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O
d kilku sezonów w 
polskich kuchniach 
panuje nieco chłod-
ny styl skandynaw-
ski, czyli biel I mi-

nimalizm. Co jednak zrobić, 
kiedy znudził nam się taki 
wystrój? To proste — biel 
zastąpić równie modnymi, 
ale ciepłymi w odbiorze de-
korami drewnianymi, a mini-
malizm zabudowy meblowej 
przełamać urokliwymi relin-
gami, półeczkami czy stylo-
wymi witrynami.

Kuchnia jak ciepły szal
Nasza kuchnia może być 

“ciepła jak wełniany szal, a jej 
klimat może rozgrzewać jak 
gorąca herbata. Może brzmi 
to zbyt poetycko, ale poezji 
nigdy dość.

Przytulna kuchnia przybie-

ra różne oblicza i pozwala na 
dużą swobodę aranżacyjną. 
Wśród sprawdzonych sposo-
bów na osiągnięcie przytul-
nego klimatu w kuchni prym 
wiodą dekory drewniane i 
barwy utrzymane w ciepłych, 
subtelnych tonacjach beży i 
jasnych brązów.

Aby rozświetli i ożywić wnę-
trza zaaranżowane dekorami 
drewnianymi można połączyć 
je z dekorami w jasnych, 
świeżych kolorach. Dzięki 
takiemu zabiegowi kuchnia 
zyska dodatkowego smaku i 
nabierze subtelnej elegancji.

Przytulna kuchnia, stwo-
rzona z myślą o rodzinie, po-
winna być wyposażona w od-
powiednie meble, w których 
znajdzie się sporo miejsca na 
przechowywanie produktów 
spożywczych i akcesoriów 

niezbędnych do gotowania. 
I tu z pomocą przychodzi 
zabudowa do samego sufi tu. 
Blat imitujący drewno ociepla 
kuchnię, korony i pilastry na-
dają jej klasycznego kształtu. 
Nowoczesny sprzęt agd speł-
ni oczekiwania najbardziej 
wymagających. Nie może też 
zabraknąć stołu, przy którym 
zasiądzie rodzina — podpo-
wiada Andrzej Tomasiak, 
właściciel studia mebli ku-
chennych w Olsztynie.

Drewno malowane
Przytulne i bezpretensjo-

nalne wnętrze w bieli? Tak, 
to również jest możliwe pod 
warunkiem, że modernistycz-
ną biel połyskującą z gładkich 
frontów zastąpimy jej cieplej-
szą odmianą.

— Bielone drewno to zabieg 

pozostający pod wpływem 
popularnej estetyki skan-
dynawskiej w jej sielskiej 
odsłonie — przypomina An-
drzej Tomasiak. — Matowa 
powierzchnia frontów z za-
znaczoną strukturą drewna 
i widocznym usłojeniem po-
zwalają przełamać ascetyzm 
monochromatycznych kuchni 
w bieli, a jednocześnie zacho-
wać ich świeżość i prostotę. 
Jasna kolorystyka kuchni 
skutecznie rozświetli wnętrze 
nawet w pochmurne jesienne 
wieczory — dodaje nasz eks-
pert.

Dodatki ważna rzecz
Otwarte półeczki, witryny 

i relingi to elementy, które 
były mocno akcentowane już 
w poprzednim sezonie. Są 
obowiązkowe w przytulnej 

kuchni, bo to one tworzą jej 
nastrój i podkreślają charak-
ter.

Stylowe relingi, na których 
wyeksponujemy urokliwe 
drobiazgi lub widoczne zza 
szyb witryn półki, na których 
można poustawiać naczynia 
pełniące nie tylko funkcję 
użytkową, ale i dekoracyj-
ną, nadają wyjątkową opra-
wę kuchni.

Tak zaaranżowane wnętrze 
jest klimatyczne i na pewno 
ucieszy wszystkich, którym 
znudziły się już minimali-
styczne, chłodne kuchnie, 
ogołocone z wszelkich ozdób.

Przed nami okres przed-
świąteczny, zatem jeszcze cie-
plej będzie w naszej kuchni, 
gdy pojawią się w niej właśnie 
świąteczne akcesoria.

Bożena Kraczkowska
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JEŚLI DOMOWY KLIMAT, TO OCZYWIŚCIE MOWA O... KUCHNI. WSPÓŁCZESNE TRENDY PANUJĄCE W TEJ STREFIE DOMU 
POZWALAJĄC WYKREOWAĆ WYJĄTKOWY „DOMOWY” KLIMAT. PODPOWIADAMY, CO ZROBIĆ, ABY MIEJSCE WSPÓLNYCH 
POSIŁKÓW BYŁO „CIEPŁE” I TĘTNIŁO RODZINNYM ŻYCIEM, ZACHĘCAJĄC JEDNOCZEŚNIE O WSPÓLNEGO GOTOWANIA
I DŁUGICH ROZMÓW PRZY KUCHENNYM STOLE.

BLAT IMITUJĄCY 
DREWNO 
OCIEPLA 
KUCHNIĘ, 
KORONY 
I PILASTRY 
NADAJĄ JEJ 
KLASYCZNEGO 
KSZTAŁTU.
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5 lat darmowej 
gwarancji na AGD*

*szczegóły przy zakupiepartner handlowy

STUDIO MEBLI KUCHENNYCH

ATOMStudia Mebli
Kuchennych10 lat

Olsztyn
ul. Pstrowskiego 33

Studio Patronackie

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

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

www.atomkuchnie.pl
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OLSZTYN 
ul. Kołobrzeska 50

tel. 89 534 41 00
www.danysc.pl

tel. 89 535 32 42 
handel@danysc.com
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