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Spoločenská funkcia kuchýň zažíva renesanciu
Bc. MARIÁN BUČEK: DOBRE RIEŠENÁ KUCHYŇA POSUNIE
Za posledných pár rokov sa oblasť zariaďovania domova na
Slovensku čoraz viac profesionalizuje. Bez ohľadu na to, či
koľkoposchodový rodinný dom,
čoraz viac ľudí siaha po službách interiérových dizajnérov.
Obzvlášť pri zariaďovaní technicky komplikovanejších miestností, ako je kuchyňa, komplexné odborné riešenie sa už stáva
nutnosťou. Nielen ako investícia
do elegancie, do technicky premysleného riešenia, do vyššej

sa rozprávali s piešťanským odborníkom, interiérovým dizajnérom zo siete štúdií DOMOSS,
Mariánom Bučekom.
Kuchyne navrhujete už viac
ako sedem rokov. Ako sa zme- Posun je naozaj výrazný. Mnoho ľudí si začína uvedomovať, že
dobre dizajnovo, technicky a dispozične riešená kuchyňa dokáže do domu či bytu priniesť úplne nový vzduch, kvalitu bývania
ní. Rovnako si množstvo našich
klientov uvedomilo, že kuchyňa
je na riešenie najkomplikovanejšia miestnosť bytu. Vyžaduje najzložitejší nábytok, ten sa buduje
stolík. Preto to riešenie „a la šikovný chlap zvládne všetko sám“
sa môže pekne predražiť.

riály, predstavujú čoraz osobitejšie koncepty kuchýň. Špeciálne na
Slovensku zažíva renesanciu spoločenská funkcia kuchýň. Kým v minulosti sa rodina, priatelia, známi stretávali „pri peci“ a socialistická bytová výstavba to zrušila,
tak dnes sa tento sociálny rozmer
kuchýň vracia. Samozrejme, klienti nevyžadujú pec, teda aspoň ja
som sa s tým nestretol, ale napríklad chcú v kuchyni barový pultík,
vypiť kávičku a podobne.
vášho štúdia klientom?
- Predovšetkým to nie je jedna
návšteva. Kuchyne riešime komplexne, od dispozičných návrhov,
zamerania priestoru až po finálkuchynských spotrebičov, vhodného jedálenského nábytku, ako

Kam sa posunuli samotné ku- Ak by sme porovnali kuchyne za posledných asi desať rokov a neriešili dobový vkus, tak je
výrazné dbanie na individualitu,
jú pozornosť mechanike zatvárania, využívajú kvalitnejšie mate-

pre klienta navrhnúť aj obývaciu zostavu, ktorá dokonale ladí
s kuchyňou. To všetko sa na jednom sedení nedá prediskutovať.
Zvyčajne sa na prvom stretnupredstavách. Či nová kuchyňa má
plniť reprezentatívnejšiu funkciu
alebo to má byť skôr súkromnejší
priestor. Potom prichádza druhé
stretnutie, kde už klient prinesie pôdorys, aby sme si urobi-

ný obraz. Predstavím prvý návrh
ne zmení podľa predstáv klienta, dohodneme sa na cenovej hlaveľmi výhodné kuchyne Camelot.

riešiť pod jednou strechou, za výhodných podmienok, ako sú zníženie ceny, kúpa na splátky alebo
predĺženie záruky na päť rokov.
Štúdiá DOMOSS sa orientujú
na kuchyne Sykora. Prečo práve
táto značka?
- Na západnom Slovensku sme
jediní, čo ponúkajú celé koncepty značky Sykora. Teraz nechcem

Nie je to demotivujúce, ak sa
zamietne prvý návrh?
- Vôbec nie, robíme všetko, aby
kuchyňa sedela klientovi,
jeho
vkusu a nárokom. Takéto veci na
prvom sedení neodhalíte. Ale veľakrát sa stane, že klienta ponúknutá koncepcia okamžite osloví

Obmedzím sa na konštatovanie,
že máloktorá stredoeurópska firma má také renomé v celej Eu-

tivujúce. No vo väčšine prípadov
je prvý návrh odrazový mostík pre
klienta i pre nás. Potom nasleduje vyberanie farieb, materiálov a,
samozrejme, spotrebičov. Tu má
práve kuchynské štúdio DOMOSS
výhodu, že je napojené na OD
DOMOSS TECHNIKA. Všetko sa dá

ne na značke Sykora oceňujem,
je kvalita výroby. Plnoautomatizované stroje, ktoré využívajú, si len tak niekto nemôže dovoliť. Preto ak siaham po kuchyniach Sykora, siaham po veciach,
ktoré sa nemusím báť odporučiť.
Takže čitateľom ich odporúčam.

Častá otázka pre dizajnéra Mariána Bučeka:
Kuchyňa vyhotovená v lesklých alebo matných materiáloch?
- Rozdiel je, samozrejme, v estetickej rovine, či sa vám páčia
matné alebo lesklé kuchyne, tam niet čo riešiť. Zároveň sa líšia
i nazvime to v užívateľských vlastnostiach. Napríklad na lesklých
príjemné. Na druhej strane majú veľmi ľahkú údržbu, stačí pretrieť a vybavené. U matných kuchýň je to naopak. Matný materiál
je štruktúrovaný, viac sa toho schová, ale zároveň údržba je komdozvedieť na www.domosskuchyne.sk.

