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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!

Do każdej zakupionej
kuchni prezent

W
nadchodzącym
sezonie modne
będą minima-
listyczne zabu-

dowy kuchenne, w tym jed-
nobarwne fronty w wysokim
połysku. Jednak prawdziwym
hitem mogą okazać się fron-
ty matowe i meble przycią-
gające uwagę kolorystycz-
nym akcentem, np. we wnęt-
rzach otwartych półek.  

— Jeżeli decydujemy się na
kolor, to najlepiej intensyw-
ny, taki jak turkus, poma-
rańcz czy kurkuma. Pamię-
tajmy jednak, aby stosować
kolor z umiarem — radzi 
Sylwia Kowalska-Mikutel,
projektantka.  

Turkusowe 
akcenty
Dzięki tej propozycji wzor-

niczej udało się osiągnąć
optyczną lekkość wnętrza 
i wizualne powiększenie
wnętrza. Dzieje się tak za
sprawą połączenia jedno-
barwnych matowych fron-
tów górnych szafek oraz
ciemniejszej dolnej zabu-
dowy, której fronty od
-zwierciedlają naturalny ry-
sunek drewna. Jednocześnie 
drewniany dekor dębowy wy-

korzys-
tano rów-
nież w korpusach
górnych szafek, przez co pro-
jekt — pomimo zróżnicowa-
nia — stanowi spójną całość.

— Połączyliśmy piękny ma-
towy dekor w odcieniu por-
celany, z dekorem dąb high-
line, który wiernie oddaje
usłojenie drewna — zdradza
projektantka. 

W nowej aranżacji na
pierwszy plan wysuwają się
doskonałe proporcje kolory-
styczne. Dekory i struktury
doskonale się razem prezen-
tują, tworząc atrakcyjną 
i harmonijną kompozycję
wzorniczą. Rozsądnie zasto-
sowany kolor turkusowy 
w postaci ozdobnego pasa

nad bla-
tem i we wnę-

kach otwartych pó-
łek mocno ożywił zabudowę,
ale jej nie przytłoczył.

Aby całości dodać pazura,
wprowadzony został kon-
trastowy akcent w postaci
dekoru turkusowego, który
nie tylko ożywił aranżację,
ale nadał jej zupełnie nowy,
intrygujący charakter. To
kuchnia, która przyciąga
uwagę i na pewno nie pozo-
stanie niezauważona.

Pasuje, 
bo na zamówienie 
— Meble można zamówić

zgodnie z wymiarem wnętrza
i indywidualnymi naszymi
potrzebami — zapewnia 

Andrzej Tomasiak, właściciel
olsztyńskiego salonu meblo-
wego.

Zawsze jednak szafki czy
szuflady wyposażone będą 
w najwyższej jakości rozwią-
zania techniczne i okucia gwa-
rantujące komfortowe użyt-
kowanie mebli, począwszy od

szuflad z pełnym wysuwem,
które zapewniają łatwy dostęp
do ich zawartości poprzez zin-
tegrowane ciche domykanie
frontów i systemy spowalnia-
jące ich zamykanie. — W przy-
padku wyboru układu kuchni
w popularnym kształcie L moż-
na wprowadzić autorskie roz-

wiązanie w postaci szafki na-
rożnej z pojemnymi szuflada-
mi, których fronty są ułożone
pod kątem 90 stopni. Pozwa-
la to optymalnie zagospodaro-
wać narożnik i w 100 procen-
tach wykorzystać całą prze-
strzeń tak głębokiej szafki —
dodaje nasz ekspert. kkrr

W nowoczesnej, modnej kuchni 
nadal warunki dyktuje wysoki połysk. 
Warto jednak zwrócić uwagę na meble 
z drewnianymi, matowymi frontami
przełamanymi turkusem. To dość
odważne zestawienie 
z pewnością zainteresuje
osoby, które lubią
łamać kanony mody.  

Fot. KAM (2)

Drewno i porcelana
w naszej kuchni 


