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NASZ DOM KUCHNIA

TO NIEPRAWDA, ŻE TYLKO DUŻE KUCHNIE ROBIĄ WRAŻENIE. NAWET MAŁA ZABUDOWA MOŻE BYĆ DESIGNERSKA 
I CHOCIAŻ NIE ZAIMPONUJE ROZMACHEM, MOŻE OCZAROWAĆ UROKLIWYM STYLEM I NIEBANALNYMI ROZWIĄZANIAMI. 

DLATEGO DZIŚ NAMAWIAMY: W KUCHNI POSTAW NA WYRAZISTĄ ZABUDOWĘ MEBLOWĄ!

MAŁA, ALE Z CHARAKTEREM!
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W 
p r z y p a d k u 
małych wnętrz 
mamy co praw-
da utrudnione 
zadanie, co nie 

oznacza, że niewykonalne — 
przekonuje Sylwia Kowal-
ska-Mikutel, projektantka 
znanego producenta mebli 
kuchennych. — Chociaż prio-
rytetem jest tutaj funkcjonal-
ność i — pomimo ograniczeń 
metrażowych — maksymalna 
wygoda użytkowników, war-
to postawić na kreatywność. 
Zróżnicowana w formie zabu-
dowa meblowa sprawi, że w 
przestrzeni kuchennej będzie 
się „więcej działo”, a to z kolei 
przyciągnie większą uwagę. 

Nawet jeżeli do dyspozycji 
mamy niewielką wnękę, w 
której możemy pozwolić sobie 
wyłącznie na aneks kuchen-
ny, nie musimy ograniczać się 
do sztampowych rozwiązań. 
Monolityczną bryłę mebli 
można przełamać otwartymi, 
niesymetrycznie rozmiesz-
czonymi półkami o zróżni-
cowanych kształtach, które 
wkomponujemy w proste, 
powtarzalne moduły szafek. 
Tak urozmaicona forma za-
budowy meblowej zaskoczy 
otwartymi i zamkniętymi 
przestrzeniami, wprowa-

dzając dynamikę i element 
zaskoczenia, a tym samym 
przełamie jednolity rytm ar-
chitektoniczny wyznaczony 
przez proste linie frontów. 
Otwarte półki wkompono-

wane pomiędzy pełne fronty 
to również sposób na doda-
nie meblom lekkości — zbyt 
masywna zabudowa mogłaby 
przytłoczyć małe wnętrze.  

Zaprojektowanie niedużej 
zabudowy kuchennej nie 
musi też oznaczać kompro-
misów w kwestii designu. Na-
wet przy mocno ograniczonej 
liczbie szafek i szufl ad warto 
postawić na efektowne deko-
ry i wyraziste kolory. 

— Współczesne trendy w 
projektowaniu wnętrz dają 
nam dużą swobodę, dzięki 
czemu możemy popuścić wo-
dze fantazji i tworzyć nieba-
nalne aranżacje, które pomo-
gą zrekompensować nieduże 
gabaryty mebli — podpowia-
da Andrzej Tomasiak, właści-
ciel salonu mebli kuchennych 
w Olsztynie. — Warto zdecy-

dować się na wyraziste dekory 
czy ciekawe, nawet kontrasto-
we połączenia kolorystyczne, 
bo to sprawdzony sposób na 
ożywienie zabudowy meblo-
wej, nawet jeżeli ma ona bar-
dzo standardową formę.  

W przypadku kuchni, któ-
rych estetyka opiera się na 
łączeniu dwóch dekorów na 

frontach mebli, efekt koń-
cowy zależy od kombinacji 
zestawionych dekorów. Nie-
zależnie od wyrazistości uzy-
skanego w ten sposób kontra-
stu, połączenia dwukolorowe 
zawsze przełamują monoto-
nię zabudowy meblowej i 
wrażenie masywnego mono-
litu, zwłaszcza w przypadku 

całościennej zabudowy pod 
sam sufi t. To zatem nie tylko 
idealny sposób na ożywienie 
aranżacji, ale również popra-
wę optyki wnętrza — dekory 
w postaci poziomych pasów w 
kontrastowej barwie optycz-
nie powiększą kuchnię.  

— Często wystarczy drob-
ny detal, aby osiągnąć za-
skakujący i nietuzinkowy 
efekt. Oryginalne w kształcie 
uchwyty czy pełniące mocno 
ozdobną rolę relingi kuchen-
ne sprawią, że kuchnia stanie 
się wyjątkowa — radzi Sylwia 
Kowalska-Mikutel. — Wpro-
wadzając mocne akcenty 
kolorystyczne czy wyraziste 
detale pamiętajmy jednak, 
że ich zadanie to urozmaicić 
zabudowę meblową, a nie 
zdominować małe wnętrze. 

W małych kuchniach można 
również postawić na wyrazi-
sty styl, np. ponadczasową 
klasykę. Trudno pozostać 
obojętnym na jej sentymen-
talny urok. — Meble utrzy-
mane w stylu klasycznym 
prezentują się doskonale nie 
tylko w dużych wnętrzach, ale 
również w wydaniu „mini” w 
pełni pozwolą wyekspono-
wać swoje atuty. Stylizowane 
fronty z ozdobnymi frezowa-
niami, szklanymi witrynkami 
i uchwytami retro z pewnoś-
cią każdego urzekną fi nezją i 
wysmakowaną elegancją — 
zapewnia Andrzej Tomasiak. 

Tam, gdzie nie ma miejsca na imponującą zabu-
dowę meblową, trzeba postawić na efektowne 
rozwiązania, które zachwycą również w niewiel-
kim rozmiarze. Urokliwa klasyka to jeden ze 
sprawdzonych sposobów na osiągnięcie spekta-
kularnego efektu.
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5 lat darmowej 
gwarancji na AGD*

*szczegóły przy zakupiepartner handlowy
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