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Czarny kontur wprowadza dynamikę i kontrast do czerwonej reszty. Kolor nocy pojawia się pod
postacią blatu z granitu „Nero Zimbabwe” i dobranej do niego płyty grzewczej marki Teka.

Truskawkowy
zawrót głowy
ŚWIEŻOŚĆ I ENERGIA PANUJĄ W TYM MIESZKANIU NIE TYLKO LATEM. A TO ZA SPRAWĄ KUCHNI
W KOLORZE TRUSKAWEK, KTÓRA NIE TYLKO CIESZY OKO, ALE JEST POMYSŁOWA
I FUNKCJONALNA – INTERESUJĄCO WPISANA W PRZESTRZEŃ BARDZO WYSOKIEGO SALONU.
w w w.dobr zemieszk aj.pl
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Piekarnik, ekspres do kawy oraz szuflada do podgrzewania naczyń w kolorze stali
nierdzewnej zostały wybrane z oferty marki Bosch. Zainstalowano je w wysokiej zabudowie.

MIESZKANIE MŁODEGO MAŁŻEŃSTWA z dwójką
dzieci – samo w sobie jest radosną przestrzenią:
barwną, przepełnioną zabawami i śmiechem dziewczynek. Z ogromnych okien, wysokiego na 5,5
metra salonu, widać morze – ale nie jest to jedyna
atrakcja. Projektant Michał Mikołajczak postarał
się o wygodne, dostosowane do wymagań rodziny,
ale nienudne rozwiązania. W salonie postawiono
na subtelną, waniliową kolorystykę, z którą kontrastuje czerwona i mocna w wyrazie kuchnia. Wysokość kuchni nie odbiega już od normy, nad nią
bowiem – na antresoli – wygospodarowano przestrzeń
na gabinet, wyposażony w meble w kolorze wenge.
W strefie kuchennej można było więc zaszaleć
z racji na ciepłe, neutralne tło. Pani domu – Dorota,
od początku wiedziała, że czerwona kuchenna za-
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budowa to strzał w dziesiątkę. Lubi gotować i w tak
energetycznym otoczeniu robi to z przyjemnością.
Zadanie ułatwiają jej sprzęty AGD do zabudowy.
Niewielka przestrzeń, ale zorganizowana co do centymetra, sprawia, że zawsze wszystko jest pod ręką,
a szafki i szuflady kryją wszelkie drobiazgi – dzięki
czemu panuje tu poczucie ładu. Nawet kiedy smaży
naleśniki ze słodkimi nadzieniami dla dziewczynek,
w salonie panuje niezmącony ład. Część robocza
kuchni jest bowiem przysłonięta półścianką. Z perspektywy sofy czy jadalni, kulisy pracy przy płycie
grzewczej są niewidoczne. Rozwiązanie cenne szczególnie, gdy zaprosi się gości, kuchnia ma zawsze
charakter reprezentacyjny – widać tylko to, co zaplanował architekt! ■
TEKST I STYLIZACJA: BEATA LESZCZYŃSKA ■ ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

Wysoka zabudowa kuchenna jest mocnym
punktem aranżacyjnym. Podobnie jak lodówka
side by side z linii „Hermes” marki Samsung
z dozownikiem wody i lodu oraz barkiem na napoje.
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Kuchnia wymagała niestandardowych rozwiązań.
Otwarta jest na ponadprzeciętnie wysoki salon. Pani
domu zdecydowała się na kolor czerwony przy wyborze kuchennej zabudowy. Dla przeciwwagi w salonie
pojawia się pas czarnej tapety, który optycznie przełamuje wysokość wnętrza. Kuchnia wydzielona jest od
salonu fragmentem ściany, a w części roboczej ma wysokość salonu. Nie było więc możliwości zamontowania do sufitu tradycyjnego okapu. Nie można też było
zamontować okapu do bocznej ścianki, gdyż płyta
grzewcza jest od niej oddalona. Rozwiązaniem okazał
się pochłaniacz wpuszczony w niewysoką ściankę, oddzielającą blat roboczy z płytą od salonu.

Dobierając drobiazgi kierowano się kluczem – nowoczesność w kolorze stali nierdzewnej: bateria, wieszak na
książkę kucharską (Brabantia),
dystrybutor do płatków czy
otwieracz do puszek.

Truskawkowy
zawrót głowy

Okap „Concept” Faber
wbudowano w ścianę za
płytą grzewczą. Jest doskonałym rozwiązaniem, gdy
niemożliwe jest zamocowanie modelu sufitowego.
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