
P
rzestronna, nowoczesna strefa kuchenna 
z praktycznym rozkładem to marzenie 
wielu osób. Nie oznacza to jednak, że aby je 
zrealizować, musimy wygospodarować na 
pomieszczenie kuchenne pokaźny metraż. 

Często wystarczy racjonalne rozmieszczenie sprzętów, mebli, blatów 
roboczych, a także zorganizowanie pojemnej strefy przechowywania. 
Optymalnym rozwiązaniem pozwalającym wydobyć z kuchni cały 
potencjał jest wykonanie zabudowy na wymiar. Zaprojektowana od pod-
staw i według indywidualnych potrzeb najlepiej wpisuje się w wymagania 
oraz preferencje użytkowników. Prezentowana aranżacja to przykład 
tego, jak innowacyjność zabudowy meblowej na wymiar może wpłynąć 
na komfort jej użytkowania. Wykonana według wizualizacji architekta 
oraz ustaleń z inwestorem optymalnie wpisuje się w przestrzeń i gwa-
rantuje dość miejsca roboczego i dla sprzętów AGD, a także dużą ilość 
pojemnych schowków.

WZOROWA ORGANIZACJA

W tej kuchni każdy przedmiot, przyrząd i produkt ma swoje 
miejsce. Wszystko mieści się w pojemnej, dobrze zorganizowanej 

Wyjątkowa
Aranżacja na miarę potrzeb
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Przemyślana i dopasowana do potrzeb aranżacja kuchni to klucz do jej funkcjonalności 
oraz dobrej organizacji pracy. Ważna jest także estetyka strefy kulinarnej, po pierwsze 

dlatego, że coraz częściej stanowi ona otwarty aneks połączony z salonem, a po drugie, 
ponieważ w pięknym otoczeniu przyjemniej jest wykonywać zadania. Jak powinna 

wyglądać wyjątkowa kuchnia?

kuchnia

z artykułami sypkimi, dolne, głębokie szuflady swo-
bodnie mieszczą garnki w różnych rozmiarach, a szafki 
z odchylanymi do góry frontami gromadzą szklaną 
zastawę. System podnośników zapewnia łatwy dostęp 
do wnętrza szafek górnych i swobodę poruszania się po 
kuchni, nawet gdy drzwiczki są otwarte. Innowacyjnym 
rozwiązaniem są też fronty dwuczęściowe, które składają 
się podczas otwierania. Wszystko, czego potrzeba, jest 
więc w zasięgu ręki.

ELEGANCKA KOMPOZYCJA

Wyjątkowy charakter ma także aranżacja kuchni, 
która swój elegancki wyraz zawdzięcza połączeniu forniru 
o pięknym usłojeniu i ciepłej barwie z ciemnym kamieniem, 
czarnym szkłem oraz bielą. Fronty z pionowym dekorem 
drewna zestawiono z meblami lakierowanymi na biały 
mat (szafki dolne) oraz z wykończonymi akrylem (szafki 
górne). Ciemny blat kamienny dopełnił całość i dodał ele-
gancji. Pojawił się on zarówno w części roboczej, jak i w roli 
zwieńczenia drewnianego stołu, który stanął w centrum 
pomieszczenia. Przytulności dodają modne szare krzesła 
w welurowych tapicerkach.

KUCHENNA HARMONIA

Mimo dominacji ciemnych wybarwień frontów oraz 
blatów kuchnia jest jasna i przyjemna. Przez drzwi tarasowe 
do wnętrza wpada duża dawka naturalnego światła, które 
odbija się od frontów górnych białych szafek, wnoszą jeszcze 
więcej blasku. Harmonii kuchennej aranżacji dodaje zorga-
nizowanie zabudowy ukrytej, dzięki czemu szafki, sprzęty 
AGD, a nawet drzwi do sąsiadującej z kuchnią spiżarni 
tworzą jedną, zwartą powierzchnię. Wszystkie te elementy 
wykończone są jednakowym fornirem, co zapewnia este-
tyczną spójność.

Całość zabudowy wieńczy bardzo dokładne dopa-
sowanie urządzeń zarówno do zabudowy meblowej, jak 
i blatu kamiennego, a nawet podwieszanego sufitu, w który 
wkomponowane są podświetlenia LED oraz okap. W trosce 
o detale do szafek dobrano czarne matowe uchwyty typu 
reling, a nowoczesny charakter aneksu podkreślają listwy 
świetlne zamontowane pod górnymi szafkami oraz awan-
gardowa bateria zlewozmywakowa. W tej kuchni każdy 
szczegół ma znaczenie i jest dopracowany do perfekcji. 
Dzięki temu przebywanie i wykonywanie kulinarnych 
czynności staje się komfortowe. 

strefie przechowywania, pełnej szuflad, półek, 
szafek. Wszystkie schowki zostały zaprojek-
towane z myślą o konkretnym przeznaczeniu. 
Wysuwana szafka cargo porządkuje słoje 
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