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Dopasowane do potrzeb
Zlewozmywaki, przyciski spłukujące, 

parownice, wagi łazienkowe

IDEALNY PORZĄDEK
Carga w kuchennych szafkach

W centrum 
        uwagi

kuchnie na małej powierzchni
łazienki ze schowkami na pralki

13 projektów wnętrz
modne rozwiązania, adresy architektów

> Ł A Z I E N K I  O D  2 , 5  m ²  > K U C H N I E  O D  5  m ²

AKCJA SPOŁECZNA

Wygraj segregator
 odpadów!  str. 61 



projekt ciekawe rozwiązania

Mała kuchnia 
pełna smaku, 
głównie 
spod znaku 
czerwonej 
papryczki. 
Przed wejściem 
do aneksu 
zaaranżowano 
małą jadalnię. 
Stolik wykonany 
na zamówienie, 
krzesła 
– z IKEA.

Mały metraż
 Niewielka kuchnia nie musi być 
niewygodna.  Sprawdzone patenty: otwarcie 
na salon, półwysep i zabudowa meblowa aż do 
sufitu. Poczucie przestrzeni gwarantują jasne 
kolory, bezuchwytowe fronty i oświetlenie.
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Na gorąco
KOLORY – JAK POTRAWY – POBUDZAJĄ, ROZGRZEWAJĄ I DODAJĄ ENERGII. WŚRÓD BARW TAKĄ 

MOC MA CZERWIEŃ. W KUCHNI ŹRÓDŁEM ENERGII SĄ OWOCE I WARZYWA, GORĄCE DANIA ALBO OSTRE 

PRZYPRAWY. CZERWONE MEBLE, DODATKI I KUCHENNE AKCESORIA ZAWSZE DODADZĄ SMAKU.

CZY MAŁE MIESZKANIE  równa się mała kuchnia? 
Niestety tak. Tym trudniej zaplanować ją wygod-
nie i funkcjonalnie, a gdy ma postać aneksu przy 
salonie, ważne jest również zachowanie jednolite-
go stylu obu stref. Ta kuchnia – za sprawą palety 
wykorzystanych kolorów i materiałów – stała się 
integralną częścią otwartej przestrzeni dziennej. 
Dzięki wykorzystaniu z  rozmachem czerwieni, 
jest również idealnym miejscem, aby zacząć dzień. 
Narożna zabudowa kuchenna została rozplanowa-
na we wnęce, tak że od wejścia widoczna jest tylko 
strefa gotowania, a wcześniej – kącik jadalniany. 

W  samej kuchni rządzi czerwień: na fron-
tach szafek górnych (o  wysokości do sufitu), 

wykończeniu ściany nad blatem (szkło lakierowa-
ne), a także czerwonych naczyniach i akcesoriach 
wybieranych specjalnie do wyposażenia tej kuch-
ni. Niezbędny balans zapewnia biała zabudo-
wa dolna oraz wysoki front maskujący lodówkę, 
a  także biały blat z  konglomeratu. Kolorystycz-
ną kompozycję uzupełnia szary gres na podłodze, 
którego barwa koresponduje z kolorem wykorzy-
stanym w zabudowie salonu.

Również od strony funkcjonalnej kuchnia spi-
suje się znakomicie. Zachowana została zasada 
trójkąta roboczego, którego wierzchołki stanowią 
główne sprzęty: płyta grzejna z piekarnikiem, zle-
wozmywak oraz lodówka. Dzięki temu prace  

Wyposażenie strefy goto-
wania stanowi płyta i pie-
karnik marki Samsung; pod 
piekarnikiem wygodna szu-
flada np. na patelnie, obok 
– mniejsze szufladki na narzę-
dzia kuchenne.

Łatwość obróbki blatu 
z konglomeratu i możliwość 
wykonania precyzyjnego wy-
cięcia pozwoliły na zamonto-
wanie podwieszanej komory 
zlewozmywaka oraz baterii 
stojącej (Blue Water).
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autorka projektu: proj. Iza Szewc; 
Fabryka Nastroju

powierzchnia: ok. 5 m²

więcej projektów:  

 kuchenne idą sprawnie, a po kuchni (także tak 
małej) można poruszać się wygodnie. Wszystkie 
fronty meblowe wykonano z  MDF-u  i  wykoń-
czono matowym lakierem, co nadaje nowoczesny, 
ale jednocześnie swobodny styl całej przestrzeni. 
Bez uchwytowy sposób otwierania szafek górnych 
umożliwiają nieco dłuższe od korpusów fronty. 
Z kolei szafek dolnych i szuflad – uchwyty. Ich neu-
tralna forma oraz wykończenie, a także sposób mo-
cowania pozwolił na udany mariaż dwóch różnych 
systemów otwierania szafek w jednej kuchni. ■

TEKST I STYLIZACJA: ANNA USAKIEWICZ ■ ZDJECIA: BARTOSZ JAROSZ

Całe mieszkanie urządzone 
jest w jednolitej stylisty-
ce i palecie kolorów; czer-

wono-biały aneks kuchen-

ny stanowi jego integralną 

część. Podłoga drewniana 

(bambus prasowany), zabu-

dowa z MDF-u wykonana na 

zamówienie.

Zabudowa kuchenna zosta-
ła zaplanowana w kształ-
cie litery L; wykonana 

z MDF-u wykończonego 

matowym lakierem – czer-

wonym i białym. Nad bla-

tem czerwone szkło lakiero-

wane, blat z konglomeratu 

kwarcowo-granitowego. 


