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NASZ DOM KUCHNIA

 REKLAMA

P
iekarnik to urządze-
nie AGD, którego 
nie zamaskujemy 
frontem meblo-
wym, dlatego tak 

istotny jest wybór odpo-
wiedniego modelu. Chociaż 
pełni funkcję praktyczną, w 
przypadku tego urządzenia 
ważne są nie tylko parametry 
techniczne, ale również jego 
dekoracyjny charakter. Inny 
piekarnik będzie pasował do 
minimalistycznej kuchni no-
woczesnej, inny do tej urzą-
dzonej w stylu industrialnym, 
a jeszcze inny podkreśli styli-
stykę aranżacji klasycznej czy 
retro. Planując zabudowę ku-
chenną musimy również zde-
cydować, w jakim miejscu pie-
karnik będzie zamontowany. 

Współczesne projekty za-
budowy kuchennej dają nam 
kilka możliwości umieszczenia 
piekarnika. Różne opcje w 
swoich aranżacjach uwzględ-
nia Spółka Meblowa KAM. 

Piekarnik zmienia położenie
Ma być bezpiecznie, ale 

również ergonomicznie i wy-
godnie, dlatego coraz częś-
ciej piekarnik montujemy 
w wysokiej szafce. Nie jest 
to wyłącznie efekt poszuki-
wania nowych możliwości 
aranżacyjnych. Korzystanie z 
piekarnika usytuowanego na 
wysokości wzroku jest przede 
wszystkim bardziej komforto-
we. Nie musimy się wówczas 
schylać, aby włożyć lub wyjąć 
blachę czy podejrzeć potrawę 
podczas pieczenia. 

Tuż obok piekarnika można 
zaplanować spiżarnię w posta-
ci szufl ad czy szafki z półkami 
tradycyjnymi lub typu cargo. 
Aby urozmaicić zabudowę 

meblową, nad szafką z pie-
karnikiem można zamonto-
wać otwarte półki, na których 
znajdzie się miejsce na deko-
racyjne przedmioty. 

Optymalna wysokość
Otwarcie kuchni i scalenie 

jej z przestrzenią salonową 
zaowocowało rozwiązaniem 
aranżacyjnym, którego nie 
spotykaliśmy jeszcze kilka 
dekad temu w zamkniętych 
wnętrzach kuchennych: wy-
soką zabudową na całą ścia-
nę poprowadzoną od podłogi 
aż do sufi tu. Taki układ mebli 
jest praktyczny i efektowny, a 
dodatkowo możemy tu z ła-
twością wkomponować rów-
nież piekarnik, umieszczając 
go na optymalnej wysoko-
ści. Za takim rozwiązaniem 
przemawia przede wszystkim 
wygoda: nie musimy się schy-
lać, aby kontrolować postępy 
pieczenia czy wyjąć gotową 

potrawę z piekarnika. 
Jeżeli nie mamy możliwości 

zabudowania całej ściany, po-
zostaje inne wygodne rozwią-
zanie — montaż piekarnika w 
wysokim słupku o szerokości 
naszego sprzętu do pieczenia. 

Niezapomniana „klasyka” 
Piekarnik zamontowany 

pod płytą kuchenną to nadal 
popularne rozwiązanie, naj-
częściej jednak wynikające 
z braku innych możliwości 
aranżacyjnych. W małych 
pomieszczeniach czy wnękach 
kuchennych, w których mamy 
defi cyt przestrzeni roboczej, 
rezygnujemy ze słupków czy 
całościennej zabudowy, w 
które można wkomponować 
piekarnik, na rzecz blatu. 
Umiejscowienie piekarnika 
pod blatem wymusza rów-
nież zabudowa meblowa, w 
której zrezygnowano z szafek 
wiszących. Rekompensatą dla 

mniej funkcjonalnego usytu-
owania piekarnika może być 
jego atrakcyjne wzornictwo. 
Urządzenie dobrane z troską 
o najmniejsze detale podkreśli 
stylistykę wnętrza i podniesie 
walory estetyczne mebli. Pie-
karnik niczym kameleon może 
się „zlać” z całością zabudowy 
lub przeciwnie — wyróżnić 
kontrastowym wobec frontów 
mebli kolorem. W tym drugim 
przypadku pozwoli urozmaicić 
monochromatyczną stylizację.

Poza schematami
W kuchni nie wszystko musi 

być rozmieszczone według 
standardowych schematów. 
Nawet w nowoczesnej, mi-
nimalistycznej zabudowie 
opartej na prostych modu-
łach mebli można pozwolić 
sobie na nieco kreatywności 
i wysunąć piekarnik poza li-
nię szafek. To ciekawy sposób 
na urozmaicenie bryły mebli 

i przełamanie wrażenia ma-
sywnego monolitu. Piekarnik 
umieszczony na wysokości 
wzroku jest bardzo praktyczny 
i wygodny w użytkowaniu, a 
dzięki wysunięciu poza korpus 
mebli dodatkowo pełni funk-
cję dekoracyjną. W takim nie-
typowym układzie piekarnik 
można również zgrupować z 
kuchenką mikrofalową lub 
urządzeniem do gotowania 
na parze.

Porada
Wybierając się do Studia 

Mebli Kuchennych najpierw 
przygotujmy się na rozmowę 
o kuchniach. Zróbmy kilka 
zdjęć swojego pomieszczenia 
oraz jego wstępne pomiary, 
zwracając uwagę na takie 
elementy pomieszczenia jak: 
parapet, kaloryfer, rury i przy-
łącza wodne, gazowe, elek-
tryczne. Nie zapominajmy o 
wentylacji. Przemyślmy, jaki 

sprzęt chcemy: o ile piekarnik 
czy zmywarka raczej standar-
dowo będzie w zabudowie, 
to już lodówki często klienci 
wybierają wolnostojące. Cza-
sami w zabudowie kuchennej 
umieszczamy również pralkę 
i suszarkę do ubrań. Odpo-
wiedzmy sobie na pytanie czy 
potrzebujemy zlewu z dwiema 
komorami? Mając zmywarkę 
— niekoniecznie. Większość z 
nas chciałaby zabudowę pod 
sam sufi t. Pozostaje kwestia 
wentylacji. Nie we wszystkich 
budynkach, nawet nowych, 
można podłączyć wentylację 
mechaniczną. Projektując 
wysoką zabudowę pod sam 
sufit pamiętajmy że takie 
urządzenia jak chłodziarko-
-zamrażarka czy piekarnik 
również wymagają zapewnie-
nia odpowiedniej wentylacji  
— doradza Andrzej Tomasiak 
właściciel studia mebli ku-
chennych.

4 POMYSŁY
NA PIEKARNIK

W WYSOKIEJ SZAFCE, NA SŁUPKU LUB WKOMPONOWANY W ZABUDOWĘ CAŁOŚCIENNĄ… 
MOŻLIWOŚCI USYTUOWANIA JEST WIELE — TAK, JAK WIELE JEST SPOSOBÓW ARANŻACJI WNĘTRZ KUCHENNYCH. 
PIEKARNIK PRZESTAŁ BYĆ PRZYPISANY DO JEDNEGO MIEJSCA POD KUCHENNYM BLATEM, A JEGO PRAKTYCZNA 

FUNKCJA JEST RÓWNIE ISTOTNA, CO DEKORACYJNY WIZERUNEK. 
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SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH

 tel. 668 015 519 
biuro@pthkowalski.pl         

www.pthkowalski.pl

EMILII PLATER 15
czynny: pon.-pt. 9.00-18.00 

sob. 8.00-14.00   
1.

ŻELAZNA 7E
czynny: pon.-pt. 7.00-15.00   

sob. 7.00-13.00          
3.

PIŁSUDSKIEGO 70
czynny: pon.-pt. 7.00-15.002.

11419otbr-A-P

tel. 89 533-26-04
www.barton.olsztyn.pl 

ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 29, lok. 6A
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OCHRONA I STYL 

TWOJEGO 
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OKNA 
Z NOWĄ 

PERSPEKTYWĄ 
NA CO DZIEŃ

DRZWI 
OTWIERAJĄCE 

NOWĄ 
CODZIENNOŚĆ

38019otbr-a-M

5 lat darmowej 
gwarancji na AGD*

*szczegóły przy zakupiepartner handlowy
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