
text Erika kuhnová
foto Miro Pochyba

Ak ste vnímAvý pozorovAteľ 
A nezAriAďujete svoje prvé bývAnie, tAkže 
máte dostAtok skúseností zo životA 
Aj z vAreniA, môžete sA doprAcovAť ku 
kuchyni, ktorá sA (v rámci reálnych 
možností) blíži k dokonAlosti.

Do detailu premyslená

Subtílna pracovná 
doSka linku elegantne 

odľahčila. chvíľu mi
trvalo, kým som manžela

presvedčila, že zvýšený
barový pult nie je

dobrý nápad, ale keď
videl výsledok, uznal,

že takto je kuchyňa
čistejšia a elegantnejšia,“
prezrádza domáca pani.
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Pani Daniela je detailistka – prezradila to o sebe 
nielen ona sama, ale aj jej kuchyňa v novom 
rodinnom dome, na ktorej by oko bežného 
návštevníka nenašlo chybičku. Od začiatku 

mala o nej celkom jasnú predstavu: mala byť moderná, 
jednoduchá a vzdušná, najdôležitejšie však pre ňu bolo 
zladiť celý otvorený denný priestor do elegantného 
celku. Najskôr teda vybrala podlahu do celej miestnos-
ti, k nej potom hľadala kuchyňu, ktorá by sa najviac 
blížila jej vízii. „Dosť som sa nabehala kým som našla 
firmu, ktorá by vedela splniť všetky moje požiadavky. 
Kameňom úrazu bolo najmä obloženie steny vedľa linky 
a dvere do komory – chcela som totiž z rovnakého 
dreva prvky na linke, obklad susednej steny aj dvere, tie 
mali byť navyše posuvné. Nebola som ochotná zľaviť 
zo svojich predstáv, jednoducho som hľadala niekoho, 
kto ich dokáže zrealizovať, až kým som ho nenašla,“ 
spomína. 

Dve farby, tri materiály
Za farebný základ celého denného priestoru vrátane 
kuchyne zvolila domáca pani bielu a tmavohnedú. „Som 
zástancom interiérov založených na kombinácii dvoch 
farieb – nepôsobia rušivo, neopozerajú sa, navyše sa 
dajú pekne doladiť a obmieňať pomocou doplnkov,“ 
hovorí. Na linke vytvorili tú pravú mieru kontrastu 
lesklé biele lakované plochy a matné tmavé drevo, celok 
dopĺňa kamenná pracovná doska v príbuznom hnedom 
odtieni. „Aj keď kuchyňa nemala byť komplikovaná, 
chcela som, aby zaujala – dominuje totiž celému príze-
miu. Preto som volila kontrastné farby,“ vysvetľuje pani 
Daniela. Lesklý lak pritom nielen pekne kontrastuje 
s matným drevom, ale má aj praktické výhody: „Nie je 
pórovitý, takže sa dobre čistí. To je v kuchyni dôležité.“
Domácej pani záležalo na čistom vzhľade s minimom 
rušivých detailov, k jej podmienkam preto patril aj drez 
z rovnakého materiálu ako pracovná doska. Logickým 
riešením bol umelý kameň. „Tmavému umelému ka-
meňu treba pri čistení venovať o niečo viac pozornosti. 
Teda ak chcete, aby sa pekne leskol,“ konštatuje. „Ale 
nie je to také zlé. Môžem občas aj čistiť linku, nemusím 
len sedieť a maškrtiť,“ dodáva žartom.

Na dokonalosť treba trpezlivosť
Ďalším dôležitým faktorom pri výbere linky bola 
kvalita – pani Daniela si pozorne všímala spracovanie 
povrchov aj úpravu hrán a vnútorných strán dvie-
rok. „V showroome firmy Merito mali všetko pekne 
odprezentované, navyše dokázali splniť všetky moje 
požiadavky,“ hovorí. Voľba teda bola jasná, cesta k novej 
kuchyni však trvala ešte dlho. „Kým bola úplne hotová, 
ubehlo viac než pol roka,“ prezrádza majiteľka. „Asi 
dva mesiace som vyberala linku, potom sa dolaďovali 
detaily. Veľa vecí sa tiež vyrábalo na mieru a bolo po-
trebné zachovať istú postupnosť – najskôr sa montoval 
kuchynský ostrov, až potom prišli zamerať pracovnú 
dosku. Viacero prvkov som si tiež nevedela vybrať zo 
štandardnej ponuky, takže som si ich musela objednať 
zo zahraničia a čakať, kým ich dodajú.“

linka: hanák ELiTE, kombinácia biely 
lesklý lak a orechová dyha, realizácia 
Merito
pracovná doska, drez a zástena: 
umelý kameň Zodiaq okite, hr. 30 
a 20 mm, klieštik, s. r. o., realizácia 
Merito 
batéria: blanco
Spotrebiče: Siemens – plynový varný 
panel, ostrovný odsávač, zabudovaná 
el. rúra, mikrovlnka a kávovar; 
Liebherr – kombinovaná chladnička 
(antikoro), podstavná vinotéka
posuvné dvere a obloženie steny: 
hanák, orechová dyha, realizácia 
Merito
podlaha: drevené parkety LaMETT, 
kolekcia cuba, dekor s dymovým 
efektom
barové stoličky: TEaM 7 Lux, 
dodávateľ Zeno

kuchyňa v kocke

Striedma farebnoSť. 
Základom kuchyne aj celého 

denného priestoru sú dve 
kontrastné farby – biela 

a hnedá. kompozíciu oživuje 
striedanie matných a lesklých 

plôch a praktické detaily 
v podobe spotrebičov či 

stoličiek – všetko precízne 
zladené štýlom aj farebnosťou.
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SuSedná komora poskytuje 
dostatok miesta na potraviny, 
nebolo však ľahké nájsť firmu, ktorá 
by dodala obklad steny aj posuvné 
dvere dizajnom dokonale zladené 
s linkou. Požiadavky nakoniec 
splnila firma Merito, u ktorej pani 
Daniela ocenila individuálny 
prístup aj precíznu montáž.

nečakané možnoSti. Pri zariaďovaní 
takto premyslenej kuchyne zistíte napríklad 
aj to, aký je rozdiel medzi podstavnou 
a vstavanou vinotékou – tá podstavná 
pasuje pekne pod pracovnú dosku.

premySlené kompromiSy. vhodný 
kompromis bolo treba nájsť medzi 

počtom vysokých skriniek so spotrebičmi 
a dĺžkou pracovnej plochy, dlho premýšľali 

aj nad vzdialenosťou medzi linkou 
a pracovným ostrovom – aby bolo miesta 
tak akurát, ani akurát ako v kuchyni, tak aj 

v susediacej jedálni a obývačke.
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nápady pod povrchom. Zásuvka s taniermi je priamo oproti 
umývačke, navyše držiak na taniere je praktický vo všetkých ohľadoch – 

vykladanie riadu z umývačky už naozaj nemôže byť jednoduchšie.

ZáSuvky pod spotrebičmi opticky zarovnali rôzne vysoké vybavenie do 
úhľadnej línie, ďalším úhľadným detailom je elektrická zásuvka v spodnej 
doske hornej skrinky – keď sa nepoužíva, zatvorí sa tak, že ju vôbec nevidno.

mnohé SofiStikované detaily v štandardnej ponuke kuchynských 
štúdií u nás nenájdete a pani Daniela si ich našla a objednala spoza hraníc – 
napríklad elektrická zásuvka v kuchynskom ostrove nie je vysúvacia, ako je 
u nás obvyklé, ale otvory sa objavia, keď pootočíte antikorovým krytom.

oSvetlené vnútro skriniek je elegantné aj praktické. 
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