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Zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje dotycz ce aran acji kuchni, warto zastanowi

si  nad stylem ycia, który prowadzimy. Popatrzmy wi c na siebie z boku. Czy uwielbiamy 

kulinarne eksperymenty, cz sto gotujemy z dzie mi albo z przyjació mi? A mo e tak 

kochamy prac , e je li chodzi o kuchni , to liczy si  w niej dobry ekspres do kawy, zmy-

warka i mikrofalówka? Dopiero w tym momencie zastanówmy si  nad powierzchni , któr

mamy zagospodarowa . Dostosujmy do niej potrzeby i marzenia.

Je li kuchnia jest naszym ywio em, domownicy rw  si  do gotowania, a miejsca jest 

zbyt ma o – te  mo na j  wspaniale i funkcjonalnie urz dzi . Z kolei singiel bez y ki do 

kucharzenia powinien zrezygnowa  z planowania ogromnej kuchni ze sprz tem, którego 

nie powstydzi aby si  restauracja. Mo e lepiej powi kszy  salon, by zorganizowa  kino 

domowe z prawdziwego zdarzenia.

Przy planowaniu kuchni nie ma idealnej recepty, bo ka dy ma ró ne oczekiwania. 

Niezale nie jednak od naszych upodoba  istniej  pewne regu y, które warto pozna .

Przypatrzmy si  zatem zasadom urz dzania stref: gotowania, jadalnianej, porz dkowej, 

Razem
To, czy b dziemy 

dobrze si  czuli 

w naszej kuchni, zale y

przede wszystkim od 

mo liwo ci wygodnego 

i bezpiecznego 

korzystania 

z niej; mo liwo ci 

dostosowanych 

do naszych 

rzeczywistych 

potrzeb.
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a tak e podstawowym wytycznym, co 

do rozmieszczenia poszczególnych urz -

dze . Wybierzmy szafki, blaty i sprz t. 

Zastanówmy si  nad tym, co po o y  na 

pod odze, a co na cianach i jak rozpla-

nowa  o wietlenie i gniazdka. Wreszcie 

pomy lmy o kolorach i dekoracjach. I przede 

wszystkim poszukajmy plusów i minusów 

kuchni otwartych i zamkni tych

Strefa gotowania
W stref  gotowania wpisany jest tzw. 

trójk t roboczy, znajduj  si  w niej te

schowki na produkty ywno ciowe i na 

przechowywanie naczy . Ka dy, kto 

urz dza kuchni , niezale nie od tego, czy 

gotuje, czy nie, musi pami ta  o zasadzie 

trójk ta. Rysujemy go w wyobra ni, a jego 

wierzcho kami s  zlew, kuchenka i lodówka 

– czyli urz dzenia, z których najcz ciej 

korzystamy. Suma boków owego fikcyjnego 

trójk ta nie powinna by  krótsza ni  trzy 

metry (wtedy spokojnie si  poruszamy 

w kuchni) ani d u sza ni  sze  (zbytnio si

nie nabiegamy). Idealnie by oby, gdyby by

to trójk t równoboczny. Odleg o ci pomi -

dzy wspomnianymi trzema urz dzeniami 

nie powinny przekracza : od lodówki do 

zlewozmywaka 120–210 cm, tyle samo od 

zlewozmywaka do kuchni oraz 120–217 cm 

od lodówki do kuchni. Wa ne, aby przez 

trójk t nie bieg y ci gi komunikacyjne, 

bo o kolizj  np. z garnkiem gor cej zupy 

nietrudno. adnego z boków nie powinny 

te  „prze amywa ” drzwi.

Je li kto wietnie gotuje, ledzi nowo ci 

sprz towe albo wie, e kiedy  we mie 

si  do kucharzenia, a na razie studiuje 

ksi ki z przepisami, wtedy warto 

zainwestowa  w AGD wysokiej jako ci. 

To z my l  o takich ludziach wynaleziono 

na przyk ad kuchenk  o sze ciu palnikach 

i piekarnik z czterema programami 

opiekania mi sa czy zlew z m ynkiem. 

Dla osób, które realizuj  si  poza kuchni ,

kupuj cych gotowe jedzenie, przyda si

natomiast dobra mikrofalówka. Powinny 

one zdecydowa  si  te  na mniejsz  zmy-

Przyk ad „rozbudowanych” wysp, urozmaiconych 

o dodatkowe blaty. Na zdj ciu a) wyspa 

rozbudowana o dodatkowy blat oraz ni szy 

stolik – rozwi zanie sprawdzi sie tylko na du ej

przestrzeni; na zdj ciu b) wyspa z dodatkowym, 

tym razem wy szym od wyspy blatem do 

spo ywania posi ków fo
t.
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wark , na przyk ad o szeroko ci 45 cm albo 

stawian  na blacie, w której mie ci si  sze

kompletów naczy .

Na przechowywanie nale y zaplanowa

o wiele wi cej przestrzeni, ni  si  wydaje. 

Ju  na etapie projektowania szafek kuchen-

nych ca emu „kuchennemu dobytkowi” 

przypiszmy konkretne miejsce. Fachowcy, 

którzy zajmuj  si  ergonomi  kuchenn ,

twierdz , e zdecydowanie wygodniejsze s

szuflady i to nie tylko na przechowywanie 

sztu ców, ale i sk adowanie garnków, misek 

czy drobnego sprz tu AGD. Ciekawym i ele-

ganckim rozwi zaniem jest podzia  szafki 

na trzy równej wysoko ci szuflady, z tym 

e w górnej mamy dwa poziomy – jeden na 

cz sto u ywane sztu ce, a drugi na otwie-

racze, y ki do gotowania czy no e. Dobrym 

miejscem na przechowywanie podr cznej 

zastawy mo e by  suszarka nad zlewem. 

Odwieczny problem stanowi  pokrywki 

do garnków. Dobrze zaplanowa  na nie 

uchwyty na wewn trznej stronie drzwiczek 

albo kupi  specjalne, nachylone pod k tem 

przegródki do szuflad.

Inna sytuacja jest ze schowkami na 

produkty ywno ciowe. Je li wesz o nam 

w krew robienie raz w miesi cu ogromnych 

zakupów, przyda si  albo wi cej szafek, 

albo niewielka spi arka. Je li nie ma takiej 

mo liwo ci, warto zaplanowa  wysuwane 

kontenery. 

Otwarte opakowania kaszy, cukru, 

makaronów najwygodniej jest ulokowa

w szufladzie blisko p yty grzewczej. Nie 

zapomnimy wówczas, e s  produkty, które 

trzeba zu y  wcze niej.

W roli blatów najlepiej sprawdza si  gra-

nit. Nie do , e pi knie wygl da, jest bar-

dzo odporny, atwo te  utrzyma  go w czy-

sto ci. Niestety nie ka da szafka utrzyma 

jego ci ar, no i liczy  si  trzeba ze sporym 

wydatkiem. Blatów nie robimy z marmuru 

czy trawertynu, materia ów podatnych na 

dzia anie kwasów. Marzeniem niejednej 

pani domu s  te produkowane na bazie 

ywic. Nie do , e maj  przeró ne kolory, 

to mo na te  kupi  blat zintegrowany ze 

zlewem. Najta sze i zdecydowanie najmniej 

trwa e s  laminaty, ale i tu znajdziemy te 

lepszej i gorszej jako ci. 

Strefa jadalniana 
Ka da kuchnia powinna mie  miejsce do 

spo ywania posi ków. W malutkiej stawia-

my przy blacie sto ek barowy. Wystarczy 

roz o y  serwet , aby w mi ej atmosferze 

zje niadanie, a kiedy sprz tniemy 

naczynia, znowu mamy powierzchni  do 

pracy. Dobrze, je li zmie ci si  stó  cho by

dla dwóch osób. Mo na przy nim nie 

tylko jada , ale i przygotowywa  potrawy. 

Niedaleko sto u powinna znale  si

serwantka na cz sto u ywane naczynia, 

obrusy i serwety. Podobn  rol  mog  pe ni ,

np. szafki pod wysp  od strony jadalni.

Strefa porz dkowa
Nie zawsze w domu jest pralnia czy po-

mieszczenie gospodarcze. Wówczas, je eli 

rozmiary naszej kuchni na to pozwalaj ,

mo emy stworzy  w niej miejsce na przed-

mioty zwi zane z praniem – detergenty, 

spinacze, pojemnik na brudn  bielizn  itp. 

Dobrym rozwi zaniem jest wygospodaro-

wanie wn ki, tak by zmie ci a si  w niej 

pralka – wszystkie te rzeczy chowamy za 

drzwiczkami, takimi samymi, jak fronty 

szafek. 

Co na pod odze i cianach
Pod oga w kuchni musi by  odporna na to, 

co wykipi, wyleje si  czy upadnie podczas 

gotowania. Wybierajmy wi c materia ,

który atwo przetrze  mopem i który 

jednocze nie nie jest liski po zmoczeniu. 

Najpopularniejsze s  oczywi cie p ytki 

ceramiczne. Zdecydowanie wi cej zalet 

ma gres, który w ca ym przekroju p ytki 

jest identyczny. Nawet je li co  na niego 

upadnie, a powierzchnia odpry nie, b dzie 

to ma o widoczne. W kuchni nie le spraw-

dza si  te  drewno. Je li obawiamy si , e

w miejscach newralgicznych szybko si

zniszczy, przykryjmy je na przyk ad mat .
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Elegancka i bezpieczna 

p yta grzejna – pasuje do 

kuchni urz dzonej w stylu 

minimalistycznym. Doskonale 

dobrany okap idealnie 

komponuje si  z urz dzeniem

 Ró norodno  kszta tów, materia ów oraz form 

baterii kuchennych pozwala realizowa  najbardziej 

nietypowe pomys y. Cechuje je nie tylko ciekawy 

design, ale tak e wygoda w u ytkowaniu. Do 

wyboru mamy wyci gane lub/i obrotowe wylewki 

o zmiennym strumieniu wody b d  sk adane, które 

umiejscowione przy oknie, pozwalaj  na swobodny 

ruch skrzyd a okiennego
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Doskona ym rozwi zaniem s  wyk adziny 

elastyczne z PVC (w niczym nie przy-

pominaj  tych, które przez kilkadziesi t

ostatnich lat szpeci y nasze mieszkania). Od 

kolorów i wzorów mo na dosta  zawrotu 

g owy. Nowo ci  s  trójwymiarowe pod ogi 

z PVC nabieraj ce g bi przy odpowiednim 

o wietleniu. Zalet  tego typu materia ów

jest atwo  wymiany. Je li nam si  znudzi, 

kupujemy kolejn  rolk  i nawet bez pomocy 

fachowca uk adamy j .

Je li przestrze  jest otwarta, wybranie 

pod ogi do salonu, jadalni i kuchni jedno-

cze nie jest zdecydowanie trudniejsze. S

to pomieszczenia o ró nych funkcjach, 

wi c dobrze by by o jako  to zaakcentowa .

Doskona ym pomys em jest zró nicowa-

nie materia ów na pod odze. W strefie 

gotowania mog  to by  p ytki, w jadalni 

k adziemy deski, które przykrywamy 

jutowym chodnikiem, a w salonie deski 

z puchatymi dywanami. Stworzymy w ten 

sposób agodne przej cie mi dzy strefami. 

Odr bno  kuchni mo na zaakcentowa

tak e podwieszanym sufitem, czy innym 

kolorem cian.

Farby u ywane do cian kuchni powinny 

by  zmywalne. Przed wyborem farby 

uwa nie czytamy etykiet  i sprawdzamy, 

czy nadaje si  do kuchni. Nad blatem 

roboczym ch tnie k adziemy mozaik .

Eksperymentujemy te  z blach , szk em

i p yt  MDF. Coraz wi cej osób decyduje si

chroni cian  jedynie w okolicach kuchen-

ki. Widoczna jest tendencja, e im mniej na 
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 Zró nico wanie materia ów na pod odze nie za-

wsze jest zadaniem prostym; bardzo wa ne jest 

stworzenie agodnego przej cia mi dzy posadzka-

mi. Lini  oddzielaj c  mo e stanowi  element ar-

chitektury lub podzia  funkcyjny pomieszczenia 

ciany kuchni – zw aszcza w strefie gotowania – najlepiej wy o y  p ytkami – s  wytrzyma e, odporne 

na dzia anie pary i stosunkowo atwo usun  z nich zabrudzenia. Dobrze sprawdz  si  tak e na pod odze

 Je eli chcemy co  zmieni  w naszej 

kuchni, sprawi , by sta a si  wyrazista 

i zindywidualizowana, nie musimy od razu 

przeprowadza  w niej generalnego remontu, 

wystarczy, e dokupimy kilka ciekawych 

przedmiotów o oryginalnej, niebanalnej formie, 

jak np. ta czekoladowa fontanna, op ywowy toster 

lub lodówka z funcj  nalewania napojów lub 

dekoracyjnym frontem
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cianach, tym lepiej – kuchnia wydaje si

wtedy bardziej przyjazna.

O wietlenie
Je eli okna kuchni wychodz  na pó noc, 

oznacza to, e wiat o b dzie w niej niein-

tensywne, cho  równomiernie rozproszone. 

Podobnie jest, gdy okna wychodz  na 

wschód. Wówczas poranne wiat o pada 

pod ma ym k tem i nie grzeje zbyt mocno. 

Kuchnia z oknami na zachód i po udnie 

jest nagrzewana najsilniej. Bardzo g bokie 

nas onecznienie kuchni zorientowanej na 

te strony wymusza stosowanie daszków 

i markiz, które latem odbij  promienie 

s oneczne. Je eli za  chodzi o wiat o

sztuczne, to mamy do wyboru m.in. haloge-

ny montowane pod sufitem, wiate ka nad 

blatem, lampy nad sto em czy pod wietlane 

i przeszklone górne szafki – które mog

zdzia a  cuda. To prawda, e tych punktów 

jest sporo, ale przecie  nie zapalamy wszyst-

kich naraz. wiat o nad sto em integruje 

i pozwala stworzy  mi y nastrój, jaki po-

winien  towarzyszy  jedzeniu, w mroku te

pozostanie lekki rozgardiasz towarzysz cy 

zazwyczaj przygotowywaniu posi ków. 

Pami tajmy, e spi arki i g bokie schowki 

powinny mie  w asne o wietlenie, najlepiej 

w czane samoczynnie po otworzeniu 

drzwiczek.

Kolory i dekoracje
Kuchnia otwarta pod wzgl dem kolorów 

i dekoracji jest bardziej wymagaj ca ni

zamkni ta, poniewa  sprz ty musz

pasowa  do wystroju pokoju dziennego 

i jadalni. Pami tajmy, e nowoczesny salon 

potrzebuje podobnej w stylu kuchni, a z kla-

syk  nie zawsze graj  stal i aluminium. 

W przestrzeni otwartej trzeba zadba  nie 

tylko o elementy odró niaj ce strefy, ale i te 

– cz ce je. Jest to bardzo trudna sztuka! 

Zdecydujmy si  na podobny wzór na tkani-

nach czy podobne wybarwienie elementów 

drewnianych.

O tym, czy kuchnia b dzie ciep a, czy 

zimna, tak naprawd  decyduj  dodatki. 

Zamkni ta czy otwarta?
Kuchnie otwarte 

Zazwyczaj widzimy same zalety otwartych 

przestrzeni. Podkre lamy, e rodzina jest 

ca y czas razem, a ten, kto gotuje, mo e

jednocze nie ogl da  telewizj  i bra

udzia  w rozmowie. Ale s  i minusy takiego 

rozwi zania. czenie pomieszcze  nie 

jest dobre dla ba aganiarzy. Urok pysznej 

kolacji pry nie, je li w zlewie b d  pi trzy y

si  stosy brudnych naczy . Ponadto, nawet 

Fachowcy, którzy zajmuj  si  ergonomik  kuchenn , twierdz , e do 

przechowywania zdecydowanie wygodniejsze s  szuflady, jeszcze lep-

sze rezultaty uzyskamy, segreguj c produkty w pojemnikach – w tych 

przezroczystych atwiej odnale  po dan  rzecz. Równie wygodne s

pó ki pod blatem roboczym na wyspie – to miejsce najlepiej przezna-

czy  na garnki, patelnie, miski. Inne polecane szafki to:

Cargo – pionowa wysuwana w ska szafka z pojemnikami lub koszy-

kami. Je li jest wysoka, mo e pe ni  rol  spi arni; niska jest dobrym 

miejscem na przechowywanie butelek

Magic Corner – wype nienie prostok tnej szafki naro nej, sk ada-

j  si  na ni  dwa piony koszy drucianych „wychodz cych” z szafki po 

otwarciu drzwiczek na specjalnej konstrukcji. Jeden pion pó ek przy-

mocowany jest do drzwiczek i z nimi si  wysuwa, drugi za  porusza 

si  na specjalnej szynie

W szeregu zbiórka
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przy dobrze pomy lanej wentylacji zapach 

sma onych potraw b dzie przenika  do 

innych pomieszcze  domu.

Doskona ym rozwi zaniem jest wygospo-

darowanie miejsca na wysp , najbardziej 

uniwersalny ze wszystkich mebli. W zale -

no ci od potrzeb – mo e by  prost  szafk

s u c  do przygotowania jedzenia albo 

ca ym centrum dowodzenia, wokó  którego 

kr ci si  domowe ycie. Montujemy w niej 

wtedy zlew, kuchenk , a nawet lodówk .

Doskona ym pomys em jest podniesienie 

blatu od strony pokoju. Je li postawimy przy 

nim wysokie sto ki, zyskamy dodatkowe 

miejsce na mniej oficjalne spo ywanie po-

si ków. Przy okazji zas onimy to, czego nie 

chcieliby my widzie , siedz c na kanapie. 

Uwa amy, e kuchnia wygl da najlepiej 

z modu owymi szafkami o g adkiej po-

wierzchni. Najch tniej umieszczamy je na 

jednej cianie lub w liter  L. Tymczasem b -

dzie bardziej domowa i ywa, je li wstawimy 

do kuchni wolno stoj ce sprz ty i ciekawe 

meble. Trzeba tylko pami ta , e nie mo e

to by  zbieranina przypadkowych rzeczy, 

a pomieszczenie powinno by  du e. Kuchnia 

wydaje si  wtedy bardzo indywidualna i po-

dobna do innych pomieszcze  w domu.

Kuchnie zamkni te
Nieprawd  jest, e w zamkni tych 

kuchniach gotuj  odludki albo ci którzy 

uwa aj  przygotowywanie posi ków za 

czarn  robot . Nie dla wszystkich minusem 

jest gotowanie posi ków z dala od oczu cie-

kawskich. Dobrze zorganizowana gospodyni 

i tak przygotuje wszystkie potrawy przed 

du ym przyj ciem, a go ci opu ci tylko na 

moment, aby podgrza  posi ek. Poza tym, 

je li kuchnia jest odpowiednio du a i mie ci 

si  w niej stó , traktujemy j  jako osobny 

pokój. W czasie, kiedy cz  rodziny ogl da 

pasjonuj cy film, reszta – mi o gaw dz c – 

przygotowuje kolacj .

Mo e kuchnia otwarta jest kwesti

mody i szybko wrócimy do klasycznego 

podzia u pomieszcze ? Wi c osoby, które 

jeszcze nie zdecydowa y, czy j  otworzy ,

czy zamkn , niech nie burz  wszystkich 

cian. Warto mi dzy kuchni  a salonem 

zrobi  dwuskrzyd owe drzwi, aby w razie 

potrzeby odci  si  od ycia rodzinnego 

tocz cego si  przed telewizorem. Albo w nie 

w czy , mieszaj c jednocze nie potrawk

z kurczaka. 

+ kuchnia wydaje si  bardziej prze-

stronna

+ osoba przygotowuj ca posi ki nie 

musi opuszcza  go ci czy domowni-

ków w czasie przygotowywania posi -

ków – kuchnia taka sprzyja wi c inte-

gracji rodziny

– nie mo emy pozwoli  sobie w niej na 

chwil  zaniedbania, poniewa  niepo-

rz dek widoczny b dzie z salonu 

– zapachy b d  przenika  do pozosta-

ych pomieszcze  w domu

– g o na praca sprz tu AGD mo e prze-

szkadza , gdy np. b dziemy chcieli 

wypocz  w salonie 

– styl kuchni otwartej jest ci le uza-

le niony od stylu w salonie

+ nie musi by  zawsze uporz dkowa-

na; ba agan powstaj cy w trakcie 

przygotowywania posi ków nie b -

dzie nam tak bardzo przeszkadza ,

jak w kuchniach otwartych 

+ kuchenne zapachy nie b d  prze-

dostawa y si  do salonu, zw aszcza 

je li zamontujemy dobry wyci g,

+ praca sprz tu AGD nie b dzie s y-

szalna w salonie 

+ styl kuchni jest dowolny – nieuza-

le niony od kolorystyki i wystroju 

salonu

– osoba przygotowuj ca posi ki nie 

ma bezpo redniego kontaktu z go-

mi w trakcie np. podgrzewania 

potraw

– je li w kuchni nie ma miejsca na 

stó  i krzes a – trzeba b dzie prze-

nosi  naczynia i posi ki do salonu 

lub jadalni

Otwarta 
w plusach i minusach

Zamkni ta 
w plusach i minusach
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wiat o nad sto em integruje i pozwala 

stworzy  mi y nastrój, jaki powinien 

towarzyszy  jedzeniu

W kuchni zamkni tej mo emy 

stosowa  ulubione kolory, bowiem 

nie ogranicza nas wystrój jadalni 

czy salonu
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OTWARTA

1  Odwa ny, nowoczesny design wyró nia zaprezentowan

na zdj ciu przestrze . Podzia  na funkcje w tym pomieszczeniu 

zosta  zupe nie zatarty, jest przyk adem lu nego traktowania 

wn trza, zach caj cy do otwierania przestrzeni 

2  Wyspa w kuchniach otwartych pe ni podwójn  rol :

stanowi delikatn  granic  mi dzy stref  gotowania 

a jadalnian , jednocze nie za czy te dwie cz ci – stanowi c

integralny element pomieszczenia. Równie  jej funkcja jest 

z o ona – wyspa bowiem mo e s u y  jako blat roboczy, 

mo na przechowywa  w niej niezb dne rzeczy, na niej mo na 

zainstalowa  zlewozmywak lub p yt  grzejn  albo przeznaczy

j  na blat do spo ywania posi ków

3  Wydaje si , e w tym domu nie tylko kuchnia jest otwarta, 

ale ca a przestrze  jest zagospodarowana w ten sposób. 

Szerokie po czenie zarówno kuchni, salonu, jak i pozosta ych 

pokojów – sprawi o, e ca o  wydaje si  bardzo przestronna 

i lekka; nawet cienka cianka dzia owa w którymkolwiek 

miejscu obci y aby wn trze i pozbawi a je walorów 

u ytkowych

4  Popularnym rozwi zaniem na symboliczne zamkni cie 

kuchni otwartych jest stó  barowy, który traktowany jest 

„swobodniej” ni  tradycyjny stó ; wynika to przede wszystkim 

z jego gabarytów – wysoki i do  w ski blat nie pomie ci

wszystkich cz onków licznej rodziny, zatem s u y g ównie do 

spo ywania szybkich posi ków, picia napojów oraz do rozmów

Pomys y
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na

ZAMKNI TA

5  Kuchnia zamkni ta o zabudowie w kszta cie 

litery U – rozwi zanie to zalecane jest w ma ych 

pomieszczeniach. Najbardziej optymalne rezultaty 

daje umieszczenie ka dego z urz dze  trójk ta 

roboczego na innej cianie. W takim uk adzie, 

mi dzy dwoma rz dami szafek powinno pozosta

minimum 100 cm

6  Kuchnia zamkni ta o zabudowie w kszta cie 

litery G – elementem zamykaj cym uk ad jest 

stolik barowy dla jednej osoby. Urz dzenia s

zgrupowane stosunkowo blisko siebie 

7  Kuchnia zamkni ta z podzia em na cz

jadalnian , w której zmie ci y si  du y stó  i krzes a, 

i cz  roboczo-porz dkow . Wszystkie strefy 

wyst puj  obok siebie i tworz  zgrany zestaw 

8  Ciekawie wykorzystane wn ki – pomie ci y

niezb dne rz dy szafek. Zró nicowana architektura 

wn trza pozwala realizowa  ciekawe pomys y. 

Jednak w takich sytuacjach najlepiej zaczerpn

porady projektanta, który sprawdzi, czy 

poszczególne miejsca maj  zalecane wymiary. I tak 

na przyk ad: minimalna g boko  szafek stoj cych 

to 60 cm, ich wysoko  ok. 90 cm, a minimalna – 

taka, która zapewnia wygodn  prac  – odleg o

mi dzy blatem roboczym a szafkami wisz cymi to 

55–60 cm 

kuchni
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NA PODDASZU

9 cian  ze skosem wykorzystano pod zabudow  jednoci gow  – oznacza to, e wzd u  jednej ciany umieszczone s  wszystkie urz dzenia 

z trójk ta roboczego. Takie rozwi zanie polecane jest szczególnie w ma ych i w skich kuchniach, w których do wykorzystania jest tylko jedna ciana

10 Na cianie z oknem wykonano zabudow  w kszta cie litery U, przy czym jeden jej bok stanowi granic  wyznaczaj c  stref  jadalnian  – ze 

sto em i krzes ami. Na cianie ze skosem uda o si  zmie ci  szafki wisz ce oraz okap

11 Prosta zabudowa w kszta cie litery U wyznacza „granice” kuchni. Szczególnie ciekawym elementem jest tutaj wyspa schowana w rodek 

uk adu, a tak e stolik utworzony z jednego boku zabudowy 

12 Kuchnia na poddaszu z zabudow  w kszta cie litery G. Dobre rozwi zanie dla ma ych przestrzeni – blat roboczy oraz zlewozmywak umieszczone 

na cianie z oknem, kuchenka pod sko nym dachem umo liwia wygodne wyprowadzenie kana ów okapu, wysokie i w skie szafki zamykaj  ca o
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W STYLU

13 Wyk adziny z PVC nie budzi y dot d dobrych skojarze , ale dzi ki bogatej kolorystyce i interesuj cemu wzornictwu oraz w a ciwo ciom – wytrzyma o

na rozci ganie, odporno  na dzia anie wody, nienasi kliwo  – staj  si  one coraz bardziej popularnym materia em pod ogowym w kuchniach. Tu dzi ki 

wyk adzinie nowoczesne wn trze nabra o cech popularnej w pó nych latach siedemdziesi tych stylistyki high-tech 

14 Materia , kolor styl – w tej kuchni wszystko jest nowoczesne i ...odwa ne. Gdy decydujemy si  na tak oryginalny projekt, warto zwróci  si  o pomoc do 

architekta, który doradzi udany zestaw kolorystyczny i przewidzi ko cowy efekt

15 Rustykalne fronty szafek wietnie komponuj  si  z nowoczesnym sprz tem AGD dzi ki kamiennym grubym blatom w podobnym kolorze 

16 Sterylne minimalistyczne uporz dkowane wn trze. Uzyskamy je, stosuj c ograniczon  liczb  mebli o prostej formie i jasnym kolorze na tle przejrzystej 

i otwartej przestrzeni, tak e pozbawionej zb dnej dekoracji


