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D
rewno pozostaje w 
kręgu zaintereso-
wań projektantów 
wnętrz, ale nie w 
pojedynkę. Do-

brze jest skomponować jego 
naturalny urok z wyrazisty-
mi akcentami, dzięki którym 
wygląd kuchni stanie się bar-
dziej efektowny i nowoczesny. 

— Odważne podejście do 
kreowania wnętrz nie musi 
oznaczać wyszukanych form 
czy krzykliwych dekorów, 
których efekciarski wizeru-
nek z czasem może stać się 
zbyt uciążliwy dla użytkow-
ników kuchni — zapewnia 
Sylwia Kowalska-Mikutel, 
projektantka mebli kuchen-
nych w Spółce Meblowej 
KAM. — Modną kuchnię, 
która zachwyci niestereoty-
powym wyglądem, możemy 
zaaranżować również przy 
pomocy dekorów drewna. 
Chociaż ma ono uniwersalny 
charakter, dzięki wyrazistym 
elementom wystroju możemy 
stworzyć oryginalny styl po-
mieszczenia. 

Na liście modnych dodat-
ków znalazł się metal. Jego 
nowoczesny, surowy charak-
ter sprawdzi się nie tylko w 
aranżacjach w stylu lofto-
wym. Metalowe półki, wol-
no stojące regały, krzesła czy 
nawet mniejsze elementy jak 

nogi kuchennego stołu, będą 
atrakcyjnym uzupełnieniem 
monochromatycznej zabu-
dowy meblowej w dekorach 
drewna. Otwarte półki z me-
talu, wkomponowane w ciąg 
tradycyjnej zabudowy meb-
lowej nadadzą jej nie tylko 
nowoczesnego designu, ale i 
wizualnej lekkości. 

— Drewno ociepla metal i 
łagodzi jego industrialny wi-
zerunek, a samo zyskuje bar-
dziej wyrafinowany charakter 
— podpowiada projektantka. 
— Takie kontrastowe połącze-
nie materiałów dynamizuje 
przestrzeń, dodaje jej energii i 
odświeża klasyczną stylistykę 
zabudowy meblowej.  

W modnych aranżacjach 
sprawdzi się metal w presti-
żowym — czarnym kolorze. 
W takim wybarwieniu do-
skonale podkreśli nowoczes-
ny charakter pomieszczenia. 
Czerń metalowych półek i 
regałów będzie się dobrze 
prezentować, jeżeli w ku-
chennym wnętrzu znajdą 
się również inne elementy 
wystroju w tym kolorze. Dla 
ciekawszego efektu wizualne-
go można powtórzyć motyw 
czarnego metalu również w 
postaci identycznych uchwy-
tów listwowych na frontach 
mebli. Taka stylizacja będzie 
spójna, a wyważone propor-

cje pozwolą zachować dobry 
smak i wrażenie harmonii. 

Dekory drewna doskona-
le współgrają z elementami 
czerni, które zachwycą rów-
nież w postaci ozdobnych de-
korów na frontach, blatu ro-
boczego czy ściany nad nim. 
Efektownym dopełnieniem 
całości będzie sprzęt AGD w 
czarnym kolorze, dywan lub 
oświetlenie.    

Jeżeli na frontach zabudowy 
meblowej dominuje drewno, 
możemy ścianę nad blatem 
zaaranżować w czerni. Duet 
ten doskonale się ze sobą 
komponuje, tworząc inte-
resujące stylizacje. Ciekawą 
alternatywą dla monochro-
matycznej czerni jest dekor 
inspirowany rysunkiem ka-
mienia w czarnym wybar-
wieniu, na którym efektownie 
odznaczają się delikatne żyłki. 
Dekory kamienne, podobnie 
jak drewno, są eleganckie 
i ponadczasowe.

Porada: Płyta gazowa
czy indukcyjna?
Kupując nowe meble i 

sprzęt AGD klienci często 
stoją przed dylematem, jaką 
płytę grzewczą wybrać. W 
nowo budowanych aparta-
mentach (w dzisiejszych cza-
sach nie buduje się przecież 
bloków mieszkalnych) w za-

sadzie instalacji gazowej nie 
ma. W budynkach starszej 
generacji zazwyczaj instala-
cja gazowa jest — ale często 
też możliwość podłączenia 
płyty elektrycznej nawet na 
230 V. W sprzedaży posia-
damy płyty dedykowane do 
instalacji 1-fazowej, również 
takie, gdzie można zaprogra-
mować, jaką konkretnie moc 
chcemy płycie przypisać. Przy 
słabej instalacji elektrycznej 
możemy przypisać jej nawet 
minimalną moc tak, aby z 
naszego urządzenia korzystać 
bezpiecznie. Największy dy-

lemat mają klienci domków 
jednorodzinnych. — Mimo 
twierdzenia, że prawdziwy 
kucharz gotuje na ogniu, ja 
namawiam jednak do instala-
cji płyty indukcyjnej — mówi 
Andrzej Tomasiak ze Studia 
Mebli Kuchennych. — Pod-
czas spalania gazu wydziela 
się tłuszcz i jeśli mamy sła-
bą wentylację, może pojawić 
się czad. Jeżeli ktoś chce 
korzystać z butli gazowej 
— dochodzi problem gdzie 
ją umieścić i tracimy szafkę 
szerokości przynajmniej 40 
cm, a za to pojawia się trud-

ność i niebezpieczeństwo 
związane z obsługą butli. 
Koszt użytkowania płyty in-
dukcyjnej jest porównywalny 
z kosztem użytkowana butli 
gazowej. Bezpieczeństwo nas 
i naszych domowników jest 
jednak bezcenne. Nikt z nas 
nie chce trzymać bomby w 
domu. Dzięki płycie induk-
cyjnej zaoszczędzimy czas 
na przygotowanie potrawy, 
łatwiej utrzymamy czystość 
mebli i okapu. A nowoczes-
ne rozwiązania spowodują, że 
kosztów eksploatacji nie od-
czujemy.

UROK DREWNA OŻYWIONY METALEM
SUBTELNE DEKORY DREWNA DOSKONALE KOMPONUJĄ SIĘ Z AWANGARDOWYMI DETALAMI, DZIĘKI KTÓRYM 

ZABUDOWA MEBLOWA NABIERA NOWOCZESNEGO CHARTERU, NIE TRACĄC PRZY TYM PONADCZASOWEGO PIĘKNA. 
ELEGANCKIE DREWNO I SUROWY METAL TO ATRAKCYJNE POŁĄCZENIE, KTÓRE W TYM SEZONIE BĘDZIE WIDOCZNE 

W MODNYCH WNĘTRZACH KUCHENNYCH. 

Fo
t. 

K
A

M

Fo
t. 

K
A

M

14020otbr-a-G

5 lat darmowej 

gwarancji na AGD*
partner handlowy

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

www.atomkuchnie.pl

Studio Patronackie

Olsztyn

ul. Pstrowskiego 33 


