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resi Kuchyne sebaisto vstupujú do sveta tmavých 
farieb ruka v ruke so svetovým dizajnom. Nový 
trend mení priestor a vyzdvihuje jeho krásu, ele-
ganciu i pôvab. Luxusná čierna kuchynská lin-

ka CHICAGO/Murano prekračuje limity bežných kuchýň 
a ponúka vkusné, elegantné, a predsa hrejivé riešenie v saté-
novej úprave aj pre náročného zákazníka. Čierna v kombiná-
cii so surovým betónom a s teplým tónom drevenej podlahy 

dokáže priniesť neobyčajnú atmosféru do každého 
spoločného dňa. Tmavá kuchynská linka AREKA 
je zas absolútne iná, nadčasová čierna s jemným 
detailom zlatej obohatená o bielu a tmavú modrú, 
predstavuje ďalší rozmer hlbokej elegancie. Sveto-
vý dizajn je v Oresi naozaj dostupný. V Oresi ku-
chyniach nechýba odvaha a cit pre detailnú prácu 
so širokou paletou materiálov, farieb i koncepcií. Prí-
tomná je aj vysoko aktuálna a živá kombinácia or-
ganických odtieňov prírody s kontrastným industriálnym nádychom.
Okrem čiernej a pastelovej/púdrovej ružovej je v interiérovom dizaj-
ne silným hráčom tmavá modrá (old blue/retro blue/dark navy blue). 
Kombinácia tmavej modrej so sivastým betónom je neobyčajne nadča-
sová, žensky odvážna a mužsky tajomná. *

V TEMNOTE BUĎME ODVÁŽNI!

„Tmavá kuchyňa? Určite áno. Je 
minimalistická a nadčasová. Je dobré 
zladiť aj ostatný priestor v dome. 
Najlepšie bude vyzerať s malým 
množstvom výraznejších doplnkov, rada 
by som vyskúšala zlatú, ktorá dodáva 
kuchyni teplý akcent a elegantný 
nádych, v tom by som mala odvahu.“
Nika Macinská,  
mama 8 detí a influencerka

„Vybrané kuchyne ma veľmi zaujali, 
v tmavých farbách dýchajú teplom. 
Pre mňa skvelá súhra farieb, praktická. 
Som presvedčený, že by sa mi tam varilo 
s ľahkosťou a s radosťou.“
Jaroslav Hamšík, šéfkuchár

„Čierne plochy 
vo veľkorysých 
priestoroch sú podľa 
mňa veľmi sexi. U nás 
doma máme dve čierne 
steny a stretávajú sa 
s veľkým úspechom. 
Najviac ma zaujala čierna 
kuchyňa kombinovaná 
s drevom, je nadčasová.“
Zuzana Frešo,  
lektorka zdravého  
varenia a blogerka
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