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CZAS NA ZMIANY
— CZAS NA FRONTY Z OZDOBNYMI FREZAMI!
NOWOCZESNA KUCHNIA TO WBREW POZOROM NIE TYLKO MEBLE Z FRONTAMI O GŁADKIEJ I POŁYSKUJĄCEJ
POWIERZCHNI. AKTUALNE TRENDY ZDOMINOWAŁY FRONTY STYLIZOWANE Z DEKORACYJNYMI FREZOWANIAMI.
W TYM SEZONIE STAWIAMY NA KLASYKĘ W NOWOCZESNYM WYDANIU, KTÓRA ŁĄCZY TRADYCYJNE WZORNICTWO
Z ELEGANCKIM MINIMALIZMEM.
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Fronty nawiązujące do
tradycyjnej klasycznej stylistyki — to kolejny krok na
drodze do ocieplenia wizerunku kuchni. Przestrzenią
kuchenną zawładnęły fronty,
które zachwycają atrakcyj-

Porada
Planując zabudowę naszej
kuchni zwracajmy uwagę na
przyłącza — mówi Andrzej
Tomasiak, właściciel studia
mebli kuchennych Atom. —
Prawidłowo umiejscowione
instalacje elektryczne, gazowe,
hydrauliczne pozwolą zoptymalizować naszą zabudowę i
zaoszczędzić miejsca w kuchni. W tradycyjnej zabudowie,
gdzie blat ma głębokość 60
cm, nie ma miejsca na rury
czy gniazdka za zmywarką,
lodówką, a czasami nawet
piekarnikiem. Zmywarkę
możemy podłączyć do zaworu z trójnikiem na zimnej
wodzie, odpływ zaś do syfonu zlewozmywaka. Gniazdko
elektryczne może zostać zainstalowane w szafce zlewozmywakowej (hermetyczne) lub w
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aranżacji
wnętrz kuchennych nadal cenimy
proste formy i
funkcjonalność, przychylniej
jednak patrzymy na elementy, które pozwalają wyróżnić
zabudowę meblową i nadać
jej własny, indywidualny
charakter. Podobają nam się
niestandardowe rozwiązania, które urozmaicają bryłę
mebli, jak asymetrycznie rozmieszczone moduły szafek,
otwarte półeczki czy witryny
szklane. Główną rolę zaczynają odgrywać fronty o bardziej
dekoracyjnym charakterze.
— Fronty z ozdobnymi
frezami nie są przypisane
wyłącznie do kuchni w stylu
klasycznym czy rustykalnym,
chociaż w takich aranżacjach
lubimy je najbardziej — mówi
Sylwia Kowalska-Mikutel,
projektantka Spółki Meblowej KAM. — To ciekawy
pomysł również do wnętrz
o bardziej nowoczesnym
charakterze. Delikatnie stylizowane fronty z subtelnymi
frezowaniami powalają zachować równowagę pomiędzy
neutralnym minimalizmem
a coraz mocniejszą potrzebą
przytulności i naturalności
wnętrza.

szafce obok (podczas montażu
należy wyciąć w plecach otwór
umożliwiający dostęp). Piekarnik elektryczny podłączamy do
instalacji 230 V. W nowym budownictwie często przygotowana jest instalacja trójfazowa do
podłączenia płyty — natomiast
zapomina się o piekarniku.
Pamiętajmy ponadto o
gniazdkach do okapu, oświetlenia i pozostałych urządzeń.
Gniazda użytkowe nie mogą
być montowane nad zlewem
czy płytą grzewczą.
Jeżeli nie ma możliwości
„wpuszczenia rur” w ścianę czy
w podłogę — planujmy głębsze
blaty. Takie rozwiązanie podnosi często cenę o kilkaset złotych, ale dzięki niemu mamy
niższe koszty przygotowania
pomieszczenia i wygodniejszy
blat roboczy.

REKLAMA

nymi frezami. W kolekcji
KAMmono, której znakiem
rozpoznawczym są szafki górne w ekonomicznej (61 cm)
lub bardziej pojemnej (90
cm) wysokości, szuflady w
trzech różnych wysokościach
dedykowanych konkretnym
produktom i akcesoriom kuchennym, a do niedawna były
jeszcze gładkie fronty w wysokim połysku — teraz dostępne są również fronty frezowane o delikatnie rustykalnym
charakterze. Są niezwykle
dekoracyjne i nadają kuchni
szyku. Chociaż ich estetyka
nawiązuje do tradycyjnej
stylistyki klasycznej, wizualnie są „lżejsze”.

— W kolekcji KAMmono
pozwalamy naszym klientom zdecydować czy oczekują nowoczesnego designu i
wówczas mogą wybrać gładkie fronty w wysokim połysku
w modnej bieli lub szarości,
czy wolą raczej kuchnię o bardziej przytulnym wystroju z
zabudową meblową ze stylizowanymi frontami, które
nadadzą wnętrzu swoistego
uroku — wyjaśnia projektantka.
Nowe fronty ozdobne dostępne są w dwóch rodzajach
frezów i w trzech wybarwieniach matowych: białym, szarym oraz w dekorze sosny A.
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