
GAZETA OLSZTYŃSKA     DZIENNIK ELBLĄSKI 

8
www.dom.wm.pl ŚRODA 19.11.2014

WNĘTRZA

REKLAMA

472014otbr-a -A

tel. 89 543 06 51 www.masbud.pl

OSTATNIA OKAZJA
NA MIESZKANIE W PROGRAMIE MDM

WYBIERZ MIESZKANIE W OLSZTYNIE:
- na osiedlu Poziomkowa na Redykajnach
- w Central Park Knosały

TYLKO 5%
WKŁADU WŁASNEGO

do końca grudnia 2014 r.
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www.atomkuchnie.pl

Olsztyn
ul. Burskiego 28

róg Wilczyńskiego i Krasickiego

tel. 89 541 00 19
kom. 695 771 749

czynne pn.-pt. 10-18
sob. 10-14

Harmonia i piękno 
- kuchnia sercem domu

REKLAMA

W kilku
bieli
odcieniach

Urządzając kuchnię stoimy przed wieloma
decyzjami. Musimy wybrać, czy chcemy mieć
meble robione na wymiar czy gotowe, styl
tradycyjny czy nowoczesny, a także kolorystykę,
a jakiej pomieszczenie będzie utrzymane. Zamiast
poszukiwać zaskakujących kolorów, warto
postawić na elegancką i ponadczasową biel.

O
becnie, po kilku se-
zonach zachwytu
nad kolorem, biel
ponownie jest nu-

merem jeden w kolorystyce
kuchni. Statystyki sklepów
meblowych pokazują, że co
drugi klient wybiera meble
kuchenne w kolorze białym.
Warto pamiętać, że biel nie-
jedno ma imię i jej odcieni
jest sporo. Można więc wy-
brać chłodną, surową biel,

a także ciepły odcień bieli,
który sprawi, że kuchnia po-
mimo braku mocniejszych
barw, będzie sprawiała wra-
żenie przytulnej.

Biel w kuchni tworzy wra-
żenie czystości i higieniczno-
ści. Jasne meble sprawiają
też, że przestrzeń wydaje się
większa i jaśniejsza. Dzięki
temu nawet małe pomiesz-
czenie będzie sprawiało wra-
żenie bardziej przestronnego.

W takiej kuchni
można spędzać czas

całymi godzinami, nieko-
niecznie na gotowaniu. I tu
dochodzimy do kolejnej za-
lety bieli — jest uspokajają-
ca. Wnętrza, w których do-
minuje biel korzystnie wpły-
wają na domowników, koją
nerwy i poprawiają nastrój.

Łatwiej zmienić kolor
ścian niż mebli
Wiele osób obawia się bie-

li ze względu na trudności
w utrzymaniu czystości.
Tymczasem jest to mit —
w rzeczywistości białe meb-
le są bardzo praktyczne i łat-
we do czyszczenia. Dzięki
mocnemu odbijaniu światła
mniej na nich widać zacieki,
drobne rysy, zadrapania, czy
nawet ślady dziecięcych rą-
czek. Biały kolor jest też do-

skonałym tłem dla innych
elementów wystroju kuchni.
Białe meble nie oznaczają
przecież, że pozostałe przed-
mioty, ściany czy aranżacja
okien też muszą być białe.
Wręcz przeciwnie, dzięki
białym meblom możemy po-
zwolić sobie na większe sza-
leństwo w kolorystyce ścian
czy dodatków. Jest to tez
rozwiązanie bardzo ekono-
miczne — kolor ścian czy
rolet na oknach można bo-
wiem zmienić dużo mniej-
szym kosztem niż komplet-
na wymiana mebli kuchen-
nych. Dzięki temu może-
my nawet co roku mieć zu-
pełnie nowe oblicze kuchni
stosunkowo niewielkim
kosztem.

Zawsze i wszędzie
pasuje
Biel nigdy nie wychodzi

z mody i doskonale sprawdza
się praktycznie w każdej sty-
listyce, zarówno tej wyszu-
kanej, jak i minimalistycznej.
Do bieli pasuje praktycznie
wszystko: futurystyczne
meble, stół i krzesła w stylu
retro, szalone dodatki drew-
niane, metalowe czy szklane.

Można do kuchni praktycz-
nie wstawić każdy element,
a mimo to nie będzie wraże-
nia przesytu czy kiczu.

Ciekawym efektem będzie
również połączenie białych
blatów z ciemniejszymi de-
korami mebli — wtedy uzys-
kamy wrażenie przestrzen-
ności i trójwymiarowości.

Meble w kolorze białym są
też świetnym rozwiązaniem
w przypadku kuchni otwar-

tych. Można je wykorzystać
w aranżacji wnętrza bez
obaw, że nie będą kolory-
stycznie dopasowane do
mebli czy dodatków po-
mieszczenia, na które kuch-
nia jest otwarta. Białe meb-
le umożliwiają wstawienie
do salonu kanapy czy komo-
dy w nawet bardzo krzykli-
wych kolorach, a i tak nie bę-
dzie wrażenia przesytu. 

abc

Fot. K
AM

Fot. KAM

Fot. KAM

Fot. KAM


