
PRIVÁTNÍ SEKTOR / KUCHYNĚ

MODERNÍ KUCHYNĚ

LAKELAND AKAZIE – BESTSELLER VE SVĚTĚ KUCHYNÍ

V kuchyni jsou světlé dekory ve skandinávském stylu velmi oblíbené. Působí 

mnohem vzdušněji a moderněji než dosud preferované reprodukce buku 

a javoru. Dekor H1277 Lakeland Akazie na obrázku tento požadavek splňuje. 

Další výhodou tohoto přírodního dekoru je, že ho lze velmi univerzálně 

kombinovat, ať už jde o neutrální odstíny nebo o výrazné uni dekory, jako je 

například U330 Lilková.

U330 ST9 H1277 ST9

F131 ST15

↑ Zpět k přehledu



SVĚTLE-TMAVÝ KONTRAST V DEKOROVÉ SÉRII

Dekorová série Pinie Avola nabízí svými variantami H1474 a H1484 bílé 

a hnědošedé zbarvení. Oba dekory lze velmi dobře kombinovat v kuchyni, 

která se skládá ze dvou bloků, jako například kuchyně na obrázku. 

Hluboko kartáčovaná kresba pinie se svými přirozenými liniemi získá díky 

charakteristickému uspořádání kuchyně do písmene L zvláštní kouzlo. 

Díky výraznému povrchu ST22 Matex působí kresba až klamavě realisticky  

i na dotyk.

WENGE ZASE JEDNOU JINAK

Nový, šedobéžový dekor H3058 Wenge Mali se vyznačuje obzvláště hlubokým 

dojmem. Struktura ST22 Matex nechává tento optický efekt vyniknout i 

na dotyk. Díky své citelné hloubce a neutrálnosti působí navzdory tmavému 

odstínu velmi živě i na větší ploše, což dokazují pracovní deska a levý blok 

na obrázku. Uni dekor U156 Písková navazuje na světlé prvky dekoru Wenge 

a propůjčuje tak kuchyni lehkost.

H1484 ST22 Pinie Avola hnědá

H1474 ST22 Pinie Avola bílá

F207 ST70 Portoro černohnědé

U156 ST9 Písková

H3058 ST22 Wenge Mali

↑ Zpět k přehledu



PRIVÁTNÍ SEKTOR / KUCHYNĚ

KUCHYNĚ S PRACOVNÍM 
OSTRŮVKEM

SVĚTLÁ EXOTIKA PRO KUCHYNI

Zástěny a pracovní desky jsou v kuchyni stále více využívány 

pro odvážné kontrasty. Výrazného vzhledu lze dosáhnout například 

s reprodukcí dřeviny H3012 Coco Bolo přírodní. Tento dekor se světlou, 

exotickou kresbou s tmavými horizontálními liniemi lze kombinovat 

jak s neutrálními uni dekory, jako je U741 Láva, tak i s kovovými 

dekory, jako je F440 Quarz bronz.

U741 ST9

H3012 ST22

F440 ST2

↑ Zpět k přehledu



KLASICKÁ A ÚTULNÁ

Příjemnou atmosféru v kuchyni vytvoří například dřevina H1215 Jasan Cassino. 

Klasický nádech jí přitom propůjčuje její červenohnědý odstín. Kontrastní, 

lineární struktura jasanu působí díky výrazné povrchové struktuře ST22 Matex 

ještě přirozeněji. Kombinace s uni dekorem U113 Bavlna vytvoří v místnosti 

teplou a útulnou atmosféru. Toto spojení dřeviny a uni dekoru skvěle doplňuje 

svojí barevností mezi bězovými a šedými tóny pracovní deska v dekoru 

F133 Trento béžovošedé.

DESIGN OVLIVNĚNÝ PŘÍRODOU

Propojení designu a přírody, moderních a originálních prvků, je v současné 

době v kuchyni velmi žádané. Moderní vzhled dodávají jasné bílé odstíny, 

jako je zde použitá W1000 Bílá premium. Kontrastní protipól pak zajišťují 

prvky z dekoru H3303 Dub Arlington. Jeho přirozené vlastnosti dokresluje 

povrch ST10 Authentic, díky němuž skvěle vynikne autentický charakter 

hrubě opracovaného dřeva.

H1215 ST22 Jasan Cassino hnědý

U113 ST15 Bavlna

F133 ST82 Trento béžovošedé

W1000 ST9 Bílá premium

H3303 ST10 Dub Arlington přírodní

↑ Zpět k přehledu



PRIVÁTNÍ SEKTOR / KUCHYNĚ

OTEVŘENÁ KUCHYNĚ

MODERNÍ KUCHYNĚ ZE STARÉHO DŘEVA

Zdařilá kombinace při výběru materiálu je pro individualitu kuchyně 

zásadní. V kuchyni na obrázku poutá pozornost výrazně rustikální 

kresba dekoru H1487 Borovice Bramberg. Protipól tvoří teplý bílý odstín  

W1200 Porcelán. Jako oživující prvek působí čelo skříně v kovovém 

dekoru F488 Quarz cubanit. Pracovní deska v dekoru F211 Mramor 

Amalvi vykazuje stopy opotřebení v oblíbeném „used look“ vzhledu a 

zdůrazňuje tak styl a poutavost rustikální borovice.

W1200 ST9

H1487 ST22

F211 ST9F488 ST2

↑ Zpět k přehledu



HRUBĚ OPRACOVANÉ POVRCHY OBLÉKAJÍ MODERNÍ 
KUCHYNĚ

Dekory s hrubě opracovanými prvky představují tradici a poctivou řemeslnou 

práci. Tento styl je v posledních letech velmi moderní zejména v kuchyni. Světlá 

dřevina H1145 Dub Bardolino tento trend díky své moderní barevnosti skvěle 

vystihuje, aniž by však její jedinečný charakter působil příliš rustikálně nebo 

staromódně. Vhodnou kombinací je pak jasný dekor W1000 Bílá premium.  

S uni dekorem U147 Meloun vstupuje do hry svěžest. Ladí s šedými odstíny dubu 

i s neutrálně hnědou pracovní deskou v dekoru F148 Valentino hlinité.

RUSTIKÁLNÍ DUB V KONTRASTU S MODRÝM AKCENTEM

V kuchyni lze skvěle využít i téměř neopracovanou, takřka surově působící 

variantu dubu. Dekor H3332 Dub Nebraska vykazuje trhliny a suky. Díky jeho 

teple šedému odstínu působí rustikální charakter dekoru o něco neutrálněji. 

V kombinaci s neutrálně béžovým odstínem U116 Jasmín vytváří přitažlivé 

napětí. Čela skříní v dekoru U538 Oceán pak vytváří kontrast svojí barevností.

W1000 ST9 Bílá premium

H1145 ST10 Dub Bardolino přírodní

F148 ST82 Valentino hlinité

U147 ST15 Meloun

U116 ST15 Jasmín

H3332 ST10 Dub Nebraska šedý

U538 ST15 Oceán

↑ Zpět k přehledu



PRIVÁTNÍ SEKTOR / KUCHYNĚ

VAŘENÍ A BYDLENÍ

KUCHYNĚ NA CELÝ ŽIVOT

Kuchyně již delší dobu neslouží pouze k vaření. 

Jsou středobodem každodenního života a místem 

setkávání pro hosty. Interiéry kuchyní jsou proto 

stále otevřenější, aby bylo vaření a bydlení vzájemně 

propojené. Útulné prvky jsou v této kuchyni 

zdůrazněny působivým dekorem F403 Vulcano 

s „used look“ vzhledem. Zbytek kuchyně je realizován 

neutrálně v teplém bílém odstínu W1200 ST9 Porcelán 

a v teple šedém dekoru U730 Čedičová šedá.
W1200 ST9U730 ST9

F403 ST10

↑ Zpět k přehledu



HRY S BÍLOU

Bílá se jako nepřehlédnutelný mega trend objevuje již několik let i v kuchyni. 

Součástí moderních kuchyní je zejména dekor W1000 ST9 Bílá premium, který 

je s oblibou kombinován s autenticky působícím, hrubě opracovaným dubem, 

například H3331 Dub Nebraska na obrázku. Čela vysokých skříní v dekoru 

U763 Perlově šedá a pracovní deska se zástěnou v materiálové reprodukci F105 

Mramor Torano pak vytvářejí neutrální okolí.

NADČASOVÁ PINIE AVOLA

H1476 Pinie Avola champagne se mezi dekory pro kuchyňský nábytek stala 

nadčasovým bestsellerem. Sdružuje zdrženlivý design a přírodu. Hluboko 

kartáčovaný vzhled pinie podtrhuje autentický charakter dekoru, který je 

díky povrchu ST22 Matex autentický i na dotyk. Odstín šampaňské je velmi 

moderní a univerzální, na obrázku je použit jako působivá kombinace k dekoru 

U727 Kamenná šedá. Tmavý kontrast tvoří pracovní deska a zástěna v teplé 

materiálové reprodukci F213 Lazio antracitové.

W1000 ST9 Bílá premium

H3331 ST10 Dub Nebraska přírodní

F105 ST15 Mramor Torano

U763 ST15  Perlově šedá

U727 ST9 Kamenná šedá

H1476 ST22 Pinie Avola champagne

F213 ST70 Lazio antracitové

↑ Zpět k přehledu



PRIVÁTNÍ SEKTOR / BYDLENÍ

POSUVNÉ DVEŘE

STRUKTURA SE SNOUBÍ S BARVOU

Posuvné dveře lze skvěle přizpůsobit místnosti. Když  

jsou zavřené, působí jako stěna a nabízejí tak úžasné  

možnosti pro hru s různými materiály. Dekory W1000 Bílá 

premium a U763 Perlově šedá jsou díky výraznému povrchu 

ST18 Waveline doslova nepřehlédnutelné. Reprodukce  

dřeviny H3331 Dub Nebraska svým přírodním charakterem 

atmosféru v místnosti uzemňuje.

W1000 ST18

U763 ST18 H3331 ST10

↑ Zpět k přehledu



DŘEVO NEBO KÁMEN?

To je při pohledu na dekor F403 Vulcano často kladená otázka. Tento materiál 

působí díky svému „used look“ vzhledu velmi výjimečně a dodává tak velkým 

posuvným dveřím individuální charakter. Díky své mnohobarevnosti ladí 

s přírodními uni dekory U156 Písková a U206 Malaga. Materiálová reprodukce 

F425 Len béžový tuto kombinaci barev příjemně doplňuje, aniž by příliš 

vystupovala do popředí.

TAK MODERNÍ JE BUK

Právě u klasických dřevin je dnes přirozenost a autentičnost velmi žádaná. 

Přesně tento požadavek splňuje dekor H3911 Buk Tauern přírodní. Díky jeho 

přírodní kresbě a lehce šedavému zabarvení nepůsobí velké plochy posuvných 

dveří pouze živě a zajímavě. Jeho barevný odstín poskytuje také estetické 

výchozí body pro kombinace s oblíbenými zemitými a zelenými odstíny, jakými 

jsou U741 Láva a U617 Wasabi.

F425 ST10 Len béžový

U206 ST9 Malaga

U156 ST9 Písková

F403 ST10 Vulcano hnědé

U617 ST9 Wasabi

H3911 ST9 Buk Tauern přírodní

U741 ST9 Láva

↑ Zpět k přehledu



PRIVÁTNÍ SEKTOR / SPANÍ

POSUVNÉ DVEŘE

KARIBSKÝ OŘECH PRO NEZAMĚNITELNOU 
ATMOSFÉRU

Plochy posuvných dveří z moderní dřeviny H3778 Karibský 

ořech přírodní propůjčují této ložnici zcela nezaměnitelnou 

atmosféru. Postel ve zdrženlivém dekoru H1615 Třešeň 

Romana působivě odráží teplé odstíny posuvných dveří. 

Použité reprodukce dřevin skvěle ladí s pozadím v teplém, 

neutrálním uni dekoru U156 Písková.

U156 ST9 H3778 ST9

H1615 ST9

↑ Zpět k přehledu



DUB NEBRASKA – RUSTIKÁLNÍ KONTRAST

Trend přirozenosti a autentičnosti ovlivňuje i design ložnic. Dekor H3331 Dub 

Nebraska působí díky svým trhlinám a sukům originálním a drsně surovým 

dojmem, který ještě víc podtrhuje výrazná struktura povrchu ST10 Authentic. 

Tento dekor je vhodný zejména pro velké plochy. Dokonalou vazbu designu 

s přírodou podtrhují neutrální plochy v dekoru U727 Kamenná šedá.

ÚTULNÁ ATMOSFÉRA S HRUŠKOU

Klasická, teplá dřevina H3114 Hruška Tirano na velkých posuvných dveřích 

navodí v ložnici příjemnou atmosféru. Působivá, plamenná kresba tohoto 

dřeva nejlépe vynikne na velkých plochách. Aby hruška, jež je spíše klasickým 

dekorem, získala moderní nádech, jsou zde jako výrazné kontrasty použity 

barevné odstíny U224 Hedvábí a U808 Mokka. Přispívají k vytvoření útulné a 

teplé atmosféry.

H3331 ST10 Dub Nebraska přírodní

U727 ST9 Kamenná šedá

U224 ST15 Hedvábí

H3114 ST9 Hruška Tirano

U808 ST9 Mokka

↑ Zpět k přehledu



PRIVÁTNÍ SEKTOR / SPANÍ

LOŽNICE

PŘIROZENÝ SPÁNEK

Touha po přirozenosti, kterou nejlépe vystihují reprodukce 

dřevin se stopami po opracování, nyní vstupuje i do designu 

ložnic. Dřevina H1146 Dub Bardolino šedý představuje hrubě 

opracovaný povrch v barevně aktuální variantě. Skvěle ladí 

s moderními přírodními šedými odstíny, jakým je například 

U730 Čedičová šedá.

U730 ST9

H1146 ST10

↑ Zpět k přehledu



PŘIROZENÁ VARIANTA ČERNÉ A BÍLÉ

Nábytkový design si s černo-bílými kontrasty pohrává již několik desetiletí. 

Díky trendu, směřujícímu k více naturálnosti, je však nyní tento jinak výrazný 

kontrast zmírňován díky kombinacím světlých a tmavých přírodních odstínů. 

V této ložnici tak tmavý kontrast k dekoru W1000 Bílá premium tvoří dřevina 

H3363 Dub Highland antracitový. Barevná hra v kresbě dodává nábytku o něco 

jemnější charakter. Jako most mezi světlými a tmavými odstíny slouží teplý 

hnědý odstín dekoru U204 Camel. Jeho barva se odráží i v dekoru podlahy.

ZMODERNIZOVANÁ KLASIKA

Mezi všemi dřevinami, z nichž je nábytek do ložnic vyráběn, patří  

třešeň svým klidným až usedlým charakterem mezi klasiku. Přičemž  

dekor H3662 Třešeň Venezia nabízí neotřelou variantu, kterou lze  

výborně kombinovat i s moderními uni dekory. Zajímavý kontrast vznikne  

v kombinaci s dekorem U727 Kamenná šedá, který je na obrázku použit 

v korpusech a jednotlivých elementech zásuvek.

H3363 ST9 Dub Highland antracitový

W1000 ST9 Bílá premium

U204 ST9 Camel

U727 ST9 Kamenná šedá

H3662 ST9 Třešeň Venezia přírodně světlá

↑ Zpět k přehledu
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DEKORY
1  H3758 ST9, U156 ST9

2  H1476 ST22, U727 ST9

3  H3058 ST22, W1200 ST9

4  H3012 ST22, U204 ST9

5  H3755 ST22

6  H3700 ST10

7  H3303 ST10

8  H3114 ST9

PRIVÁTNÍ SEKTOR / APLIKACE

ČELNÍ PLOCHY

ZHODNOCENÍ PROSTŘEDNICTVÍM 
DESIGNOVÝCH DETAILŮ

Čelním plochám v kuchyni a obytných 

prostorách je coby individuálním výrazovým 

plochám věnována stále větší pozornost.  

Velmi oblíbené jsou kombinace reprodukce 

dřeviny a uni dekorů.

Díky speciálnímu provedení frontů, jako jsou například pětidílné 

rámové dveře, působí autentické dekory ještě realističtěji.

Tyto rámové dveře jsou vyrobeny z kombinace desek o tloušťce 

8 mm a 19 mm. S ohledem na to, že hrana je umístěna uvnitř, 

doporučujeme v tomto případě použít plastovou hranu ABS 

o tloušťce 0,8 mm.

5 6 7

8

↑ Zpět k přehledu
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PRIVÁTNÍ SEKTOR / APLIKACE

POSUVNÉ DVEŘE

INDIVIDUALITA DÍKY KOMBINACI 
MATERIÁLŮ

Díky své velké ploše nabízejí posuvné dveře při výběru 

dekoru nespočet možností. Uni dekory, reprodukce  

dřevin i reprodukce materiálů mohou být použity 

v nejrůznějších kombinacích. Jsou tudíž dokonalým 

jevištěm pro individuální pojetí.

DEKORY
1  H3090 ST22, U330 ST9

2  H1474 ST22, H1476 ST22, H1484 ST22

3  H1487 ST22, U808 ST9, U224 ST15

4  F425 ST10, H3700 ST10 

5  H3758 ST9, U337 ST9

6  H1150 ST10, U633 ST15

7  H3303 ST10, U808 ST9

4

6 7

5

↑ Zpět k přehledu


