Kuchnia

Kuchnia nowoczesna... magazyny poradnikowe odmieniają
ten zwrot na wszystkie możliwe sposoby. Ale co to znaczy
„kuchnia nowoczesna”? Nie chodzi oczywiście o wyrafinowany
w wyglądzie sprzęt AGD, ale o nowoczesny design mebli
kuchennych i zastosowane w nich rozwiązania.

pod wymiar domownika
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legancję
kuchni
z pewnością podkreślają dekory. W tym
sezonie króluje odcień sosny andersen i saint
tropez. Jeśli do tego dodamy
nowoczesne rozwiązania
np. miękkie domykanie czy
bardzo pojemne szafki, satysfakcję z użytkowania takich
mebli mamy gwarantowaną.

Ładnie, modnie,
wygodnie
Nowoczesny design kuchni
z pewnością podkreślają fronty. Przykładem może być zestaw Olivia Soft. Nadal modne są dekory o wzorach naturalnego drewna. Na tym
jednak nie kończą się atuty takiej estetyki. Meble z linii
Soft zachwycają także wypo-

sażeniem, które znacznie
podnosi wygodę użytkowania. - Zestaw składa
się z ponad 150 szafek
i regałów, co daje duże
pole manewru i możliwości ustawienia podobne do
tych zrobionych na wymiar
— zapewnia Andrzej Tomasiak, właściciel salonu mebli
kuchennych. - Znajdziemy tu
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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!
www.atomkuchnie.pl

Olsztyn
ul. Pstrowskiego 33
tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

ul. Janowicza 21
tel. 89 541 00 19
kom. 519 794 310

np. szuflady 55 i 70
cm, szafka otwierana
35 cm i w końcu większą o 40
proc. pojemność szafek wiszących. Warto zwrócić uwagę na szafkę pod okap slim
z okapem w komplecie – dodaje nasz ekspert.
Jeśli do tego dodamy kilkadziesiąt dodatkowych elementów - cokołów paneli boków nakładanych – otrzymamy pełny obraz możliwości.

Bezszelestna praca
w kuchni

Do każdej zakupionej
kuchni prezent

partner handlowy
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Oczywiście meble kuchenne
nie są produkowane dla samego wyglądu. Komfort i łatwość używania sprawdzana

jest w praktyce. Kuchnia Olivia
broni się na wszystkich frontach i to dosłownie. W nowej
wersji jest wszystko to, czego
użytkownik może oczekiwać
od zabudowy kuchennej.
Właśnie ładne fronty z rysunkiem drewna w dwóch
nowych wzorach. Połączono
je z nowoczesnymi okuciami,
które w maksymalny sposób
podnoszą komfort użytkowania kuchni. Wspomniany
wyżej saint tropez i sosna andersen to dwie nowe propozycje wzornicze frontów wykonanych z płyty laminowanej. Fronty te mają zintegrowany, aluminiowy uchwyt.
Nowością dla tej linii jest na

pewno zwiększona pojemność szafek wiszących (o 40
proc.!) Jest to możliwe dzięki temu, że są one o 28 cm
wyższe od standardowych.
W ten sposób cała zabudowa
kuchenna sięga sufitu.
Szafki wyposażone są w regulowane nóżki wysokości 10
lub 15 cm, aby można było
dopasować wysokość blatu roboczego do wzrostu domowników. Wszystkie szafki wyposażone są w drzwi z miękkim
domykaniem w zawiasach. Podobnie jak szafki okapowe
i metalowe szuflady – one również mają zamontowane zawiasy, dzięki którym będą się
cicho i miękko domykały po
lekkim pchnięciu frontu. - To
ogromny atut tych mebli –
podkreśla Andrzej Tomasiak. Lekkie i ciche domykanie szafek całkowicie wyeliminowało
uciążliwe trzaskanie drzwiczkami. Wystarczy lekko pchnąć
front i wróci on bezszelestnie
na swoje miejsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy
spać spokojnie, gdy w kuchni
pracuje reszta rodziny - dodaje nasz ekspert. kr

