
Společnost Hš Rustikal stylové 
kuchyně již více než dvacet 
let nabízí kuchyňský i ostatní 
nábytek v jedinečném duchu, 
plném noblesy a kouzelné 
atmosféry. připravila Barbora Kejvalová  foto archiv

Designér a výhradní majitel společnosti Hš Rustikal stylové 
kuchyně, pan L. J. Hruštinec, získal cenný základ pro svou 
práci přímo ve výrobě, kde se seznámil s  jednotlivými ma-
teriály a možnostmi jejich zpracování. Důležité designérské 
a výrobní dovednosti nabyl také během studia v kanadském 
Montrealu, kde se dozvěděl mnohé o navrhování stylového 
tradičního kuchyňského nábytku. Své představy realizoval 
nejprve ve vlastním interiéru, který plně vystihuje životní styl 
jeho rodiny. „Vždy jsme s manželkou vnímali způsob bydle-
ní jako vyjádření vkusu, protože tam, kde se každý den pro-
bouzíme, kam se denně vracíme a kde vítáme přátele, tam je 
domov, ve kterém se odráží osobnost těch, kteří jej užívají.“
Na počátku devadesátých let začal v tomto oboru podnikat 
a už v roce 1990 založil výrobní firmu s původním názvem 
H+Š Rustikal. V počátcích se věnovali výhradně navrhování 
zakázkových stylových kuchyní, které na českém trhu chy-
běly, postupem času se jejich nabídka vlivem vzrůstajících 
poptávek klientů rozšířila o vestavné skříně, ostění, kou-
pelnový nábytek, vestavné knihovny či nábytek do domá-
cích pracoven. Brzy si tak získali oblibu a přízeň náročných 
zákazníků, kteří touží po elegantním stylovém či tradičním 
interiéru s velkým podílem ruční řemeslné práce, a zaslou-
ženě si vydobyli postavení renomované firmy, která klade 
důraz především na kvalitu svých výrobků.

Lásku ke kuchyním proměnil 
v úspěšné podnikání 

rustikální 
originály
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Kuchyně z javorového dřeva s falcovými 
dvířky s chromovým pantem.

s tradicí

L. J. Hruštinec, designér a majitel firmy.
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Zákazníkům poskytují dokonalou 
individuální péči
„Plně respektujeme jedinečnost a přání každého našeho zá-
kazníka, navrhujeme pro něj unikátní nábytek, v němž se 
v dokonalé harmonii setkává tradice a současnost. Vysoká 
estetická hodnota jde u nás ruku v ruce s technickou úrovní, 
která splňuje veškeré nároky kladené na každodenní uživa-
telský komfort,“ vysvětluje filozofii firmy její majitel. Zakázky 
jsou zpracovávány ručně a za použití tradičních povrcho-
vých úprav, což vyžaduje zodpovědný a pečlivý přístup ce-
lého týmu specializovaných nábytkářů, kteří pracují s citem 
a respektem ke kráse přírodního materiálu. 
 „Naší prioritou je vytvoření osobitého interiéru, kde se ná-
bytkové vybavení stává díky zakázkové výrobě doslova sou-
částí stavby,“ objasňuje pan L. J. Hruštinec. V ideálním pří-
padě se proto designér schází s klientem a architektem ještě 
před započetím rekonstrukce či stavby domu, tak aby mohl 
ovlivnit například stavební úpravy příček či výšku okenních 
parapetů v prostoru plánovaném pro umístění kuchyňského 
nábytku. „Moje zkušenost je taková, že architekt, který na-
vrhuje celý dům či byt, nemusí znát zákonitosti nutné k re-
alizaci stylové kuchyně s krbovými vestavbami a konzultaci 
s námi uvítá,“ vysvětluje výhody spolupráce majitel firmy. 
Sám také pečlivě sleduje všechny fáze realizace od prvotní-
ho návrhu až po předání hotového funkčního díla. Rozsáhlá krbová vestavba z dubového masivu v barevné 

úpravě Vanilla Antik.

Kuchyně v shakerském stylu, dubové dřevo v přírodním 
tónu, krbová vestavba pro odsavač par.
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s tradicí

Kuchyňský nábytek ve viktoriánském stylu z dubového 
masivu v barevné úpravě Vanilla Antik.

Zakázková koupelna s rámy zrcadel a obložením vany 
z dubového dřeva, použit byl také carrarský mramor.

Jejich nábytek ladí se staršími 
domy i moderními interiéry
V  pražském showroomu vyhledávají služby společnosti  
Hš Rustikal především klienti, kteří staví či rekonstruují  
městské domy a byty, prvorepublikové vily nebo venkovské 
usedlosti. Produkty z přírodních materiálů, jako je kvalitní 
tvrdé dřevo dubu či javoru, mohou ale vhodně a vkusně dopl-
nit i loftový byt nebo dům pojatý v moderním duchu. Hlavní 
výhodou firmy je provázanost designu a výroby, což umož-
ňuje vytváření skutečně jedinečných zakázek s kreativním 
začleněním všech zvláštností daného prostoru. Výsledkem 
jsou interiéry s hřejivou atmosférou středomoří, viktorián-
skou noblesou či se střízlivou elegancí shakerského stylu, pro 
který je typický jednoduchý design a tlumené barvy masivní-
ho dřeva. Úspěšnost a oblibu firmy nejlépe dokládá skuteč-
nost, že noví zákazníci často přicházejí na základě doporu-
čení svých známých, což je pro pana L. J. Hruštince zároveň 
největším oceněním poctivé práce celého jeho týmu. 


