Materiálové trendy v kuchyni

Materiálové trendy v kuchyni. Súčasná moderná doba kladie vysoké nároky nielen na
jednotlivcov
v spoločnosti, ale aj na každý element nášho
každodenného života, ktorým je aj naša kuchyňa. Mala by byť nielen krásna, nielen praktická,
ale mala by aj „prežiť“naše každodenné nehody ako rozliate víno, či náhodné ostrie noža.
Najviac atakovanou plochou v kuchyni je pracovná doska, a preto si vyžaduje dôkladný
výber materiálu pre jej dlhú životnosť a aby spĺňala aj tie najnáročnejšie požiadavky. Tradičným
materiálom pracovných dosiek je
laminovaná drevotrieska, ktorá sa používa odjakživa.
Avšak dnešné nároky moderného človeka predurčujú posunúť sa ďalej a hľadať materiály
jednoduchšie na údržbu, s hygienickým povrchom a vysokou odolnosťou. Ak hľadáte hygienický
povrch, jednoduchú údržbu, rozmanitosť vzorov, lesk alebo tvrdosť, siahnite po
skle
. Jeho nezameniteľné vlastnosti vás milo prekvapia a rozšíria vaše obzory pri jeho využití.
Sklenená doska z bezpečnostného skla o hrúbke 12mm, nalepená na podkladovú
drevotrieskovú dosku, potlačená keramickou farbou alebo potlačou rôznych motívov sa kalí pri
teplote 650 Celzia. Takéto spracovanie ponúka nielen odolnosť voči teplu a nárazom, ale aj
rozmanitosť vzorov. Túžite po organických tvaroch alebo atypických hrúbkach? Tak potom
prírodný akrylátový kameň
, známy pod rôznymi obchodnými názvami ako Lechner Elements, HI-Macs alebo Corian, je pre
vás ako stvorený. Tento materiál je miláčikom hlavne našich i zahraničných dizajnérov. A nielen
to, rovnomerná štruktúra tohto homogénneho materiálu odolná voči opotrebeniu zaručuje
nenasiakavý, nehorľavý, hygienický, chemicky odolný povrch bez viditeľných spojov, ktorý je
jednoduchý na údržbu. A čo ak vaše srdce túži po niečom inom? Nebojte sa a vyberte si
pracovnú dosku z
technického kameňa
, ktorý je zmesou kryštalického kremeňa (až 95%) , pigmentových farbív a polymérových
zložiek. Vylepšený “kameň” vytvára nenasiakavý povrch, bez potreby špeciálnej údržby, odolný
voči poškrabaniu, nečistotám i nárazom. Ešte stále sme neulahodili vašim predstavám? Možno
práve
drevo
vás presvedčí. Masívne pracovné dosky sa postarajú o príjemnú domácu atmosféru. Dôkladné
spracovanie povrchu zabraňuje množeniu baktérií a vytvára povrch, ktorý odoláva teplu i
vlhkosti. Prednosťou je nielen jeho prirodzený dizajn, ale aj možnosti opravy. Veríme, že ste si
vybrali materiál, ktorý splní všetky vaše sny a predstavy, aby ste sa v kuchyni cítili príjemne
nielen pri práci, ale aj v každom okamihu vášho dňa.
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