DYNAMIC SPACE-plánovač zón
Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru

www.dynamicspace.com

Váš osobní zónový plánovač DYNAMIC SPACE
speciálně pro předměty, uložené ve Vaší kuchyni
Kolik úložného prostoru potřebujete?
Každý správný návrh kuchyně by měl začínat rozvržením kuchyně do pracovních zón.
Pět kuchyňských zón DYNAMIC SPACE jsou Zásoby, Ukládání, Mytí, Příprava a
Vaření/pečení. Jejich uspořádání a rozdělení by mělo být ušito na míru Vašim osobním
potřebám, návykům a postupům při práci. Správným uspořádáním si zkrátíte cesty
křížem krážem po kuchyni, a usnadníte si pracovní postupy.
Precizní plánování úložného prostoru
Následující kontrolní seznam Vám slouží ke zjištění Vaší individuální potřeby úložného
prostoru v té které zóně. Označte prosím křížkem výlučně ty předměty, které skutečně chcete uložit v kuchyni. Má-li být např. Váš 64dílný kávový servis uložen ve vitríně
v obýváku, již není relevantní pro kuchyň.
Prostorové dispozice
Jedná se o velmi důležité údaje, protože určují prostor, který je pro novou kuchyň k
dispozici. Nerozhoduje však pouze půdorys prostoru kuchyně, nýbrž také závažné
charakteristické vlastnosti, jako například:
■ Deﬁnice přípojek (elektřina, voda, atd.)
■ Rozměry a výška parapetů oken
■ Alternativní skladovací prostory v domě
■ Umístění jídelního stolu
■ Plocha kuchyně (délka, šířka, výška místnosti)
Přineste si proto již na první návštěvu ve studiu pokud možno co nejpodrobnější plán
půdorysu. Abyste byli na plánování kuchyně Vašich snů dobře připraveni, vyplatí se,
aby projektant znal následující údaje:
■ Velikost domácnosti
■ Životní návyky, zvyklosti při vaření a stravování
■ Zvyklosti při nakupování
■ Funkce Vaší kuchyně (komunikační centrum domácnosti, čistě pracovní kuchyň,
atd.)
Vedle těchto obecných informací hrají důležitou roli následující údaje:
■ Výška Vašeho těla (kvůli zjištění optimální výšky pracovní plochy)
■ Zda jste pravák nebo levák (důležité pro správné uspořádání pracovních zón)
■ Předměty, které mají být v kuchyni uloženy

2

Zóna Zásoby
V této kuchyňské zóně skladujeme typické spotřební zboží, jako konzervy,
rýži, těstoviny, a rovněž chlazené potraviny.

Chléb

Pomůcky a pochutiny

Káva, čaj a kakao

pro přípravu snídaně
Poznamenejte si:

(Cornﬂakes, müsli, ...)

Těstoviny, rýže,

Přísady

Hotové produkty a

přílohy

(Cukr, mouka, krupice, …)

polotovary
(nechlazené)

Konzervy a sklenič-

Nápoje

ky k jednorázovému

(nechlazené)

Laskominy a sladkosti

použití

Kojenecká výživa

Lednice nebo kombinace ledničky a mrazáku
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Zóna Ukládání
Tato kuchyňská zóna slouží k ukládání nádobí, sklenic, příborů. Označte prosím
křížkem výlučně ty předměty, které chcete uložit v kuchyni.

Jídelní příbory

Jídelní nádobí

Skleničky ke

Kávový servis

Dezertní misky

Ubrousky

Kávovar

Toustovač

Drobné elektropří-

Prkénka na chléb,

Džbánky a

stroje

sýry apod.

konvičky

Jídelní nádobí

Skleničky navíc

Kávový servis navíc

navíc

(Sváteční sklenky, ...)

(Sváteční nádobí, ...)

každodennímu
používání

Prázdné plastové

Drobné předměty

misky

a různé nahromaděné maličkosti

Univerzální kráječ

Varná konvice

(Vařič vajec, lis na citrony,
drtič, ...)

Prostírání a

Jídelní příbor navíc

dekorace na stůl

(Sváteční stříbro, …)

(Sváteční nádobí, ...)

Servis na fondue

Servis na sýr

Léky

raclette a stolní gril
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Zóna Mytí
Vedle dřezu a myčky na nádobí jsou v této zóně odkládací plochy, místo pro
sadu nádob na třídění odpadu, a rovněž pro mycí prostředky a pomůcky pro
mytí.

Odpadky a třídění

Pomůcky pro mytí

Tablety do myčky

odpadu

(Houbičky, kartáče,
prostředky na mytí nádobí, ...)

na nádobí

Čisticí a mycí prostředky

Ručníky a utěrky

Pytle na odpad a

(Leštidla, univerzální čisticí
prostředky, abrazivní čisticí
prostředky, ...)

na nádobí

sáčky na odpadky

Nákupní tašky

Krmivo pro domácí

Dřez

(Papírové a igelitové tašky, ...)

mazlíčky

Myčka na nádobí

Ohřívač vody

Čisticí a mycí náčiní
(Vysavač, koště, ...)
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Zóna Příprava
Tato zóna patří k hlavním pracovním oblastem a plochám v kuchyni. Zde se odehrává většina přípravných prací i příprav samotného vaření. V této zóně by měly být
uloženy pracovní příbory, koření, a spousta dalších předmětů.

Pracovní příbory

Pracovní pomůcky

Kuchyňské nože

(Šlehací metle, porcovač
pizzy, ...)

(Otvírák na konzervy, ruční
lis na česnek, ...)

Prkénka na přípra-

Pracovní misky

Ocet/olej

Načatá balení pří-

Fólie a sáčky

sad a potravin

(Alufólie, fólie na ukládání
čerstvých potravin, fólie na
zamražování, ...)

Kuchyňské papíro-

Kuchyňská

Elektrické pracovní

vé utěrky

váha

pomůcky

vu pokrmů

Koření

(Ruční mixér, elektrický mixér, ...)

Drobné kuchyňské

Příslušenství ke

spotřebiče

kuchyňským robotům a spotřebičům
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Zóna Vaření/pečení
Této kuchyňské zóně jsou vyhrazeny varná deska, trouba na pečení, elektrický
hrnec na vaření v páře, mikrovlnná trouba, odsavač par, hrnce, pánve, pracovní
příbory a plechy na pečení.

Pracovní příbory na

Hrnce na vaření,

vaření

pokličky

Pánve

Speciální pánev
WOK

(Lopatky na obracení omelet
apod., atd., vařečky, ...)

Speciální varné

Formy na těsta,

nádobí

nákypy apod.

Formy na pečení

Plechy a rošty na
pečení

(Mísa na římský salát,
chřest, ...)

Chňapky

Přístroje a pomůcky na

Pečicí fólie

pečení
(Pomůcky na zdobení,
formičky, válečky, ...)

Kuchařské knihy

Varná plocha,

Odsavač par

sporák

Mikrovlnná trouba/elektrický hrnec na vaření v
páře
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Přísady na pečení
(Prášek do pečiva,
mouka, kakao, ...)

Trouba

LightHaus
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