorému sa dostali úplnou 
náhodou, sa doslova zamilovali. Učarovala 
im výrazná farebnosť a vysoký lesk skriniek 
jednej z vystavených kuchynských zostáv. 
„Mám rád farby,“ vysvetľuje majiteľ pri po
hľade na oranžové kuchynské dvierka. Dnes 
veľmi trendová lesklá povrchová úprava bola 
tiež jasnou voľbou. „Lesk pre mňa znamená 
čistotu,“ objasňuje domáci. Dizajnérka Zuza
na Strieborná z interiérového štúdia potom 
vybranú kuchyňu prispôsobila dispozícii 
priestoru, v ktorom sa kuchynská zostava 
momentálne nachádza.

V hlavnej role stĺp
Pri návrhu zohral najdôležitejšiu úlohu nosný 
stĺp, ktorý sa z priestoru nedal odstrániť, tak
že kuchyňu bolo potrebné navrhnúť tak, aby 
s ním počítala. A hoci v hre bola aj iná alter
natíva, kde bol celý stĺp priznaný a kuchynská 
zostava končila tesne pred ním, majitelia 
sa nakoniec rozhodli pre kuchynskú linku 
v tvare písmena L. Na ňu nadväzuje vyvýšené 
rameno – pult, ktorý ponúka okrem sedenia 
aj naozaj veľkorysý úložný priestor, nosný 
stĺp je priamou jeho súčasťou. Kuchyňa ako 
taká má potom tvar písmena U a do priesto
ru pekne zapadá. 

Silgranitový drez si majitelia vyberali tak, 
aby sa dobre vošiel do priestoru a zároveň 
s ním harmonizoval. Dopĺňa ho odkladacia 
plocha, nechýba zabudovaný dávkovač 
saponátu. V skrinke pod drezom sa nachádza 
systém na triedenie odpadu, naľavo potom 
vstavaná umývačka riadu. 

Vyvýšené masívnejšie rameno so sedením 
ponúka veľkorysé úložné miesta. Je podsvietené, 
čo najmä večer vytvára príjemné efekty. Barové 

stoličky s reliéfnym vzorom pekne kontrastujú 
s hladkým povrchom skriniek.

Stenu nad pultom 
v budúcnosti oživí sklená 
doska alebo obraz.

na návšteve
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Vstavaný odsávač pár, ktorý sa v prípade 
potreby jednoducho vysunie a zároveň nahradí 
aj zástenu, si majiteľ vyhliadol pri listovaní 
v kuchynských katalógoch. „Výhodou je 
jeho nenápadný dizajn, praktickosť i kvalita. 
Nástenný digestor niekedy rozbíja pekné línie 
kuchyne, vstavaný model sa však nedá použiť 
vždy,“ vysvetľuje dizajnérka. 

MERITO nábytok 
interiérové štúdiá

merito bratislava
predaj@merito.sk
www.merito.sk

Vajnorská 41 – oproti Polusu, 
0915/775896, 02/44450338

Atrium, Hülsta a Hanák štúdio 
Einsteinova 9, 0905/700646

Merito_RSZ_SK_1402_KS.indd   1 14. 11. 2014   15:07:18

Očarenie v štúdiu aj osobná 
skúsenosť
Okrem samotnej kuchynskej zostavy ma
jiteľov v štúdiu oslovili aj ďalšie jej prvky – 
pracovná doska a kuchynská zástena –, tak 
sa rozhodli použiť aj tie. Oboje sú z bezpeč
nostného kaleného skla. Zaujímavosťou je, 
že vďaka keramickej sieťotlači môžu mať 
v podstate ľubovoľný motív, majiteľov však 
kombinácia oranžových skriniek a motívu ka
meňa oslovila natoľko, že sa rozhodli zacho
vať aj ten. Na vyvýšený pult potom použili 
umelý kameň polyston, s ktorým majú dobré 
skúsenosti z predchádzajúceho bývania. 
„Ide o veľmi odolný materiál, nepoškodí ho 
ani nôž,“ vysvetľuje domáci. Popri kvalitných 
materiáloch a spotrebičoch sa rozhodli inves
tovať aj do kvalitného vnútorného vybavenia 
a doplnkov, vďaka ktorým im kuchyňa priná
ša presne taký komfort, aký od nej očakávali.

Pri výbere 
spotrebičov 

si nechali 
majitelia poradiť 

v kuchynskom 
štúdiu. Výnimkou 

bola inteligentná rúra, 
ktorú im odporučili 

syn s manželkou. 
Rúra nie je čierna, 

ale tmavohnedá, čo 
priestor zjemňuje.

62     KuchyňA A KúPEľňA



Z okna má človek výhľad 
na priestrannú terasu. Blízkosť 
kuchyne majitelia ocenia počas 
letných grilovačiek.

Kuchyni nechýba bohaté 
vnútorné vybavenie. Zmestí sa 
do nej naozaj všetko, čo práve 

potrebujete. Nevyužitý nezostal 
ani kritický roh. „Kvalitné vnútorné 
vybavenie – príborníky, sortéry, ale 
aj kovania – by malo byť súčasťou 

každej modernej a najmä praktickej 
kuchyne,“ vysvetľuje dizajnérka. 

návrh: Zuzana Strieborná, MERITO,  
interiérové štúdio hülsta a hanák

Kuchynská linka: hanák TREND Elite, 
lak s vysokým leskom, dyha 
z exotického dreva wenge 

pracovná doska a kuchynská zástena: 
Lechner

Vnútorné vybavenie a kovanie: BLuM

drez: Blanco

digestor: Elica 

Spotrebiče: Miele, Liebherr

riad a dekorácie: IKEA

na návšteve
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