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- Dziś nie zamykamy kuch-
ni drzwiami, za które wstęp
mają tylko domownicy, prze-
ciwnie chętnie ją eksponu-
jemy, zapraszamy do niej go-
ści i wspólnie gotujemy –
zauważa Andrzej Tomasiak,
właściciel salonu meblowe-
go. - Dlatego kuchnia wy-
gląda zupełnie inaczej niż
jeszcze kilkanaście lat temu.
Teraz każdy z jej elementów
musi do siebie pasować i do-
skonale się uzupełniać. Dla-
tego tak ważny jest nie tylko
wybór frontów, rozmiesz-

czenie szafek, ale również
dobór odpowiedniego sprzę-
tu AGD, który dodatkowo
ma podkreślić walory naszej
kuchni i zaakcentować styl,
w jakim jest urządzona –
dodaje nasz ekspert.  

Podobnie jak sama kuchnia,
również sprzęt AGD przestał
pełnić tylko funkcję prak-
tyczną. Podczas wyboru pie-
karnika, płyty grzewczej czy
mikrofalówki pod uwagę bra-
ne są nie tylko ich paramet-
ry techniczne, ale i design,

wysuwaną całą komorą pie-
karnika, co ułatwia korzysta-
nie z niego. 

Decyzja o tym, w jakim
miejscu chcemy umieścić pie-
karnik, to zaledwie pierwszy
krok na drodze do wyboru
sprzętu AGD, w który wypo-
sażymy naszą kuchnię. Dużo

trudniejszy jest z pewnością
wybór konkretnego modelu.
Gama wzornicza dostępnych
na rynku modeli jest bardzo
szeroka. Na co się więc zde-
cydować? - To zależy od efek-
tu, jaki chcemy uzyskać. Mo-
żemy albo wyeksponować
sprzęt AGD, tak, aby się wy-
różniał i był dodatkową ozdo-
bą kuchni, albo przeciwnie –
wybrać modele, które nie
zdominują estetyki wnętrza –
radzi Tomasiak.  

Co to oznacza w praktyce?
Możemy wybrać piekarnik,
który wtopi się w zabudowę
kuchenną lub dobrać go na
zasadzie kontrastu. Nawet
decydując się na białe fronty
mamy możliwość wyboru pie-
karnika z białym szkłem, któ-
ry harmonijnie skomponuje
się z całą zabudową lub moc-
no go zaakcentować poprzez
kontrastowy, czarny kolor,
który doskonale będzie współ-
grał z białą kuchnią. W przy-
padku frontów drewnianych
dobrym wyborem jest z kolei
piekarnik srebrny, chociaż

i tutaj mamy pole do po-
pisu – może być przecież

matowy, w połysku lub
szczotkowany. W pa-
rze ze srebrnym pie-
karnikiem na pew-
no dobrze zapre-
zentuje się wolno
stojąca lodówka
w podobnym od-
cieniu, warto rów-
nież pomyśleć

o srebrnych oku-
ciach do frontów

meblowych.   
Do kompletu pozosta-

je jeszcze okap, który pró-
cz ważnego zadania filtro-
wania powierza w kuchni
pełnić może również funkcję
ozdobną. Proponowane obec-
nie modele okapów mają róż-
ne kształty i kolory, bez pro-
blemu można je więc dopa-
sować do kuchni w każdym
stylu – od retro po bardzo no-
woczesną. 

kształt czy kolor. Jest to zro-
zumiałe – inny piekarnik bę-
dzie pasował do nowoczesnej
minimalistycznej kuchni,
inny do tej urządzonej w sty-
lu industrialnym, a jeszcze
inny model do kuchni kla-
sycznej czy stylizowanej. 

W takiej kuchni nie przy-
padkowe jest również umiejs-
cowienie sprzętu AGD. -
Znacznie łatwiej jest korzystać
z urządzenia, które mamy na
wysokości rąk, stąd tak duża
popularność piekarników
montowanych nad blatem,
często w jednej linii z mikro-
falą i ekspresem do kawy –
mówi Andrzej Tomasiak. - Co
nie oznacza, że całkowicie zre-
zygnowaliśmy z piekarników
montowanych w dolnej za-
budowie szafek. Te jednak
najchętniej wybierane są przez
właścicieli kuchni w stylu re-
tro lub amatorów tradycyj-
nych rozwiązań – dodaje. 
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Pięknie położone, umeblowane i wykoń-
czone w wysokim standardzie miesz-
kanie na Pieczewie. Powierzchnia 135 m2

z możliwością zwiększenia powierzchni
o dodatkowe 20 m2. Położone bez-

pośrednio przy lesie na ładnie zagospo-
darowanym i zamkniętym terenie. Nowe
budownictwo (rok budowy 2004 - blok 3 pię-
trowy). Dwupoziomowe. Duży balkon 9 m2.

Mieszkanie z pięknym widokiem na las 
- w cichej okolicy (ul. Stramkowskiej).
Doskonała alternatywa dla domku w zdecy-
dowanie niższej cenie.

Dodatkowym atutem są niskie
koszty utrzymania - czynsz

tylko 288 zł. Budynek z
własną kotłownią - koszty
ogrzewania tylko w se-
zonie zimowym 200
zł/m-c. 
Wyposażenie: AGD ku-
chni, meble pod zabu-
dowę, garderoba w ce-
nie mieszkania.

459
tys. zł

Zadzwoń 501 239 735

Mieszkanie zamiast domu! 
Jedyne takie w Olsztynie

Opcja montażu piekarnika
na wysokości stwarza rów-
nież większe możliwości aran-
żacyjne. Poza popularnymi –
w słupku lub w szeregu –
można wprowadzić innowa-
cyjne rozwiązanie, gdzie pie-
karnik w systemie mebli
KamPlus został wysunięty
poza linię zabudowy meblo-
wej. Taka ekspozycja stała się
dodatkowym sposobem na
urozmaicenie bryły mebli.  

Oprócz wysokości
montażu piekarnika,
możemy zdecydo-
wać także o sposo-
bie jego otwiera-
nia. Do wyboru są
piekarniki stan-
dardowo uchyla-
ne z góry na dół,
z drzwiczkami
otwieranymi na
bok, a także mode-
le z wózkiem, czyli

Symbioza
kuchenna, 
czyli meble i AGD 
w jednej zabudowie

Fot. KAM (3)

Otwarcie kuchni na salon sprawiło, 
że nabrała ona bardziej reprezentacyjnego
charakteru. Jest nie tylko praktyczna
i funkcjonalna, ale i atrakcyjna
wizualnie. To zasługa nie tylko
efektownych frontów, ale również
przemyślanego doboru wszystkich 
jej elementów, również urządzeń AGD.  
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Olsztyn
ul. Pstrowskiego 33

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

ul. Janowicza 21
tel. 89 541 00 19

ul. Jagiellońska 55a/5a
kom. 519 794 310

www.atomkuchnie.pl

Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze niż oczekujesz!
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