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K
iedyś stworzenie
spójnego stylistycz-
nie wnętrza ku-
chennego – takiego,

w którym stół będzie pasował
do mebli, a krzesła wpasują
się w estetykę całości, wy-
magało sporo czasu i zaan-
gażowania. Trzeba było z kil-
ku kolekcji, często różnych
producentów, wyczarować
wymarzoną kuchnię, w któ-
rej poszczególne elementy
będą do siebie pasowały. 

Dzisiaj problem ten wła-
ściwie już nie istnieje, mamy
bowiem do dyspozycji kom-
plety zabudowy wraz ze sto-
łami i taboretami. 

Po pierwsze 
wygoda
Takie rozwiązanie jest bar-

dzo wygodne, gdyż nie mu-
simy szukać pasujących do
siebie mebli. To również od-
powiedź na popularny obec-
nie trend minimalistyczny.
W monolitycznych aranża-
cjach kuchennych, utrzyma-
nych w jednolitej kolorysty-
ce i pozbawionych zbędnych
detali, wszystko musi do sie-
bie pasować. Aby dodatkowo
zaakcentować wrażenie ładu
i harmonii, wybieramy te
same dekory na fronty meb-
li, blaty kuchenne, czasami
wykończenie ściany nad bla- tem i przede wszystkim stół,

który postawimy w takiej
kuchni. 

Obecnie jadalnia nie sta-
nowi osobnego pomieszcze-
nia, ale jest miejscem za-
aranżowanym w kuchni czy
zaraz przy niej – mówi Sylwia
Kowalska-Mikutel, ekspert
producenta mebli kuchen-
nych. - Dlatego coraz bardziej
koncentrujemy się na tym, by
była nie tylko funkcjonalna,
ale idealnie dopasowana, a
wręcz identyczna jak zabu-
dowa kuchenna. Kilka lat
temu zdecydowaliśmy się
ułatwić to zadanie naszym
klientom i zaproponowaliś-
my w naszej kolekcji stół i ta-
borety dopasowane kolory-
stycznie do zabudowy ku-
chennej – dodaje ekspert.

Taka komplementarna ofer-
ta na pewno ułatwi aranżację
wnętrza kuchni – potwierdza
Andrzej Tomasiak, właści-
ciel olsztyńskiego salonu
meblowego. - Decydując się
na stół z tej samej kolekcji co
zabudowa kuchenna, mamy
pewność, że będzie wykoń-
czony dokładnie takim sa-
mym dekorem, bez różnic w
odcieniu - dodaje.

Różnorodność 
dekrów
Najbardziej popularne de-

kory można spotkać w ofercie
wielu producentów, co nie
oznacza, że są one identyczne.
Zaskoczeniem może być to, że
stół w odcieniu dąb sonoma,
orzech, sosna czy wenge bę-
dzie się różnił od mebli, do

których go dokupiliśmy. Dla-
tego już na etapie przygoto-
wywania projektu kuchni
warto zastanowić się, czy
chcemy również, aby był w
niej stół w identycznym ko-
lorze jak fronty czy blat ku-
chenny i zdecydować się na
jego zakup razem z całą za-
budową, najlepiej z tej samej

kolekcji. To często również
bardziej ekonomiczne roz-
wiązanie.

Stół, krzesło, taboret
O tym, że stół pełni nie-

zwykle ważną rolę w kuchni
nikogo nie trzeba przekony-
wać, dlatego szkoda z niego
rezygnować nawet na korzyść
baru, wyspy czy półwyspu.
Wbrew pozorom, nawet w
niewielkiej kuchni da się wy-
gospodarować miejsce do wy-
godnego spożywania posił-
ków bez ograniczania funk-
cjonalności całego pomiesz-
czenia. Rozmiar stołu można
dopasować do powierzchni,
jaką dysponujemy. Najlepiej,
jeżeli ma on formę kwadratu
lub prostokąta, wówczas je-
den z boków można przysta-
wić do ściany. Jeżeli nie mamy
miejsca na krzesła, możemy z
powodzeniem zastąpić je ta-
boretami. Taboret nie tylko
można schować pod stołem,
nie zajmuje wówczas cenne-
go miejsca, ale ma również
dodatkowe praktyczne zasto-
sowanie: można go użyć, aby
sięgnąć po przedmioty scho-
wane w górnych szafkach. 

Meble i stół 
w tym samym dekorze

W idealnej kuchni wszystko musi
być na swoim miejscu i doskonale 
do siebie pasować. To zasługa 
nie tylko przemyślanego projektu,
optymalnie dobranej zabudowy
kuchennej, ale również idealnie
dopasowanej kolorystyki
poszczególnych elementów.  
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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!

Do każdej zakupionej
kuchni prezent
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