
  

 

 
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

 

3 x keramické obklady pro jednu kuchyni 
 

O tom, jak se vám bude v nové kuchyni vařit, rozhoduje i její vzhled. Teď ale nemluvíme o 

vhodném rozmístění jednotlivých zón nebo o povrchu linky. 

Atmosféru ovlivní i stěny za kuchyňskou linkou, podlaha a 

jejich vzájemné sladění. Vydejte se se značkou RAKO na 

virtuální návštěvu jedné kuchyně. Majitelé měli jasno o 

kuchyňské sestavě a vybírali keramické obklady menších 

formátů s přírodní barevností. Jak ovlivnily vzhled kuchyně 

keramické dlaždice Como, Era a Via? 
 

 

Proč keramický obklad v kuchyni?  

Radí Pavla Nováková, manažerka komunikace značky RAKO.  

„S nadsázkou řečeno, povrchy některých novodobých materiálů dělají z kuchyní supermoderní 

„laboratoře“, říká Pavla Nováková a pokračuje: „Keramické dlaždice ze sérií Como, Era a Via 

jsou moderním řešením, a přitom vnášejí do interiéru útulnost a styl. Nesou si mnohé 

praktické přednosti keramických materiálů. V kuchyni oceníte jejich odolnost proti teplotním 

změnám či mastnotě, ale také vůči poškrábání i agresivním čisticím prostředkům. Jejich 

povrch se velmi snadno udržuje, často postačí voda a hadr.“ 

V kuchyni hraje svoji roli i vzhled podlahy. Sebekrásnější linka s vyladěným obložením stěny 

nevynikne, pokud dojem kazí nevhodná podlaha. Se sériemi Como, Era a Via od RAKO ale 

určitě nešlápnete vedle. Tyto materiály vypadají stylově a zároveň něco vydrží. 
 

 

1. Mozaika a parkety s designem přírodního dřeva, série Era 
 

Nechcete se, stejně jako majitelé naší 

kuchyně na obrázku, vzdát parket 

v kuchyni, ale obáváte se jejich 

náročné údržby? Počítejte s tím, že 

ušlechtilé přírodní materiály musíte 

udržovat a hýčkat, vadí jim větší 

množství rozlité vody, protože můžou 

nabobtnat, nebo naopak sesychají, 

nelíbí se jim styk s chemikáliemi ani 

případně drobné domácí nehody. Slinuté glazované dlaždice Era věrně kopírují dřevěné 

parkety, a navíc se na rozdíl od přírodních parket ani nehnou. Hodí se i pro alergiky. Teplo 

snášejí výborně, dokonce jej vedou a jsou tak ideální krytinou nad podlahové topení. Jsou 



  

 

 
 

nenáročné na údržbu, trápit se nemusíte ani rozlitou vodou nebo vínem. Na běžnou dlažbu 

postačí voda, hadr a saponát.  

 

Tip: Dřevěný vzhled dlaždic Era se hodí pro jednoduché, ale i výrazné kuchyňské linky. 

Mozaika patří mezi prvky, které interiér oživí. Přitom výborně doplní jak kuchyně rustikální, 

tak moderní. Na podlaze kuchyně vynikne vysoký reliéf dlaždice ve formátu 33 x 33 cm, 

vhodný k propojení s dalšími místnostmi v bytě.  

 

 

2. Rustikální povrch s šestihranným formátem, série Via  
 

Příznivcům zemitých odstínů je určen 

povrch s „opotřebovaným“ vzhledem 

a barevností pálených cihel. Hodí se 

nejen pro rustikální styl kuchyně, ale 

obecně pro klasické, tradiční interiéry. 

V současné době je velmi oblíbený 

šestiúhelníkový formát, který sérii 

doplňuje. Dlaždice s rozměry 

30 x 30 cm na podlaze jsou funkčním 

základem interiéru, navíc si můžete pohrát s kombinací více formátů. Výhodou je, že se 

nemusíte bát vběhnout do kuchyně ze zahrady jen tak, v botách. Bláto a případné jiné 

nečistoty kdykoliv snadno umyjete.  

 

TIP: Cihelný povrch má schopnost se barevně přizpůsobit interiéru. Ať už jste zařídili kuchyni 

v jakémkoliv stylu, zútulní ji a rozveselí. V kombinaci s cotto vzhledem vyniknou pokojové 

rostliny se svěže zelenými listy. Komu nevyhovuje typický odstín cihly, může volit další barvy 

ze stejné série – světle béžovou, šedou nebo hnědou.  

  
 

3. Zvětralý kámen naladí přímořskou atmosféru, série Como 
 

Povrch zvětralého kamene jako by do 

místnosti přivál přímořskou atmosféru 

s pohodovým životním rytmem. Klasiku 

v podobě základního formátu na 

podlaze může na stěně oživit menší 

formát mozaiky nebo řezaná dekorace. 

Dlaždice Como poskytnou skvělý základ 

modernímu i klasickému interiéru, kdy 

ideálně spojí do jednoho celku podlahy 

v celém bytě, koupelnu i kuchyni.  

 



  

 

 
 

Tip: Za kuchyňskou linku lze s úspěchem použít řezanou dekoraci 33 x 33 cm nebo mozaiku 

lepenou na síti 30 x 30 cm (dílky 5 x 5 cm), rovněž ze série Como. Mozaika je vhodná i 

k obložení vestavěné niky, police nebo jiných atypických úložných prostor v kuchyni.  

 

 

O společnosti 

Společnost LASSELSBERGER je jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR 

a zároveň se řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. Firma zachovává 

a rozvíjí tradici české značky RAKO, která trvá 135 let. Díky segmentaci značek RAKO HOME, 

RAKO OBJECT, RAKO SYSTEM pokrývá společnost téměř všechny potřeby zákazníků v oblasti 

keramických obkladů a jejich následné aplikace. RAKO nabízí komplexní řešení. 

 

Kontakt: 

Marie Hodačová Šimonovská,  

Privilege PR 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

Tel.: +420 777 840 414  

 

Pavla Nováková,  

manager komunikace LASSELSBERGER 

e-mail: pavla.novakova@cz.lasselsberger.com 

Tel.: +420 606 672 901 
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