
Nápady do malých kuchýň, vďaka ktorým bude priestor väčší

(Pokiaľ sa vám zdá, že počas varenia máte okolo seba málo miesta, nedajte sa zmiasť. Nič nie je
stratené, stačí zmeniť pár vecí vrátane uhla pohľadu. Dajte svojej kuchyni doslova nový rozmer!

S nami to zvládne každý.)

Neexistuje kuchyňa, ktorá by mala neobmedzený priestor. Preto nevešajte hlavu a poďte si s nami 
osvojiť pár rád, vďaka ktorým si nielen spravíte vo veciach poriadok, ale docielite aj optické zväčšenie 
kuchyne – srdca vášho domova.

Posuvné dvierka

Tieto neslúžia len pre úschovu minimálne potrebných kuchynských pomôcok, zároveň za ne môžete 
skryť objemné káble, či zásuvky.

Vyhraďte si zásuvky pre potraviny

Potravinám, ktoré nemusia byť chladené (zelenina), zriaďte nenápadné zásuvky čo najbližšie k vám, 
aby ste počas prípravy jedál nemuseli stále behať hore-dole. Tak sa šetrí miesto v chladničke, ale aj 
okolo vás.

Upratujte

Ako vyplýva z predchádzajúceho bodu, mali by ste sa po malej kuchyni pohybovať minimálne, aby ste
si šetrili miesto. Rovnako tak je preto dôležité pravidelné upratovanie, ktoré vám voľné miesto 
zabezpečí vždy, ako náhle ho budete potrebovať.

Experimentujte s farbami

Farby nereagujú len na pocit tepla a chladu, ale aj na rozmery. Preto skúste do kuchyne 
zakomponovať napríklad šachovnicovú podlahu. Opticky to pôsobí zväčšene a zároveň to bude ladiť 
s najnovšími módnymi trendmi v kuchynskom segmente.

Bez zrkadla to nepôjde

Zrkadlom si v prvom rade rozjasníte miestnosť, čo bude vzbudzovať dojem, že je vaša kuchyňa 
väčšia. Zároveň tak bude odrážať okolitý priestor, čo môže byť tiež jedným z druhov očného klamu.

Úložný priestor v lavici

Pamätáte si kuchynské retro lavice s červeným koženým povrchom? Presne to sme mali namysli. 
Vďaka retro návratu s rokom 2020 sú tieto lavice opäť dostupné. Pridaním nenápadného úložného 
priestoru si určite pomôžete. 

Otvorené police

Otvorené police sú nielen trendom roku 2020, ale zároveň vám veľmi pomôžu pri vytváraní miesta 
v kuchyni. Dekorujte a majte zároveň poriadok. Niekedy dokáže aj taká maličkosť narobiť veľké veci.

(Mohli ste si všimnúť, že nedbáme len o optickú ilúziu vašej kuchyne, rovnako sa snažíme, aby ste 
zachovali aktuálnu modernosť, čo určite každý z vás ocení)


