
Zadanie
Majiteľka bytu pracuje v zdravotníctve. 
Napriek náročnosti a zaťaženiu má svoju 
prácu veľmi rada. Často pracuje v nočných 
zmenách, domov preto chcela mať plne 
prispôsobený na relax. Vrátane dispozície, 
farieb a vybavenia. Keďže pečenie je 
jej záľuba, kuchyňa, hoci malá, musela 
byť špičková, aj čo sa zabudovaných 
spotrebičov týka. Kuchyňa sa nachádza 
v 1-izbovom byte v murovanom bytovom 
dome z roku 1955.

Riešenie
V tejto kuchyni neboli dizajnéri limitovaní 
rozvodmi vody a elektriny, keďže 
v celom interiéri dochádza k ich výmene. 
Požiadavky na spotrebiče zahŕňali rúru 
aj mikrovlnnú rúru, ideálne v jednom, 
indukčnú varnú dosku na 220 V, ktorá je 
vhodná pre elektrické rozvody v panelových 
bytoch, kde nie je možné upraviť rozvod na 
380 V, a bonusom je skrytá malá umývačka 
riadu. „aby sme využili čo najviac miesta 
na úložné priestory, odsávač je umiestnený 
vo vrchnej skrinke,“ vysvetľuje spoluautor 
návrhu ján Hencze. 

TIP

Keďže kuchyňa je súčasťou 
otvorenej koncepcie bytu, 
odsávač je tichý a funguje 

na princípe cirkulácie 
vzduchu. 

›› V druhej verzii našla chladnička miesto v roku, čím sa otvoril pohľad do 
obývačky. Rúra je tu umiestnená pod varnou platňou a susedí s chladničkou. 

Pre zachovanie dostatočného množstva úložných priestorov sú horné 
skrinky vytiahnuté až po strop. Zaujímavé je tiež farebné pôsobenie 

tmavších  skriniek hore a svetlých dole. 

Riešenie 3
ROHOVÁ LINKA V ÚZKOM PRIESTORE? ÁNO!
PRIPRAVILA  KRISTÍNA FALŤANOVÁ FOTO  PEGAS STUDIO
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„Biela, sivá 
a drevodekor doplnené 

o výraznú retro 
chladničku boli tým, 

čo majiteľku nadchlo. 
„Pri umiestnení varnej 

dosky a drezu sme 
najviac prihliadali 

na vytvorenie 
maximálneho 

možného pracovného 
priestoru.“ 

›› Prvá verzia 
ponúka komfortné 

umiestnenie rúry 
vo výške s tým, 

že dizajnová 
chladnička opticky 
vymedzuje priestor 

medzi obývačkou 
a kuchyňou. 

kuchyňa
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Zadanie
Kuchyňa v staršom trojizbovom byte 
mala po rekonštrukcii spĺňať potreby 
štvorčlennej rodiny s dvomi dcérami – 
vysokoškoláčkami. Ich hlavnou požiadavkou 
bolo zabudovať všetko, čo sa len dá. od 
rúry cez chladničku až po odpadkové koše 
a umývačku riadu. Kuchyňa je umiestnená 
v samostatnom priestore oddelenom od 
ostatných častí, takže nebolo nevyhnutné 
pridržiavať sa už jestvujúceho dizajnu. 
Výhodou bolo, že investori netrvali na 
klasickom stolovaní v kuchyni.

Riešenie
Nič nie je nemožné. ani do malej rozlohy 
a pomerne okliešťujúcej dispozície vmestiť 
všetko, čo klienti požadujú. „Keďže veľký 
jedálenský stôl má rodina umiestnený 
v obývačke, v kuchyni sme volili len menší 
priestor na sedenie s dvomi stoličkami na 
rýchle raňajky či na oddych pri príprave 
jedla. to tejto časti mimoriadne prospelo, 
keďže po zasunutí stoličiek pod stôl vznikne 
na panelákové pomery skutočne štedrý 
priestor a pod oknom v podstate akási 
bonusová pracovná plocha,“ hovorí ján 
Hencze z kuchynského štúdia.
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„Biela farba je najvhodnejšou 
alternatívou pre malé 

priestory. Kombináciou 
s drevodekorom dodáva 

kuchyni nádych tepla. Navyše, 
pridaním vhodných doplnkov 

(kvetináče s bylinkami, 
tapeta, dizajnové hodiny), 

vytvoríme aj z malej kuchyne 
jedinečný priestor.“

Riešenie 6
ATYPICKÝ NÁVRH  
PRE TYPICKÉ „Í-ČKO“
PRIPRAVILA  KRISTÍNA FALŤANOVÁ FOTO  PEGAS STUDIO

VARIANT A

VARIANT B

Aj malý priestor ponúkol dve možnosti riešenia. Klienti 
sa viac stotožnili s pohodlným umiestnením rúry vo výške 
očí, umiestnením vysokej skrine na zásoby a zabudovanou 

chladničkou s mrazničkou oproti kuchynskej linke.
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