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Spojujeme špičkové technologie s poctivým řemeslem. Naším posláním je vytvářet originální nábytek trvalé hodnoty a prostředí, v 

němž má každý detail svůj význam, účel a funkci. 

Kuchyně Le bon zpříjemňují vaření i bydlení. 

 

INSPIRUJTE SE NOVÝMI REALIZACEMI KUCHYNÍ PRO SVÁ TÉMATA 

 

 

1) SUK A LESK 

                   

 

Designová stavba nábytkem i duší. V tomto rodinném domě jsme měli na starost celý interiér. 

Máme radost, že vám můžeme ukázat tuto novou kuchyň. 

Dubový nábytek je ohraničený bělostně bílou podlahou a stropem. Čisté linie a dokonalý minimalismus vyjadřuje otevírání 

dveří nábytku bez úchytek, absence stropní digestoře i "letící" stůl bez podnože. 

Přírodní dubová sukatá dýha příjemně kontrastuje s bílým lesklým lakem.  



 

Zasouvací panely 

Při vaření lze panely zasunout do boků a vytvořit si tak další pracovní plochu nebo místo pro drobné elektrospotřebiče.  

Je to ideální řešení pro kuchyň spojenou s obývacím pokojem. Provozní nepořádek a drobné spotřebiče zavřením panelů 

jednoduše schováte. 

 

Varná deska se spodním odtahem BORA 

Prostor nad pracovní plochou je příjemně volný a vzdušný. Místo klasické stropní digestoře je zde totiž varná deska se 

spodním odtahem BORA. Tu jsme nainstalovali do roviny s pracovní deskou. BORA se postará o dokonalý odvod pachů a 

zachycení veškeré mastnoty vzniklé při vaření. 

 

"Letící" stůl  

Požadavek klienta zněl poměrně jednoduše: jídelní stůl, co nemá nohy. Řešení už tak jednoduché nebylo. Skrytá kovová 

konstrukce se musela vypořádat s významným prostorovým omezením v ostrůvku. V místě uchycení se totiž nachází dřez, 

filtr na pitnou vodu, odpadkový koš s filtrací a další vnitřní členění skříněk. 

 

Dveře do "rodičovské" části skryté v kuchyňské stěně 

Jedněmi z dveří v kuchyňském bloku lze vstoupit do šatny, koupelny a ložnice. 
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2) KDYŽ SI V LE BONU VYROBÍME KUCHYŇ DOMŮ 

 

 

 

V Le bonu jsme již vyrobili spoustu kuchyní a konečně přišla řada i na tu naši. 

Lákala nás tmavá kuchyň a chtěli jsme vyzkoušet něco doposud nevyzkoušeného. Vertikální drážky na vysoké skříně z přírodní 

dubové dýhy mořené na černo jsme zkombinovali s pracovní deskou z materiálu Corian® v barvě Ash Concrete. 

Corianem jsme nakonec opláštili i čelní plochy spodních skříněk. Vznikl tak monolitický "betonový" blok s integrovaným dřezem  

beze spár. 

 

"Finální podoba návrhu kuchyně zrála dlouho a po úvahách nakonec vyhrál ten nejjednodušší. Velkorysost kuchyně tkví v 

použitých materiálech a propracovaných detailech, nikoliv ve složitosti řešení. S výsledkem nemůžeme být více spokojeni." 

návrh kuchyně René Novák Le bon design 

 

Vnitřní členění 

Čela spodních skříněk skrývají sofistikované a praktické vnitřní členění. Provoz v kuchyni usnadní rohová ledvinka, která 

umožňuje vysunout každou polici zvlášť, nebo elektrické otevírání zásuvky s odpadkovým košem. Díky jemnému ťuknutí na čelo 

výsuvu kolenem nebo špičkou nohy se výsuv s koši snadno otevře. Ideální, když máte plné, nebo špinavé ruce. 



Dvířka horních skříněk jsou z dubových lamel a vnitřní osvětlení vytváří příjemnou hru světel. 

 

Tapeta 

Monochromatickou kuchyň jsme oživili velkoformátovou tapetou Tecnografica. Díky speciální povrchové úpravě je tapeta 

voděodolná a mohla tak být umístěna za pracovní desku. 

 

Spotřebiče 

Varná deska s integrovanou digestoří BORA je za nás tím nejlepším řešením, co ve své kuchyni můžete mít. Proto nechybí ani v té 

naší. Trouba BORA X BO dokonale ladí s vysokými skříněmi. Ve vypnutém stavu je vidět pouze jednolitá černá skleněná deska. 

 

Protože rádi vaříme, věděli jsme, co od nové kuchyně chtít. Dostatek pracovního prostoru, dokonalé osvětlení nebo i širší dřez. 

Dle našich zkušeností jsou použité materiály odolné a nevyžadují velkou údržbu. 
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LE BON | profil 

„Originalita a jedinečnost vznikají tam, kde věříte svému snu.“ 

Přesně na tom od roku 1996 budujeme značku LE BON. Originální, osobní a s citem pro detail. Jako v každém vztahu, je výsledek 

naší práce založený na diskusi – s našimi klienty, z nichž se často stávají přátelé. Společně objevujeme váš prostor, vybíráme 

materiály i ta nejlepší funkční řešení. Někdo takovému procesu říká design. My ho nazýváme svět LE BON.   
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