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Designérka monika White 
měla zadání doladit 

jen interiéry, nakonec 
však vedla kompletní 

přestavbu domu. Jejím 
výsledkem je mimo jiné 
kuchyň s neobyčejným 

kouzlem.

Připravila jana zbyňková 
Foto  jaroslav kvíz

Když si Lenka s přítelem koupili 
dům na plzeňském předměstí, 
netušili, že skrývá tolik kon-
strukčních vad, že z něj za rok 

zbudou jen obvodové zdi. „Ale nakonec jsme 
šťastní, že to tak bylo, předtím měl pro nás ten 
dům spoustu nedostatků, které by nás pořád 
trápily, teď ho máme přesně tak, jak jsme si ho 
s interiérovou designérkou Monikou vymysleli 
a jak nám vyhovuje,“ říká Lenka.   
 
Srdce kuchyně 
Kuchyň je barovým pultem oddělaná od zbyt-
ku přízemí, které tvoří jedna velká místnost, 

kde se vaří, jí i odpočívá kolem centrálního 
krbu. Dispozice kuchyně je daná třemi okny, 
která poskytují překrásný výhled do zeleně. 
Pod nimi se táhne část linky s myčkou a dře-
zem. V rohu do tvaru písmene L navazuje 
pracovní část s varnou deskou. Kuchyň uzaví-
rají vysoké skříňky, do nichž jsou zabudované 
trouby - parní a standardní (obě zn. Siemens), 
vedle nich vysoká lednice od firmy Liebherr 
se zvláštními fresh zónami na uchování ovoce 
a zeleniny a jako poslední je velká skříň na su-
ché potraviny. Pravým srdcem místnosti je ale 
vařicí ostrůvek, který je ve skutečnosti starým 
indickým dílenským nábytkem. Na jeho šuplí-

Kuchyň
se šarmem  Interiérová designérka 

a majitelka obdchodu 

Le Patio Monika White

KuchyňsKý bufet krásný kousek s efekt-
ními šuplíky z kovu a mangového dřeva.  
V le patio ho pořídíte za 21 400kč.

dobré světlo je 
při vaření nepostradatel-
né. industriální kovovou 
lampu dortmund od 
firmy ebolich prodává le 
patio za 6500 kč.

designové pří-

stroje „Vlastně 
všechny malé 
přístroje máme od 
firmy Catler, protože 
skvěle fungují a mají 
výjimečný design,“ 
říká lenka. tenhle 
citrusovač koupíte na 
mall.cz za 6990 kč. 

ve stejném stylu

cích vidíte zbytky zámků, deska je pořádně 
poškrábaná a vy cítíte, že tenhle kousek ná-
bytku už něco zažil...   
 
Šedá je dobrá  
Právě tenhle masivní a dominantní stůl 
dává celé kuchyni teplo a výraz, jak ale 
staré dřevo se stopami života zapracovat 
do moderní kuchyně? „Šedá je neutrál-
ní barva, která dává dobře vyniknout 

různým materiálům,“ popisuje Monika, 
proč vybrala právě šedou linku, kterou 
pak na míru dodala firma Interiéry Krejcar. 
Na pracovní plochu přišla nádherná žulová 
deska v matné hrubé úpravě v antracitové 
barvě. „Je skvělá, nepoškrábe se, nespálí 
a perfektně vypadá, takže jsme se rozhodli 
do ní investovat, i když nebyla úplně levná,“ 
líčí Lenka. Dalším materiálem, který stojí za 
zmínku, je laminová deska na zdi za varnou 
částí - je skvěle udržovatelná a umožňuje 
využití chytrého závěsného systému.
 
Co by mělo být jinak?  
„Po roce bydlení jsme zatím nenarazili 
na nic, co bychom toužili změnit,“ za-
myslí se Lenka. „Snad jen vývod diges-
toře, ten jsme nepohlídali, a tak místo 
vývodu ven, měníme filtry. To je ale 
nedůležitá maličkost,“ uzavírá Lenka.  

Pohled přes 

barový pult 

do jídelní a obývací 

části místnosti 

s centrálním krbem

Propojení industriálních 

a rustikálních prvků s ohledem 

na funkčnost a praktičnost dělá 

z téhle kuchyně místo, kde by 

chtěl vařit každý

tipy moniKy white
■ kuchyň je osobní místnost - 
musí odrážet duši svého majitele. 
■ spojení industriálních a sta-
rých věcí je klíčem k tomu, aby 
prostor působil moderně, ale 
zároveň útulně a zabydleně. 

Průvodce 
vašimi nákupy

Skříňky skrývají rafinované 

úložné prostory se spoustou 

vychytávek - třeba výsuvné 

systémy na nádobí  

Nero assoluto - praktická a elegantní kamenná 

deska se zafrézovanou odkapávací plochou. Vedle 

praktické baterie s „husím krkem“ je ještě malý 

kohoutek, z něhož teče filtrovaná voda - podle 

Lenky nejmenší, ale nejužitečnější věc v kuchyni

Všechno po ruce, koření 

i bylinky - geniální řešení 

v podobě závěsné lišty 

zabudované do laminové stěny


