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NASZ DOMMEBLE
KUCHENNE

 REKLAMA

O
twarta kuchnia sta-
wia coraz większe 
wymagania meb-
lom. Muszą pięknie 
się prezentować, 

a jednocześnie nie stracić nic 
z funkcjonalności. Mimo re-
prezentacyjnego charakteru 
kuchnia nadal bowiem pozo-
staje miejscem przygotowy-
wania posiłków i przechowy-
wania zapasów kuchennych.

— Wyeksponowanie kuch-
ni i uczynienie z niej centrum 
życia rodzinnego, które płyn-
nie łączy się z innymi strefa-
mi mieszkania, to bardzo 
ciekawy zabieg aranżacyjny, 
musi być jednak starannie 
przemyślany. W  otwartej 
kuchni nie możemy pozwo-
lić sobie na przypadkowy do-
bór mebli, bo wszystko musi 
idealnie ze sobą współgrać 
i komponować się ze stylisty-
ką pozostałej częścią wnętrza 
— wyjaśnia Sylwia Kowalska-
-Mikutel, projektantka.

Motyw, który scala
Zabudowa kuchenna prze-

chodząca w część jadalnianą, 
a  ta z kolei scalona z częścią 
wypoczynkową - te trzy strefy 
po połączeniu w jedną prze-
strzeń muszą stworzyć spójną 
całość. Jak to najlepiej osiąg-
nąć? Decydując się na jeden 
wzór dekoru, który równie 
dobrze zaprezentuje się na 
meblach kuchennych, na sto-
le w jadalni czy w zabudowie 
strefy dziennej lub przewodni 
motyw kolorystyczny.

— W  naszych systemach 
mebli proponujemy możli-
wość doboru stołu do jadalni 
w  takim samym dekorze, co 
zabudowa kuchenna — mówi 
Andrzej Tomasiak, właściciel 
salonu mebli kuchennych 
w  Olsztynie. — Pozwoli to 
osiągnąć harmonię, która 
powinna wyróżniać otwarte 
wnętrza. Decydując się na 
dekory drewniane, można ła-
two skomponować je z pozo-

stałą częścią zabudowy strefy 
dziennej, a nawet z panelami 
podłogowymi. Z  kolei kolor 
lakieru frontów kuchennych 
może być motywem przewod-
nim dla pozostałej części aran-
żacji — dodaje nasz ekspert.

Kuchnia 
widziana z salonu
Zabudowa kuchenna wi-

doczna z salonu musi być nie 
tylko piękna, ale zaprojekto-
wana z niezwykłą starannoś-
cią i perfekcyjnie wykonana. 
Tu liczą się najdrobniejsze 
detale. Korpusy szafek wy-
konane w tym samym kolo-
rze, co fronty mebli, a wzór 
dekoru blatu powtórzony we 
wnętrzu otwartych półek lub 
jako wykończenie ściany nad 
blatem - to zabiegi, dzięki 
którym kuchnia efektowniej 

się prezentuje. Po pierwsze 
potęgują jej reprezentacyjny 
charakter, po drugie - będą 
oznaką dobrego smaku go-
spodarzy.

— Niezależnie od tego, czy 
otwarta kuchnia zostanie za-
aranżowana na jedną ścianę 
czy mamy miejsce na bar-
dziej reprezentacyjną zabu-
dowę z efektowną wyspą, nie 
możemy pozwolić sobie na 
żadne kompromisy w estety-
ce i jakości wykonania mebli 
- przypomina Sylwia Kowal-
ska-Mikutel. — Pamiętajmy, 
że w otwartej kuchni ważne 
jest nie tylko to, co jest wy-
eksponowane, ale również 
ukryte za frontami wnętrze 
zabudowy. Ważne, aby otwar-
cie szafki czy szufl ady przy 
naszych gościach nie zepsuło 
efektu całości.

Do stołu czas zasiąść
Ma to szczególne znaczenie, 

gdy urządzamy u  siebie np. 
wigilię. Przestrzeń otwarta na 
salon musi być uporządkowa-
na, a wrażenie ładu i harmonii 
spotęguje ukrycie akcesoriów 
kuchennych w szafkach i szu-
fl adach. Dodatkowe miejsce 
na cały arsenał niezbędnych 
w  kuchni środków zyskamy 
decydując się na zabudowę 
pod sam sufi t.

Warto też wygospodarować 
miejsce na świąteczne akceso-
ria. Zastawa ze świątecznymi 
zdobieniami, obrusy, serwety, 
świeczniki i inne dodatki de-
koracyjne powinny być w za-
sięgu ręki, aby łatwo je było 
wydobyć a potem ponownie 
schować. 
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KUCHNIA PRZESTAŁA BYĆ WYŁĄCZNIE 
PRZESTRZENIĄ ROBOCZĄ, SCHOWANĄ 
ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI I 
ODDZIELONĄ OD RESZTY WNĘTRZA. 
PROJEKTANCI POCZĄTKOWO 
OTWORZYLI JĄ NA SALON, A OBECNIE 
CORAZ BARDZIEJ INTEGRUJĄ ZE 
STREFĄ DZIENNĄ. STOSUJĄC TE 
ROZWIĄZANIA MOŻEMY SPĘDZIĆ 
ŚWIĘTA NIE WYCHODZĄC Z KUCHNI.

KUCHENNA 
ZABUDOWA 
MEBLOWA, 
KTÓREJ NIE 
ZAMYKAMY ZA 
DRZWIAMI, MUSI 
BYĆ STARANNIE 
WYKONANA, 
A DEKORY 
SKOMPONOWANE 
Z POZOSTAŁĄ 
CZĘŚCIĄ 
WNĘTRZA. 
ATRAKCYJNYM 
ZABIEGIEM JEST 
ZASTOSOWANIE 
TEGO SAMEGO 
PANELU 
DEKORACYJNEGO 
NA ŚCIANIE NAD 
BLATEM I W 
CZĘŚCI DZIENNEJ 
WNĘTRZA.

ŚWIĘTA W KUCHNI BEZ GRANIC
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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


