české kuchyně

T E X T :

L U C I E

M A R T Í N K O V Á

Dynamická
Na zbrusu novou kuchyň Oliva
Cordoba Creme se podíváme
z hlediska praktického
uspořádání kuchyňských zón
a úložných prostor.

K

uchyňská sestava Oliva
Cordoba má dvířka lakovaná do vysokého lesku
v odstínu Creme, pracovní
desku v provedení Valentino
hnědé v kombinaci s obkladem
v barvě korpusu. Lakovaná
dvířka mají namontované velké
úchytky, aby nedocházelo k zbytečnému znečištění dvířek při
otevírání a zavírání. Designové
zásuvky Invito jsou vybavené
kováním BLUM a mechanizmy
BLUM Servo Drive pro výklopy
Aventos.

V souladu s Dynamic
Space
Kuchyň byla navržena v sou-
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ladu s novým systémem značky BLUM nazvaným Dynamic
Space, který přináší do kuchyně
více komfortu, lepší funkčnost
a vyšší kvalitu. Systém zajišťuje dostatek úložného prostoru a hlídá správnou ergonomii v kuchyni. Kuchyň dále
přehledně dělí do jednotlivých
funkčních zón, které na sebe
logicky navazují.
Při plánování dostatečných
úložných prostor pomohl zónový plánovač značky BLUM.
Zásadní bylo určit si správné
rozmístění pěti kuchyňských
zón tak, aby na sebe pracovní
činnosti navazovaly a uživatelé
neztráceli čas a energii chozením křížem krážem po kuchyni.

1/ Kuchyňská sestava Oliva Cordoba
má dvířka lakovaná ve vysokém lesku
v odstínu Creme
2/ Každou rohovou skříňku lze optimálně
využít díky systému rohových zásuvek
s integrovaným tlumeným zavíráním
Space Corner
3/ Výsuvné zásuvky jsou mnohem
praktičtější a pohodlnější než klasické
skříňky s policemi
4/ Zvýšit myčku o 10 cm nad zem je
ergonomicky zajímavé řešení, které vám
zpříjemní obsluhu a ušetří záda

Podle zón
Kuchyňská sestava je ergonomicky správně rozdělená
na zónu ukládání, mytí, přípravu, vaření a pečení.

www.dumabyt.cz
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české kuchyně
nádobí
Kuchyň a vybavení
■ Kuchyň Oliva Cordoba
Creme, cena (bez DPH
a montáže) 135 000 Kč
■ Spotřebiče SIEMENS,
ceny (bez DPH): odsavač par
LC 457CA60 - 24 559 Kč,
chladnička KI 18LA50 16 821 Kč, varné deska ET
675MN11E - 21 359 Kč,
myčka SN 66M080 EU
- 20 496 Kč, plnoautomatický kávovar TK 76K572 42 043 Kč, parní trouba HB
36D572 - 29 815 Kč, kompaktní trouba HB 86K572 32 850 Kč, ohřevná zásuvka
HW 1405P2 - 15 450 Kč,
zásuvka na příslušenství HV
1405A2 – 7 892 Kč
■ Dřez a vybavení
(FRANKE), ceny (bez DPH):
dřez MTG 651 Havana
- 11 782 Kč, páková baterie FG 7910.142 titan
– 11 810 Kč, skleněná
deska MTG 960.051.000 –
1 602 Kč
■ Ledvinka Le Mans,
cena (bez DPH) 9 900 Kč
■ Elektrická zásuvka
Evo line, cena (bez DPH)
3 627 Kč
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5/ Čas při vaření vám uspoří přehledné
uspořádání vnitřního prostoru zásuvek
s příborníky a organizéry
6/ V prostorné kuchyni je pro pořádek
potřeba využít každé místo
7/ Do kuchyně byl vybrán granitový dřez,
který má vynikající užitné vlastnosti
a designem se do kuchyně dokonale hodí

V zóně ukládání jsou uloženy
předměty určené k přípravě pokrmů a k spotřebě. Jsou to
různá kuchyňská náčiní, příbory, talíře, skleničky, misky
a drobné nádobí. Aby bylo uložení účelné a praktické, místo
tradičních horních skříněk se
využily úložné prostory ve výsuvných zásuvkách spodních
skříněk.
V zóně mytí se nachází
myčka a dřez se spodní dřezovou skříňkou. Součástí skříňky
jsou koše na tříděný odpad
a úložné prostory pro veškeré
mycí a čisticí prostředky, kbelík,
utěrky, nákupní tašky a sáčky.
Hlavní části zóny přípravy je
pracovní deska, jejíž minimální
doporučená šířka by měla být
90 cm. V přípravné části kuchyně jsou uloženy kuchyňské
pomůcky potřebné při přípravě
pokrmů (kuchyňské náčiní, krájecí prkénka, misky, drobné
elektrospotřebiče, váha, dále
potraviny, které se používají nejčastěji (koření, dochucovadla,
dózy se sypkými potravinami).
Středem a srdcem kuchyně je
zóna vaření a pečení, jejíž hlavní
součástí jsou velké spotřebiče
jako vestavná trouba, varná
deska, mikrovlnná trouba, odsavač par atd. Do této části
kuchyně jsou také soustředěny
úložné prostory pro potřeby,
které je dobré mít pohotově
při ruce, jsou to různé pracovní
příbory, hrnce, pánve, plechy
a formy na pečení, chňapky či
kuchařské knihy.
■

KONTAKT:
WELLE – Ing. Kaláb, Za Vodojemem 22,
Brno-Bosonohy, tel.: 547 227 325, 603 523 155,
e-mail: info@hezkydomov.cz,
www.hezkydomov.cz
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