
Motywem przewodnim przyświecającym przy projektowaniu tego wnętrza 
stała się oczywiście stylistyka nowoczesnej kuchni. Jasno sprecyzowane ocze-
kiwania Inwestorów i inspiracje czerpane wprost z targów meblarskich w Me-
diolanie – tak właśnie doszło do powstania kompromisu, którego efekty teraz 
możemy podziwiać z nieskrywaną nutką zazdrości. Warto poznać tak urządzoną 
przestrzeń i być może przenieść kilka praktycznych pomysłów do swojej kuchni.ocieplenie

Subtelne
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ESTETYCZNIE I PRAKTYCZNIE
Choć początkowo Inwestor stawiał na 
odważne połączenie fioletu i szarości, 
po zapoznaniu się z nową koncepcją 
postawiono na ponadczasową kolory-
stykę. Zgodnie z najnowszymi trendami 
w kuchni połączono biel z drewnopodob-
nymi dodatkami, dzięki czemu udało się 
osiągnąć efekt optycznego powiększenia 
przestrzeni i ocieplono chłodny odcień 
lakieru. Pomiędzy blatem a górnymi szaf-
kami ściany zabezpieczono praktycznym 
ekranem z lacobelu w kontrastującej 
czerni, który przełamuje monochroma-
tyczne wnętrze. Fronty szafek wykonano 
z MDFu lakierowanego wielowarstwowo 
na wysoki połysk. Niewątpliwą zaletą jest 
to, że blaty, boki szafek, ramy a także pa-
nele ścienne wykonane są z tego samego 
laminatu. Płyta drewnopodobna, która 
efektownie zgrywa się z blatem, również 
bardzo dobrze sprawdza się w kuchni 
jako ekran, lecz niestety tylko w przypad-

ku płyty indukcyjnej – nie ma możliwości 
montażu za płytą gazową.
Ale nowoczesna kuchnia to nie tylko 
walory estetyczne, lecz w dużej mierze 
względy praktyczne. Projekt ten jest kla-
sycznym przykładem sukcesu pod szyl-
dem 2w1, gdzie dwie te sfery wzajemnie 
się przenikają i tworzą spójną całość. 
Warto zatem zwrócić uwagę na prak-
tyczny półwysep, który od strony jadalni 
pełni funkcję stolika barowego a od stro-
ny kuchni ozdobą półwyspu jest otwarta 
półka z oświetleniem ledowym. Idealnym 
dopełnieniem są krzesła i hokery w kolo-
rze mocnej czerwieni, ponieważ właśnie 
tą intensywną barwą Inwestor planuje do-
datkowo ożywić wnętrze.
Inicjatywą Inwestora w tym projekcie 
były także długie uchwyty, które zostały 
zamontowane w kuchni. Wcześniej pla-
nowana była kuchnia bezuchwytowa, ale 
ostatecznie wygrały względy praktyczne.

Podszafkowe oświetlenie punktowe ledowe 

tworząc ciekawy efekt i dodaje wnętrzu niepowtarzalnego uroku.

   wraz z zamontowanym paskiem ledowym rozświetla blat roboczy 
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   ocieplają klimat a czarne szkło 

   na ścianie dodaje wnętrzu pożądaną szczyptę elegancji.

O PROJEKTANCIE...

Jestem projektantem w firmie A&K od ponad 15 lat. Z pełnym zaangażowaniem tworzymy kuchnie i kompleksowo wypo-
sażamy całe mieszkania na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Projektowanie to moja pasja, wkładam w nie całe serce i wie-

loletnie doświadczenie. Do każdego projektu podchodzę indywidualnie. Każda nowa aranżacja to nowe wyzwanie i czysta 
przyjemność tworzenia niebanalnych rozwiązań, które uwzględniają preferencje inwestora. Największą nagrodą i motorem 

do dalszego działania jest uśmiech widoczny na twarzach klientów.

Aneta Kula / www.aik.com.pl
STUDIO A&K KUCHNIE 

należące do ogólnopolskiej sieci MAX KUCHNIE

INNOWACYJNIE
W kuchni tej zastosowano system szu-
flad wewnętrznych. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu w szybki sposób eliminujemy 
nadmiar drobnych podziałów, pozosta-
wiając większe płaszczyzny frontów 
meblowych, co niewątpliwie wpływa 
również na estetykę wnętrza. Jednym 
z ciekawszych rozwiązania jest także 
funkcjonalny kosz CARGO MAXI, który 
pełni funkcję domowej spiżarni a zamon-
towany pod zlewozmywakiem system 
wysuwny ułatwia segregację odpadów.

Podstawą sukcesu jest projekt dopraco-
wany w najdrobniejszych szczegółach 
z Klientem, a jego realizacja omówiona 
z ekipą remontowo-budowlaną. Wów-
czas nic nie powinno nas zaskoczyć. 
Najważniejsze, to powierzyć swe pomy-
sły, preferencje oraz wątpliwości projek-
tantowi z wieloletnim doświadczeniem.

Urządzamy kuchnię

21

20

   Elementy drewnopodobne subtelnie 



Zarówno meble, jak i akcesoria w kuchni mu-
szą harmonizować z wnętrzem. Neutralna biel 
i delikatne szkło to świetne połączenie, które 
nie zaburzy charakteru pomieszczenia.

ZEGAR WOOD LOOP
Dystrybutor: 9DESIGN.PL
CENA: 349,00 zł

KETTLE TEA POT
Dystrybutor: ATAK DESIGN
CENA: 317,30 zł

LAMPA WISZĄCA 
HIGH-BAY BLACK 
Dystrybutor: 
BLACK RED WHITE
CENA: 199,00 zł

KIELISZEK DO CZERWONYCH 
WIN BURGUNDZKICH 
EVA SOLO TRIO 390 ML 
Dystrybutor: CZERWONAMASZYNA.PL
CENA: 132,00 zł KRZESŁO BAROWE PLUTON

Dystrybutor: SALONY AGATA
WWW.AGATAMEBLE.PL
CENA: 459,00 zł

MŁYNEK RĘCZNY DO SOLI I PIEPRZU
Dystrybutor: SALONY AGATA

WWW.AGATAMEBLE.PL
CENA: 14,99 zł

KARAFKA DEKANTACYJNA 
WMF 1,5 LITRA

Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 189,00 zł

KONEWKA FLEUR WMF 1,5 LITRA
Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 399,00 zł

TALERZ GŁĘBOKI STOCKHOLM
Dystrybutor: IKEA
CENA: 99,99 zł/2 szt.

WAŁEK CRAFT
Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL

CENA: 537,00 zł

POJEMNIKI KUCHENNE RIG-TIG 
Dystrybutor: CZERWONAMASZYNA.PL
CENA: od 84,00 zł

GARNKI SILIT NATURE WHITE
Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL

CENA: 2 450,00 zł

CHLEBAK Z DESKĄ DO KROJENIA 
I TACKĄ GOURMET WMF

Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 469,00 zł

BOTTLE GRINDER
Dystrybutor: ATAK DESIGN

CENA: 295,16 zł

POJEMNIK KUCHENNY DRESSED
Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL
CENA: od 130,00 zł

MŁYNEK DO PRZYPRAW FOREST
Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL

CENA: 226,00 zł

POJEMNIKI NA PRZYPRAWY 
KITCHEN CRAFT 6 SZT.

Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL
CENA: 86,00 zł

MŁYNEK DO PRZYPRAW CRAFT
Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL

CENA: od 310,00 zł
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         do kuchni...
DOBRZE dopasowane


