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projekt ciekawe rozwiązania

MINIMALIZM I FUNKCJONALNOŚĆ TO BYŁY 
PRIORYTETY PODCZAS URZĄDZANIA TEJ 
KUCHNI. OGNIA DODAJĄ JEJ (DOSŁOWNIE!) 
PŁOMIENIE NA FOTOTAPETACH NAD BLATAMI. 
TUTAJ DUŻO SIĘ DZIEJE, BO TO WNĘTRZE 
RODZINNE, WYPEŁNIONE GWAREM DZIECI.



projekt ciekawe rozwiązania

W PIERWOTNEJ WERSJI  kuchnia była mniejsza o kil-
ka metrów kwadratowych. Zajmowała tylko wnękę 
utworzoną przez ścianę przy drzwiach wejściowych 
do domu. Za radą arch. Michała Mikołajczaka – 
autora aranżacji wnętrz, kuchnię powiększono kosz-
tem części dziennej. Jej granicę wyznaczyła ścianka 
działowa o wysokości ok. 130 cm. Dzięki temu oba 
wnętrza tworzą jedną przestrzeń, ale jednocześnie 
są oddzielne. Poza tym ścianka przesłania od strony 
salonu ewentualny rozgardiasz podczas gotowania. 
Od strony kuchni jest również oparciem dla do-
datkowej, pojemnej zabudowy meblowej, na którą 
– przy pierwotnym metrażu – nie starczyłoby miej-
sca. Tutaj, na wygodnym blacie, można odstawiać 
gotowe do serwowania dania, czy przygotowywać 
śniadanie dla dzieci. Tę część kuchni wyposażono 
w kilka gniazdek elektrycznych. Dlatego można bez 
problemu podłączyć jednocześnie kilka drobnych 
urządzeń AGD, jak mikser, blender czy toster.

Pozostała zabudowa meblowa, praktyczna 
i  funkcjonalna, usytuowana została w  dwóch 
ciągach, tak jak życzyli sobie właściciele. W licz-
nych szafkach i szufladach jest mnóstwo miejsca 
na naczynia i  akcesoria niezbędne dla rodziny 
z dziećmi.

Paletę kolorystyczną kuchni ograniczono do 
dwóch podstawowych kolorów – bieli i  czerni, 
ale ocieplonych orzechowym drewnem (żaluzje 
na drzwiach tarasowych i  panele na podłodze). 
Warto zwrócić uwagę, że powierzchnie piono-
we (mniej narażone na zabrudzenie) są białe, zaś 
poziome i górna zabudowa – czarne. Kolor biały 
optycznie powiększa niewielkie wnętrze, czarny 
nadaje mu elegancki charakter. Ciekawym przej-
ściem kolorystycznym są fototapety nad blatami. 
Płomienie ognia, sfotografowane na ciemnym tle, 
które od góry zamyka czarny pas szafek, zdają się 
wyłaniać z granitowych blatów. 

Biel i czerń to podstawowe 
kolory w kuchni. Aranżację 
ociepla drewno orzechowe 
(panele na podłodze i żaluzje 
na drzwiach tarasowych). 
Wyjątkową dekoracją są fo-
totapety z płomieniami ognia.

Wysoka zabudowa przy 
drzwiach tarasowych mieści 
m.in. piekarnik i mikrofalów-
kę. Okap ma indywidualne 
wykończenie – zmienił kolor 
(był stalowy) po pokryciu 
czarną folią w drukarni 
wielkoformatowej.

Czarny zlewozmywak z kompozytu jest praktycznie niewidoczny na tle równie 
ciemnego blatu z granitu. Fototapetę z płomieniami ognia ciekawie eksponują 
czarne ramy w postaci blatu oraz szafek górnych.
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WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY
płyta grzejna: Electrolux
okap: Faber (na zamówienie wykończony 
czarną folią w drukarni wielkoformatowej)
piekarnik: Electrolux
kuchenka mikrofalowa: Electrolux
ekspres do kawy: Nivona
zmywarka: Bosch
zlewozmywak: Blanco
bateria: Tres
meble: zabudowa kuchenna – na 
zamówienie (płyta MDF lakierowana 
na kolor biały w połysku)
blaty: granit
ściany: szkło i fototapety
podłoga: panele laminowane
oświetlenie: lampy – Chors

INFORMACJE O PROJEKCIE
autor projektu:  
arch. Michał Mikołajczak; M+M Wnętrza
powierzchnia: ok. 11 m² (bez jadalni)
więcej projektów: 

 Kuchnia ma wiele rozwiązań, które sprawiają, 
że jest ona przyjazna najmłodszym mieszkań-
com. To m.in. panele laminowane na podłodze 
i  granitowe blaty o  bardzo dużej odporności na 
uszkodzenia, czy gładkie fronty i ściany łatwe do 
umycia.

Bezpośrednio z kuchni wychodzi się do ogro-
du. Miło mieć alternatywę: obiad w salonie, czy 
na tarasie. ■

TEKST: MAŁGORZATA NIETUPSKA

STYLIZACJA: EWA KOZIOŁ ■ ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

Niepełnej wysokości ścian-
ka oddziela część kuchenną 
od salonowej. Od strony 
kuchni umieszczono przy niej 
pojemną szafkę. Fragment 
nad blatem jest wykończony 
szkłem.

Kuchnia zajmuje wnękę 
przy wejściu do domu. Jest 
otwarta, ale jednocześnie 
oddzielna, dzięki niepełnej 
wysokości ścianki. Rodzinna 
jadalnia znajduje się w strefie 
salonu.


