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Œciany i pod³oga - to pierwsze, czym musimy siê zaj¹æ urz¹dzaj¹c
kuchniê swoich marzeñ. Oczywiœcie, wizjê ca³oœci musimy mieæ ju¿
wtedy dok³adnie przemyœlan¹.
Kuchnia, jak ka¿de inne pomieszczenie, mo¿e byæ urz¹dzona
w rozmaitych stylach. Bez wzglêdu jednak na to, czy decydujemy siê
na wariant przytulnego miejsca, w którym koncentruje siê ¿ycie
rodzinne, czy te¿ wybieramy wysoko sprawny zestaw maszyn
w nowoczesnej oprawie, to sposób wykoñczenia œcian i pod³óg
zadecyduje o koñcowym efekcie.
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fot. Ebke Küchen
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G£ADKIE LUB
ZE SZLACZKIEM
Nawet najpiêkniejsza œciana musi
przede wszystkim byæ praktyczna, a to
w wersji kuchennej oznacza, ¿e powinna byæ wykonana z materia³ów ³atwo
zmywalnych. Najpopularniejsze s¹ p³ytki ceramiczne. Odchodzi siê jednak od
wyk³adania nimi œcian od góry do do³u.
Modnie jest k³aœæ p³ytki tylko w newralgicznych miejscach - przy zlewozmywaku i kuchence, a w pozosta³ej czêœci
stosowaæ inne materia³y wykoñczeniowe. Wa¿ne, aby dobraæ je tak, by nie
„gryz³y siê” ze sob¹. Œwietnie nadaj¹ siê
do tego farby i tynki dekoracyjne - po³¹czone z p³ytkami sprawi¹, ¿e kuchnia
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stanie siê bardziej przyjazna, ni¿ tylko
w otoczeniu kafelków.
Iloœæ kombinacji jest tutaj nieograniczona. Mo¿na ³¹czyæ wzorzyste p³ytki
z jednolitymi farbami lub odwrotnie.
Gdy nie przepadamy za minimalizmem,
warto siê zastanowiæ, czy nie pomalowaæ œcian (lub œciany) technik¹ przecierania. Podobny efekt o¿ywienia
i rozbicia jednostajnoœci wnêtrza uzyskamy u¿ywaj¹c stempli i szablonów.
Przy ich pomocy wykonamy jednobarwne, powtarzaj¹ce siê wzory, które
w dowolny sposób odbijamy na œcianie. Mo¿emy je wykorzystaæ równie¿ do
optycznego obni¿enia (wzory u³o¿one
w poziomy pas przy suficie) lub podwy¿szenia wnêtrza (pionowe pasy).

W kuchni znakomicie sprawdzaj¹ siê
tapety winylowe. S¹ wodoodporne,
³atwe do mycia. Przy ich pomocy ³atwo
zamaskowaæ drobne nierównoœci
i pêkniêcia œcian lub sufitu.
Tapetê mo¿na wykoñczyæ bordiur¹.
Podobnie jak w przypadku stempli i szablonów, odpowiednio dobrana zmieni
wygl¹d naszej kuchni - naklejona pod
sufitem optycznie obni¿y pomieszczenie, a po³o¿ona w pionie podwy¿szy je.
Bordiury mo¿na te¿ wykorzystaæ do
obramowania okien czy drzwi, lub do
rozdzielenia dwóch wzorów tapety.
W roli œciennej ok³adziny w kuchni
coraz modniejsze staj¹ siê p³yty z marmuru, granitu lub wapienia. Trzeba
przyznaæ, ¿e to bardzo elegancki materia³. Podobnie, jak w przypadku p³ytek
ceramicznych, kamieniem najczêœciej
wyk³ada siê tylko fragmenty œcian
wzd³u¿ blatu roboczego.
Modnym sposobem ochrony newralgicznych miejsc przed zabrudzeniem
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1 Najczêœciej spotykany materia³
wykoñczeniowy w kuchni - p³ytki ceramiczne; tutaj w po³¹czeniu z tynkiem
strukturalnym (fot. Opoczno)
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2 Ciekawie wygl¹da œciana pomalowana technik¹ przecierania, na której
wykonano dekoracyjny pas w kolorze
wype³nienia drzwiczek w meblach
(fot. Fox Decorator)
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3 Œcianê najbardziej nara¿on¹ na
zabrudzenie mo¿na równie¿ zabezpieczyæ wyk³adaj¹c j¹ blach¹ stalow¹
(fot. Studio Buczny Design)
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jest u¿ycie szk³a. Matowe tafle szklane
daj¹ niezwykle ciekawy efekt dekoracyjny. Pasuj¹ do prostych mebli, kuchni urz¹dzonych wed³ug za³o¿eñ minimalistycznych.
W kuchni mo¿na te¿ u³o¿yæ boazeriê
drewnian¹ lub z paneli drewnopochodnych, ale nie powinny mieæ one bezpoœredniego kontaktu z wod¹. Nie nale¿y
stosowaæ ok³adziny sosnowej, gdy¿
jest ona wra¿liwa na grzyb powoduj¹cy
sinienie. Natomiast polecane jest drewno z cedru, jod³y czy modrzewia.
Boazeriê nale¿y starannie zabezpieczyæ impregnatami antygrzybicznymi
oraz lakierami lub farbami wodoodpornymi. Równie¿ panele z p³yt pilœniowych dobrze sprawdz¹ siê w kuchni,
podobnie jak woskowane lub lakierowane p³ytki z korka.

MUSI WIELE
WYTRZYMAÆ
Pod³oga w kuchni musi byæ odporna,
³atwa do zmywania, antypoœlizgowa
i oczywiœcie, dopasowana do mebli
oraz œcian. Jej rodzaj zale¿y od trybu
¿ycia domowników. Osoby korzystaj¹ce z kuchni sporadycznie mog¹ mieæ
nawet pod³ogê drewnian¹. Jednak nie
sprawdzi siê ona w du¿ej rodzinie,
w której kuchnia jest miejscem przygotowywania wielu posi³ków i centralnym
miejscem spotkañ.
Najczêœciej stosowane s¹ p³ytki ceramiczne, które nale¿¹ do tzw. twardych
materia³ów pod³ogowych. S¹ trwa³e
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i odporne na zaplamienia, choæ ich
minusem jest to, ¿e s¹ zimne (za³o¿enie ogrzewania pod³ogowego niweluje
ten mankament).
Najpopularniejsza i zarazem najtañsza
jest terakota - oferowana w szerokiej
palecie kolorów oraz bogatym wzornictwie. Twardsze i bardziej odporne
na œcieranie s¹ p³ytki gresowe. Ciekawie wygl¹daj¹ tak¿e p³ytki z klinkieru,
czyli gliny spieczonej w bardzo wysokiej temperaturze. Dostêpne s¹ one
w ró¿nych odcieniach czerwieni, br¹zu
i ¿ó³ci.
Znakomitym materia³em na posadzkê
w kuchni jest kamieñ. Pod³oga z granitu
czy marmuru bêdzie elegancka i na
pewno pe³na uroku. Siêgaj¹c po ten
materia³ warto pamiêtaæ, ¿e jest on ciê¿ki, co mo¿e uniemo¿liwiæ u³o¿enie go na
wy¿szych kondygnacjach. Na pod³ogê

7
6

nie powinno siê u¿ywaæ kamienia polerowanego, gdy¿ bêdzie zbyt œliski.
Nieco tañsze od naturalnych s¹ konglomeraty kamienne, czyli zmielony
kamieñ naturalny ³¹czony z ¿ywicami,
wype³niaczami i ewentualnie barwnikami. Konglomeraty s¹ zazwyczaj bardziej odporne na zaplamienia oraz
uszkodzenia mechaniczne.
Propozycj¹ wart¹ uwagi s¹ wyk³adziny
z PVC. Ciekawe wzornictwo, bogata
kolorystyka i stosunkowo niska cena
sprawiaj¹, ¿e s¹ one powszechnym
materia³em wykoñczeniowym. Ich
dodatkowymi zaletami jest ³atwoœæ
monta¿u i utrzymania w czystoœci, trwa³oœæ, dobra izolacyjnoœæ, a przede
wszystkim odpornoœæ na wodê oraz
t³uszcze i kwasy u¿ywane w gospodarstwie domowym.
Jako ¿e pod³oga drewniana jest droga,
a przede wszystkim niezbyt w kuchni
praktyczna, w ci¹gu ostatnich lat furorê robi¹ panele. Najpopularniejsze,
przede wszystkim z powodu ceny, s¹
panele laminowane. Do kuchni nadaj¹
siê te o zwiêkszonej odpornoœci rdzenia na wilgoæ i warstwy wierzchniej na
œcieranie. Oprócz paneli laminowanych dostêpne s¹ panele drewniane,
zbudowane z kilku warstw drewna

Pamiêtaj
Podczas planowania wykoñczenia kuchennej pod³ogi warto
pomyœleæ o ³¹czeniu ró¿nych
materia³ów. Jest to szczególnie
wa¿ne, kiedy kuchnia jest po³¹czona z jadalni¹. Wtedy czêœæ
kuchenna mo¿e byæ wy³o¿ona
np. p³ytkami ceramicznymi,
a jadalnia – parkietem. Wa¿ne
jest wtedy wyrównanie poziomów obu czêœci. Poniewa¿ gruboœæ p³ytek jest mniejsza od
gruboœci parkietu, ró¿nicê nale¿y zniwelowaæ, stosuj¹c wylewki
lub
klej
grubowarstwowy.
Podobnie mo¿na wydzieliæ jedynie k¹cik jadalny ze stolikiem.
U¿ycie dwóch ró¿nych materia³ów doskonale wyodrêbni strefy
w kuchni ró¿ni¹ce siê przeznaczeniem i funkcj¹.
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i zabezpieczone kilkoma warstwami
lakieru. S¹ dro¿sze, ale pozbawione
podstawowej wady paneli laminowanych, czyli g³uchego odg³osu towarzysz¹cego chodzeniu. Poza tym mo¿na
je kilkakrotnie odnawiaæ poprzez cyklinowanie i lakierowanie.
Materia³em zbli¿onym do drewna,
a jednoczeœnie œwietnie sprawdzaj¹cym siê w kuchni, s¹ ok³adziny
z korka. Jest to materia³ ciep³y, odporny na wilgoæ i elastyczny, który bardzo
dobrze t³umi dŸwiêki i znosi du¿e
obci¹¿enia, ma w³aœciwoœci antystatyczne i antyalergiczne.
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4 Kuchnia w otoczeniu drewna jest ciep³a i przyjazna (fot. Honka)
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5 Drewniany sufit z grubymi belkami
sprawia, ¿e kuchnia przypomina wiejskie wnêtrze (fot. Gorenje)
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6 Ciekawie w otoczeniu kamienia - œcianê wy³o¿ono nieregularnymi p³ytkami
kamiennymi, a na pod³odze wykorzystano du¿e kamienne tafle (fot. Nolte)
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7 Wyk³adzina z PVC znakomicie sprawdzi siê w kuchni (fot. Forbo Flooring)
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8 Panele drewniane s¹ œwietnym rozwi¹zaniem dla mi³oœników drewna
(fot. Perfect Line)
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