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NASZ DOMMEBLE
KUCHENNE

W TYM SEZONIE PROJEKTANCI 
ZABUDOWY KUCHENNE STOJĄ PRZED 
DYLEMATEM JAK ZAPROJEKTOWAĆ 
ARANŻACJE, ABY Z JEDNEJ STRONY 
BYŁA NOWOCZESNA I PRZYTULNA, 
A Z DRUGIEJ W MODNA LECZ NIE 
SZTAMPOWA. TAJEMNICA ZAPEWNE 
TKWI W DEKORACH.

W ZESTAWIENIU 
Z CZARNYM 
KOLOREM KUCHNIA 
ZAARANŻOWANA 
DEKOREM BUK JASNY 
NABIERA BARDZIEJ 
DYNAMICZNEGO 
CHARAKTERU. 
TO PROPOZYCJA 
DO WNĘTRZ 
URZĄDZONYCH 
Z PRZYSŁOWIOWYM 
„PAZUREM”.

KUCHNIA Z „PAZUREM”

 REKLAMA

Hitem jest buk jasny
Nawet zwolennicy modne-

go stylu nowoczesnego czy 
aranżacji spod znaku skan-
dynawskiego minimalizmu 
powoli odczuwają przesyt 
monochromatyczną bielą i de-
cydują się zastąpić ją dekorami 
inspirowanymi drewnem w jas-
nych tonacjach.

— Dekory te pozwalają za-
aranżować uporządkowane 

i harmonijne wnętrze, zgodne 
z założeniami stylistyki skan-
dynawskiej, a dodatkowo fan-
tastycznie je ocieplają i wpro-
wadzają wyjątkowo przytulny 
klimat — podkreśla Sylwia Ko-
walska-Mikutel, projektantka.

W ten nowy trend doskonale 
wpisuje się dekor buk jasny. 
Jego zalety to m.in. delikatny 
rysunek drewna i łagodna sty-
listyka, co sprawia, że nawet 
w przypadku rozbudowanych 

systemów mebli, nie przytło-
czy wnętrza.

Drobne pęknięcia i  sęki 
umieszczone na jasnym, be-
żowym tle sprawiają, że wzór 
inspirowany drewnem buka 
wygląda niezwykle natural-
nie. Uniwersalny charakter 
dekoru pozwala skompono-
wać go z szeroką paletą kolo-
rów i wzorów, z którymi tworzy 
ciekawe aranżacje.

 
— Dekor bukowy w połącze-

niu z  dekoracyjnymi wstaw-
kami w  postaci bieli nadaje 
kuchni lekkości i  świeżości, 
a dodatkowo optycznie powięk-
szy wnętrze — podpowiada 
Andrzej Tomasiak, właściciel 
salonu mebli kuchennych 
w Olsztynie. — Z kolei w połą-
czeniu z  czernią zyskuje bar-
dziej nowoczesny „look”, a cała 
aranżacja nabiera dynamiczne-

go i bardzo wyrazistego charak-
teru — dodaje nasz ekspert.

Wygodne szufl ady i szafki
Dekor buk jasny doskonale 

wpasował się w  nowoczesną 
linię KAMduo ML. To ko-
lejny system meblowy, który 
pozwala na optymalne wyko-
rzystanie dostępnej przestrzeni 
i efektywne zagospodarowanie 
modułów szafek.

Zastosowano tu bardzo no-
watorski podział szufl ad. — 
Dokładnie odpowiadają one 
wysokościom przechowywa-
nych w nich przedmiotów i pro-
duktów spożywczych, którym 
są dedykowane — zauważa 
Andrzej Tomasiak. — To bar-
dzo skuteczny sposób na lepszą 
organizację kuchni i zaprojek-
towanie jej dokładnie pod po-
trzeby przyszłego użytkownika. 
Może on samodzielnie zdecy-

dować, które z proponowanych 
modułów szufl ad powinny się 
znaleźć w jego kuchni, bo to je 
właśnie będzie najczęściej użyt-
kował — dodaje ekspert.

 
Bez trzaskania aż po sufi t
Szufl ady są dostępne z peł-

nym wysuwem, co gwarantu-
je bardzo wygodny dostęp do 
ich zawartości. Wyposażono 
je również w  system cichego 
domykania, który zapobiega 
uciążliwemu trzaskaniu frontu 
szufl ady o korpus mebla.

Co bardzo ważne system daje 
też możliwość zabudowy pod 
sam sufi t. Meble wyposażone 
są w regulowane nóżki w wy-
sokości 10 lub 15 cm, dzięki 
którym można optymalnie 
ustawić wysokość blatu robo-
czego odpowiednio do wzro-
stu użytkowników.
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