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REKLAMA

Kuchnia
inspirowana
słońcem i wodą

gdzie i jak go umiejętnie za-
stosować, aby uzyskać wy-

marzony efekt. — Moż-
na zdecydować się

na meble z kolo-
rowymi fron-

tami. To jed-
nak propo-

limonki lub intensywnej 
zieleni. Z takimi
kolorami
w na-

szej
kuchni nie
ma mowy o aranża-
cyjnej nudzie. Ożywią wnęt-
rze, a jego użytkownikom za-
pewnią dobry humor i po-
godny, optymistyczny nastrój.
Można również sięgnąć po
całą gamę błękitów i turku-
sów kojarzących się z morską
bryzą, które „zarażą” nas spo-
kojem, harmonią i relaksem.  

Kolorowe fronty
Kiedy już wybierzemy ulu-

biony kolor kojarzący się z la-
tem, pozostaje zastanowić się,

P
rzywołując w my-
ślach idealne waka-
cje, wyobrażamy so-
bie pogodne błęki-

tne niebo, intensywnie świe-
cące słońce, lazurowe morze
i ciepły, rozświetlony słońcem
piasek na plaży. To nie tylko
wymarzony „zestaw” każdego
turysty, ale niesamowite po-
łączenie letnich i ożywczych
barw, które są prawdziwą
dawką pozytywnej energii.
Czy jest ona zarezerwowa-
na wyłącznie dla błogiego
wypoczynku? Typowo letnie
zestawy kolorystyczne z po-
wodzeniem możemy prze-
nieść do kuchni w naszych
domach. 

— Latem chętniej sięga-
my po soczyste owoce i wa-
rzywa, zakładamy pastelowe
ubrania, mamy większą po-
trzebę otaczania się inten-
sywnymi kolorami, dlatego
możmy poeksperymento-
wać z nimi również w na-
szych kuchniach — zachęca
Sylwia Kowalska-Mikutel,
projektantka.

W kolorze cytryny 
i limonki 
W letniej palecie barw nie

może zabraknąć energetycz-
nego żółtego przywodzącego
na myśl słońce czy świeże 
i rześkie cytryny, soczystej 

zycja dla odważnych użyt-
kowników, którzy nie boją
się eksperymentować z wy-
strojem wnętrz. Inni mogą
rozpocząć przygodę z kolo-
rem małymi kroczkami,
wprowadzając go w postaci
pojedynczych elementów,

ozdobnych dekorów czy jako
tło dla stonowanej zabudowy
kuchennej, decydując się na
przykład na kolorowe ściany
w kuchni — radzi Andrzej
Tomasiak, właściciel olsztyń-
skiego salonu mebli ku-
chennych. 

Wszelkie odcienie słonecz-
nej żółci i orzeźwiającego
błękitu, które stanowią esen-
cję kolorów lata, doskonale
komponują się z jasnymi,
ciepłymi barwami drewna
czy spokojnymi, neutralnymi
odcieniami szarości. kr
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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!

Do każdej zakupionej
kuchni prezent

partner handlowy

Duety kolorystyczne inspirowane letnimi plażami — jasnym piaskiem
w połączeniu ze słońcem czy błękitem nieba — to doskonały sposób na
ożywienie i rozświetlenie wnętrz. Intensywne kolory w kuchni to również
sposób na zapewnienie sobie energii w pochmurne poranki, kiedy aura
za oknem nie będzie już tak łaskawa jak w czasie lata.
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