
K U C H N I E

Przed generalnym 
remontem, kuchnia stano-
wi∏a ma∏e, cz´Êciowo za-
mkni´te pomieszczenie.
Dzi´ki wyburzeniu Êciany,
wn´trze zyska∏o prze-
strzennoÊç. 
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K U C H N I E

Moje 
miasto
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Przy urzàdzaniu pierwszego wspólnego mieszkania,
pojawiajà si´ liczne dylematy, zw∏aszcza w dziedzinie

wyboru stylu aran˝acji. Co wybraç? Ch∏odnà 
nowoczesnoÊç, czy ciep∏e retro? A mo˝e uniwersalny

i zawsze modny klasycyzm?



www.dobrzemieszkaj.pl
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K U C H N I E

Stref´ kuchennà wyodr´bnia pod∏oga z gresowych p∏ytek
oraz industrialna konstrukcja pod sufitem. Forma metalo-
wego stela˝u odzwierciedla kszta∏t kuchennej zabudowy. 

Lodówka, kuchenka i okap (Whirlpool)

wnoszà do wn´trza ch∏odny powiew 

nowoczesnoÊci. Aby nieco ociepliç 

atmosfer´, Êciany pomalowano na ˝ó∏ty

i czerwony kolor.

PATRZÑC NA PREZENTOWANÑ TU KUCHNI¢,

z ca∏à pewnoÊcià mo˝na stwierdziç, ˝e najlepszym sposo-

bem wyjÊcia z k∏opotliwej sytuacji, jest po∏àczenie wszyst-

kich tych stylistyk w jednà. Tym sposobem otrzyma si´ wn´-

trze oryginalne, z niekonwencjonalnymi pomys∏ami. 

Umownà granicà mi´dzy kuchnià a salonem jest du˝y,

wielofunkcyjny bar ustawiony na planie litery „L”. Odpowied-

nia wysokoÊç (110 cm) i konstrukcja powodujà, ˝e bez pro-

blemu przys∏ania on kuchenny rozgardiasz, zaÊ zamonto-

wane w nim pojemne szafki, mieszczà wszelkie potrzebne

sprz´ty. Konstrukcja mebla jest dok∏adnie przemyÊlana:

blend´ z laminatu obudowano pionowymi deskami ró˝nej

wysokoÊci, które nast´pnie podÊwietlono od spodu. W ten

prosty sposób otrzymano imponujàcy efekt dekoracyjny,

przypominajàcy nocnà panoram´ miasta. Barowy charakter

mebla sprzyja d∏ugim, wieczornym rozmowom przy lampce

wytrawnego trunku, co dla koneserów wina, majàcych ma∏e

dziecko, jest rzeczà bardzo wa˝nà. Aby poczuç si´ jak

w prawdziwej kafejce, nie trzeba ju˝ wychodziç z domu, wy-

starczy pociàgnàç odpowiednià desk´ zdobiàcà bar i wy-

sunàç cargo z kieliszkami i butelkami dobrego wina. Niektó-

re trunki wyeksponowano te˝ w pionowej winiarce. 

Sprz´ty o nowoczesnym, ch∏odnym designie: srebrzysto-

szara lodówka, kuchenka, okap i drobne AGD zestawiono

w kuchni z „ciep∏ymi” laminowanymi powierzchniami o wy-

barwieniu ciemnego drewna. Atmosfer´ „podgrzewajà” te˝

˝ó∏te p∏ytki na Êcianach w okolicy blatów roboczych, oraz po-

malowane na czerwono pasma powy˝ej szafek wiszàcych.

Nie sposób nie zauwa˝yç tu te˝ oryginalnej konstrukcji wiszà-

cej na barem. Zgodnie z za∏o˝eniem projektanta, na metalo-

wym stela˝u mia∏o znajdowaç si´ szk∏o, przez które z góry

przenika∏oby Êwiat∏o. Mieszkaƒcy jednak tak bardzo przy-

zwyczaili si´ do surowej ramy, ˝e zrezygnowali z dalszego jej

wykoƒczenia, traktujàc jà jak industrialnà rzeêb´. 


