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A MOŻE TAK KUCHNIA 
NA NIEBIESKO…?

A GDYBY TAK MARZENIA O NIEBIESKICH MIGDAŁACH ZASTĄPIĆ MARZENIAMI O NIEBIESKICH FRONTACH W MEBLACH 
KUCHENNYCH? DLA PIĘKNYCH, INTENSYWNYCH ODCIENI JAK TURKUS, SZAFIR CZY INDYGO MOŻNA STRACIĆ GŁOWĘ! 

NIEBIESKI W SWOICH LICZNYCH WYBAWIENIACH TO POMYSŁ NA WNĘTRZE ZE SMAKIEM I CHARAKTEREM. 
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NASZ DOM KUCHNIA

J
ak zaakcentować 
kuchenny tempe-
rament? Oczywi-
ście za pomocą ko-
loru. Dostępna jest 

cała paleta barw, które dosko-
nale sprawdzą się w tym za-
daniu, a jednym z ulubionych 
jest z pewnością niebieski. 
W nowoczesnych interpreta-
cjach zachwyca świeżym bla-
skiem, wyrazistością i głębią 
nasycenia. Nie da się go nie 
zauważyć, a tym bardziej się 
nim nie zachwycić.  

— Niebieski jest ekspresyj-
ny, a jednocześnie bardziej 
bezpieczny od takich barw 
jak czerń, żółty czy czerwień, 
chociaż podobnie jak one oży-
wia wnętrze — mówi Sylwia 
Kowalska Mikutel, projek-
tantka Spółki Meblowej KAM 
z Milejewa. — To kolor, który 
należy do czołówki trendów 
kolorystycznych, ponieważ 
jest nie tylko atrakcyjny, ale 
uniwersalny i ponadczasowy. 
Jeżeli chcemy z kolei podkre-
ślić nowoczesny charakter 
wnętrza, zdecydujmy się na 
którąś z bardziej oryginalnych 
odmian koloru niebieskiego, 

jak szykowny turkusowy, 
orzeźwiający morski, inten-
sywny szafi rowy czy zdecy-
dowany kobalt. 

Kuchenny efekt wow za-
pewni również granat. Ta 
ciemniejsza odmiana nie-
bieskiego sprawi, że wnętrze 
będzie jeszcze bardziej ele-
ganckie. Prestiżowy charakter 
zabudowy meblowej wzmoc-
nią fronty uszlachetnione for-
nirem w granatowym wybar-
wieniu. To rozwiązanie mniej 
popularne niż lakier, a tym 
samym bardzo oryginalne.   

Bryła mebli z pewnością 
nabierze wyrazu jeżeli oży-
wimy ją frontami w kolorze 
niebieskim. Aby jednak nie 
popaść w przesadę, należy 
dozować go z umiarem, a 
najlepiej połączyć z dekorami 
drewna, które nieco złagodzą 
jego intensywny charakter. 
Ten atrakcyjny duet pozwoli 
zachować efekt zrównoważo-
nego wnętrza ze smakiem.  

— W przypadku inten-
sywnych wybawień frontów 
dobrym wyborem jest wy-
kończenie matowe — pod-
powiada projektantka. — Są 
wizualnie delikatniejsze w 
odbiorze, co uspokoi ich wi-
zerunek. 

Porada: Pralka w kuchni
Czasami w łazience brakuje 

nam miejsca — i pralka musi 
zostać zainstalowana w za-
budowie kuchennej — mówi 
Andrzej Tomasiak z olsztyń-
skiego studia mebli kuchen-
nych.

Pralkę do zabudowy moż-
na kupić w studiach mebli 
kuchennych. Mieści się ona 
pod standardowymi blatami 
o głębokości 60 cm. Jej szero-
kość to również 60 cm, a wy-
sokość — ok. 82 cm. klient, 
który wybierze taką ofertę, 
nie powinien się martwić o 
problemy z montażem: coko-
ły zachowują ciągłość, a front 
meblowy mocowany na pral-
ce uzupełnia nam zabudowę.

Ewentualny problem może 
pojawić się, gdy chcemy za-
montować pralkę wolno-
stojącą i by jej instalacja w 
meblach nie była widoczna. 
Mamy wówczas dwie moż-
liwości. Po pierwsze, jeśli 
pralka ma standardową głę-
bokość ok. 60 cm i taka samą 
szerokość — trzeba w kuchni 
przewidzieć głębsze blaty, 70 
cm to absolutne minimum. 
Pralkę wstawiamy w szafkę 
o szerokości 70 cm z dwoma 
drzwiami, bez wieńca dol-

nego, a cokół montujemy do 
korpusu. Niektóre pralki wol-
nostojące mają głębokość ok. 
42 cm — wówczas zmieścimy 
się pod blatem głębokości 60 

cm, ale na wbudowanie takiej 
pralki nadal potrzebujemy 70 
cm miejsca. Pamiętajmy też, 
że tak jak w przypadku zmy-
warki — wszystkie przyłącza 

do pralki powinny znajdo-
wać się nie za urządzeniem, 
a w szafce obok. Najlepiej, 
by była to szafka zlewozmy-
wakowa.
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