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Postřehy z veletrhu EuroCucina 2016

V termínu 12. – 17. 4. 2016 se na 
milánském výstavišti Rho konal 
specializovaný veletrh kuchyň

ského nábytku EuroCucina společně s veletrhem FTK prezentující 
technologie pro kuchyně. Oba veletrhy provázejí v sudé roky milán
ský veletrh Salone Internazionale del Mobile pod hlavičkou iSaloni.
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EuroCucina 2016 byla opět rozsáhlou 
a velkolepou přehlídkou aktuálních tren-
dů kuchyňského nábytku, prostorem 
pro prezentaci a současně ověření, kte-
ré z nich se ujmou a budou komerčně 
úspěšné. Pokud se u konkurence obje-
ví nadějný trend, je nutné ho také svým 
originálním způsobem zpracovat. Vedle 
novinek firmy prezentují dílčí obměny již 
zavedených úspěšných modelů.

Industriální styl, Retro, 
Country, Luxury, Laboratoř, 
Minimalismus, Futurismus...

Na veletrhu EuroCucina 2016 bylo 
možné vidět souběžně více zařizovacích 
stylů. K retru se aktuálně výrazně při-
dává industriální vzhled. Nadále zůstá-
vají přírodní trendy nature, moderní, 
minimalistický, vyjímečně futuristický. 
V produkci firem jsou výrazně zastou-
peny kuchyně v rustikálních a historizu-
jících stylech, přestože se s nimi firmy 

nechlubí na titulních stranách katalogů. 

Kovové regály, 
kovové korpusy skříní

Kovové prvky byly v předchozích letech 
v kuchyních používány, letos však s pří-
chodem industriálního stylu bylo možné 
sledovat záplavu různých principů pou-
žití kovových prvků v kombinaci s dalšími 
materiály. Firmy ověřují různé možnosti 
použití kovových materiálů v podnožích 
nebo v celé konstrukci korpusů spod-
ních i horních skříněk. Uzavřené skříňky 
jsou kombinovány s otevřenými policový-
mi kovovými regály. Použity jsou kulaté 
trubky, hranaté profily, plechy nebo sil-
nější ploché materiály. Stále častější je 
použití mělkých otevřených policových 
prvků v prostoru mezi pracovní deskou 
a horními skříňkami. K vidění byly preciz-
ní povrchové úpravy kovů, ale také hrubě 
broušené kovové profily bez povrchové 
úpravy či lakované čirým lakem. 

Temná barevnost

Letošní veletrh ovládla temnější barev-
nost, tmavé dřeviny jsou kombinovány 
s tmavými plochami, k vidění byly i modní 
černé obklady stěn. V mnoha expozicích 
byla tato barevnost oživována výrazně 
osvětlenou dekorativní zelení. Některé 
expozice byly záměrně tak tmavé, že 
jsem měl problém pořídit slušné foto.

Technologie, detaily

Součástí designového řešení kuchyní je 
použití aktuálních technologií, které pří-
nášejí příjemný vzhled materiálů a vysoký 
komfort užívání. Aktuálně jsou používány 
povrchové úpravy PVD (Physical Vapour 
Deposition), které fixují barevnost kovu 
a současně zvyšují odolnost povrchů. 
Sklo je opatřeno nástřiky s příjemným 
povrchem na dotyk. Prestižní firmy vy-
tváří vlastní design úchytek. Všechna tato 
fakta zdůrazňují ve svých propagačních 
materiálech. Samozřejmostí naprosté 
většiny vystavených výrobků je precizní 
technologické zpracování detailů. V kon-
trastu bylo občasné hrubé opracování 
kovových prvků.
Valcucine
Na předchozím veletrhu EuroCucina 
2014 prezentovala italská firma kuchyni 
Meccanica s kovovými korpusy skříní 
a dle mého názoru tak nastartovala ak-
tuální trend užití kovu v kuchyňském ná-
bytku. Vedle inovovaných kuchyňských 
řad Artematica a Riciclantica prezento-
val novou řadu Genius Loci vybavenou 

Industriální vzhled kuchyně Replay s broušenými sváry jacklových profilů (Stosa)



novým systémem otevírání zásuvek 
V-motion. Atraktivní součástí expozice 
byla stěna vytvořená ze zásuvek prezen-
tujících variace barevných a materiálo-
vých koláží a způsoby dekorování čel 
zásuvek intarziemi dřevin, kovů a kame-
nů. Prezentované kuchyňské sestavy 
obsahovaly zdvojené dřezy, systémy 
poliček za pracovní deskou. Květináče 
s bylinkami byly osvětleny speciálním 
osvětlením Grow LED.
Scavolini
Z prezentovaných kuchyní je cítit cílené 
marketingové směřování na specifické 
zákaznické skupiny. Scavolini vytvořilia již 
v roce 2012 pro Diesel Living Collection 
kuchyni Social Kitchen, moderní kuchy-
ni, která materiály, povrchy a přístupem 
vyjadřuje vintage spirit Diesel`s DNA. 
Úspěšnou spolupráci Scavolini a Diesel 
v oblasti kuchyni rozšíříli také do oblasti 
koupelnového nábytku v rámci Diesel 
Open Worskshop. Pro specifické poža-
davky trhu v Rusku, Kazachstánu a dal-
ších zemí východní Evropy byla navržena 
kuchyně Exclusiva – historizující kuchy-
ně s originálním využitím 15 cm šiřokých 
dekoračních sloupků pro úzké výsuvné 
skříňky. Mladou generaci zákazníků bude 
naopak oslovovat industriální vzhled ku-
chyně Foodshelf s prvky country homes 
– v prospektech označenou jako “hub” 
domova. Ze svých prvních návštěv milán-
ského veletrhu v 90-tých letech si pama-
tuji typické horní skříňky se zaoblenými 
dvířky nadčasové kuchyně Favilla.
Ernestomeda
Kuchyně K-lab kombinuje uzavřené 
skříně s otevřenými policovými bloky 
s nosnou konstrukcí z broušené oceli 
v industriálním až laboratorním principu. 
Výsuvné police spodních skříněk mají 
dno z drátěného skla v kovovém rámu. 
Arclinea
Italský výrobce prezentoval koncept 
kuchyní Principia umožňující otevřené 
prostorové sestavy i ukrytí kuchyně do 
bloků uzavíraných vysokými dveřmi.
Varena
Kuchyně Arthema kombinuje přírodní 
materiály kámen, sklo, dýhy a černý 
anodizovaný hliník na rámech přídav-
ných pracovních pultů. 
Binova
Italský výrobce Binova prezentoval ku-
chyni Mantis s netradičním půdorysným 
konceptem – nábytkové bloky tvoří slou-
py vytvářející prostor kuchyně, ale i kou-
pelny. Vysoké hliníkové dveře tloušť ky 
12 mm jsou opatřeny parketovou dýho-
vou sesazenkou.
Ar-Tre Cucine
Italská firma Ar-Tre Cucine prezentovala 

vedle moderních, tradičních a rustikál-
ních kuchyňských řad také individuální 
řešení apartmánu developerských pro-
jektů v NewYorku a Singapuru.
Valdesign
Jako protiváha otevřených prostorových 
dispozičních konceptů byla prezentová-
na kuchyně umístěná v průchozí chod-
bičce. Ne všichni zákazníci mají zájem 
o kuchyni přímo propojenou s obytným 
prostorem.
Veneta Cucine
Italský výrobce prezentoval nové řady ku-
chyní s policovými systémy za pracovní 
deskou kombinující kov, LTD a dýhované 
prvky. 
Stosa
Firma prezentovala vedle konvenčních 
kuchyňských řad dvě zcela originální 
sestavy kuchyní. Kuchyně Maya má dle 
propagačních materiálů sladký feministní 
vzhled v delikátních pastelových nuan-
cích, je sofistikovaná a elegantní, jako 
oda na ženy a jejich personalitu, plnou 
zabarvení a významů. Kuchyně Replay je 
naopak osvěžující a barevná pro všechny 
chuti. Korpusy skříní jsou z jacklových 
rámů s hrubě broušenými sváry, jako de-
korace slouží na stěně instalační potrubí 
včetně ventilu.
Snaidero
Součástí kuchyně Opera je stěna s ko-
vovými otevřenými poličkami a horní 
otevřené police navazující na skříňku 
s digestoří.
Estel
Osvěžujícím barevným zpestřením bylo 
hravé pojetí kancelářských kuchyní 
Coffice Caffetteria italské firmy Estel 
koncentrující se na kancelářský ná-
bytek. Stoly jsou vybaveny zásuvkami 
pro napájení mobilů, což se uplatní jak 
v kancelářském tak domácím prostředí. 
Kuchyně byly k vidění i mimo haly veletr-
hu EuroCucina v rámci pavilonů s byto-
vým nábytkem.
Clei
Italská firma Clei specializující se na 

sklopná a otočná lůžka prezentovala mini 
kuchyni Kitchen Box složenou do skříně 
včetně otočného předělovacího regálku 
se sklopným jídelním stolem.
Lago
Firma Lago, která se katapultovala bě-
hem několika let do elitní pozice přede-
vším svým levitujícím nábytkem, prezen-
tovala kuchyni 36e8 se stolovou deskou 
a pracovním plátem s novou barevností 
keramických obkladů MadeTeraneo.
Offmat
Nečekanou atrakcí veletrhu se stala 
expozice Offmat prezentující vývojový 
projekt zastřešený firmou Marmo Arredo 
specializující se na zpracování přírod-
ních kamenů a kompozitních materiálů. 
Cílem experimentálního workshopu 
bylo zpracování nového kompozitního 
materiálu technologií Quartzforms pro 
dosažení neviditelného spoje při tvorbě 
kontinuálních pracovních desek. Ve spo-
lupráci s firmou Schock byl vyvinut „ne-
viditelný“ dřez s výškově nastavitelným 
dnem. Dalšími výstupy byla integrace 
indukčních varných ploch, kuchyňské 
váhy a bezdrátového napájení, to vše 
kontrolováno prostřednictvím bezdoty-
kového ovládání pomocí posunků rukou: 
pohyb zleva doprava, zprava doleva, otá-
čení rukou ve směru hodinových ručiček 
nabo do protisměru, pohyb ruky zdola 
nahoru nebo naopak. Výškově stavitelné 
dno dřezu a ovládání pomocí gestikulace 
rukou se staly předmětem velkého záj-
mu návštěvníků veletrhu, který v tomto 
rozsahu samotná firma údajně vůbec 
neočekávala.
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Mnoho dalších obrazových postřehů 
z EuroCucina 2016 můžete najít 

v pdf verzi tohoto článku na 

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Kuchyňská sestava firmy Valcucine se zadními mělkými policemi a Grow LED osvětlením
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Individuální řešení developerského apartmánu firmou Ar-Tre

Social Kitchen firmy Scavolini pro Diesel 
Living Collection

Retro skříň pro instalaci vestavné chlad-
ničky v kuchyni Kali firmy Arrex

Kuchyně firmy Concreta využívají kovové 
profily

„Feministický“ vzhled kuchyně Maya firmy Stosa

Skříňky kuchyně firmy Spagnol Vivere Italia s kovovým vzhle-
dem jsou doplněny regálky z trubkových profilů spojované 
instalatérskými „fitinky“

Výsuvné prosklené vitriny firmy ArcLinea
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Kovové podnože kuchyňských skříněk firmy Dada Skříňky s kovovým rámem firmy Elam Kitchen System

Mělké poličky za pracovní deskou kuchyně firmy Veneta 
Cucine

Hravá barevnost keramických obkladů MadeTeraneo kuchyně 
36e8 firmy Lago

Kuchyně Lab13 firmy Aran s mělkými 
otevřenými regálky s korpusy z ploché-
ho kovu

Kovové otevřené skříňky s výsuvnými po-
licemi s drátěným sklem firmy Ernesto-
meda

„Neviditelný“ dřez firmy Offmat – výška 
dna i proud vody je ovládán pohyby ruky
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Kancelářská kuchyňka Coffice firmy Estel Skládací kuchyně KitchenBox firmy Clei

Kuchyně firmy Valdesign umístěná v průchozí chodbičce

Součástí kuchyně Opera je stěna s kovovými otevřenými poličkami a horní otevřené 
police navazující na skříňku s digestoří (Snaidero)


