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i nna ffroncie
na zzapleczu

fot. IKEA

Kuchnia funkcjonalna czy piêkna?

Dziœ nie mamy tego dylematu.

Nowoczesne rozwi¹zania techniczne

u³atwiaj¹ nam ¿ycie, a s¹ przy tym

na tyle uniwersalne, ¿e mo¿na je

ubraæ w dowoln¹ formê. Wszystko

zale¿y od naszych potrzeb 

i… rachunku bankowego.
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CO DYKTUJE
MODA

¯yjemy w szczêœliwych czasach – czasach

eklektyzmu, tolerancji, otwartoœci. Mo¿na by

je nazwaæ jednym s³owem – fusion, bowiem

w tyglu mody mieszaj¹ siê dziœ niemal wszyst-

kie znane nam od lat trendy. Ka¿dy z nich wy-

stêpuje oczywiœcie w nowym uwspó³czeœnio-

nym wydaniu, ale œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e

wszelkie chwyty dozwolone. 

Co jednak wybraæ, by nie tylko nie czuæ

siê niemodnym, ale by poczuæ siê super-

modnym? OdpowiedŸ jest prosta – nowo-

czesnoœæ w kilku wydaniach. Po pierwsze,

1 Dawne pomieszczenie gospodarcze 

potraktowane z prawdziw¹ estym¹; 

tê reprezentacyjn¹ kuchniê zaprojektowano 

w Studiu Wnêtrz Estima. Obdarzona unikalnym 

¿yrandolem i „ludwikowskim” fotelem, 

jest wyzywaj¹co piêkna, a dziêki d³ugiemu 

blatowi roboczemu i zaparkowanym 

pod nim „mobilom” tak¿e praktyczna

2 Zabudowa z linii Gouarda w kolorze 

czerwonego wina. Szuflady wyposa¿one 

w system elektronicznego wspomagania 

Touch&Silent otwieraj¹ siê same, niemal 

odgaduj¹c nasze myœli — wystarczy lekkie 

muœniêcie przegubem d³oni

2

fot. Mebel Rust
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fot. Estima
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absolutnym szlagierem ostatniego sezo-

nu s¹ kuchnie „niekuchenne” – salonowe,

wieczorowe, glamour. Pe³ne nietypowych

odwa¿nych mebli i efektów specjalnych

(np. z wykorzystaniem motywu fototapety

na frontach szafek), migocz¹ce szklanymi

mozaikami i kryszta³kami ¿yrandoli, obla-

ne wielobarwnym blaskiem diod. Projekt

kuchni w tym stylu powinien byæ autor-

skim dzie³em specjalisty, a meble – dobie-

rane do ka¿dej koncepcji indywidualnie,

podporz¹dkowane spójnej wizji. 

Drugi wiod¹cy kierunek to monolityczna

zabudowa o frontach na wysoki po³ysk.

Tu klimat zale¿ny jest od kolorów: biel to

kliniczna czystoœæ i ch³ód, czerwieñ, po-

marañcz, trawiasta zieleñ – to energia,

wreszcie elegancja i szyk, czyli czerñ,

burgund, œliwka, ciemny szmaragd czy

gama br¹zów. 

3

5

6

3 Kuchnia Londyn – fronty szafek, w których mo¿na siê przejrzeæ. Wysoki po³ysk dodaje

ostrym kolorom jeszcze wiêcej pikanterii. O komfort dbaj¹ systemy cichego otwierania

Aventhos i Blumotion

4 Mikrofalówka incognito. Nawet markowym sprzêtem AGD nie musimy siê chwaliæ

– to w nienajlepszym tonie. W ukryciu kuchennego zaplecza pomagaj¹ takie 

pomys³owe rozwi¹zania. Zawiasy s¹ ciche, „chodz¹” ³agodnie i miêkko, a sama szafka

wygl¹da jak ka¿da inna

5 Zabudowa Macassar – lakierowany na wysoki po³ysk fornir egzotyczny to wy¿yny 

kuchennej elegancji. Do tego interesuj¹cy uk³ad szafek w module œciennym – takie wnêtrze

nie boi siê konfrontacji z salonem

6 Kuchnia Boston: bezuchwytowe drzwiczki pokryte drewnem palisandru o frapuj¹cym 

rysunku tworz¹ malarski pas na tle lœni¹cej czerni¹ ok³adziny œciennej. Ca³oœæ doprawiona

kontrapunktem ¿ywego koloru

fot. Gawin

fot. Ebke

fot. Mebel Rust

4

fot. Nolte
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Korzystaj¹c z bogatej palety kolorów,

mo¿na wpisaæ swoj¹ kuchniê w trend kon-

trastowy. Wystarczy zestawiæ dwie wiod¹-

ce barwy i przemyœleæ ich kompozycjê.

Oparta na pionowych podzia³ach podwy¿-

szy wnêtrze, horyzontalna – ujednolici

i wyd³u¿y optycznie ci¹g zabudowy. Cie-

kawie mo¿e wygl¹daæ motyw szachowni-

cy w rozmiarze XXL czy uk³ad ca³kowicie

abstrakcyjny. Potrzeba tu jednak wiele in-

tuicji.

Kolejny modny azymut to egzotyka: za-

morskie forniry o urzekaj¹cych odcie-

niach i rysunku. Takie powierzchnie same

w sobie s¹ obrazami, dlatego oprawia siê

je w prost¹ oszczêdn¹ formê, nakrywa

monokolorystycznymi blatami (np. ze sta-

li szlachetnej) i ustawia na spokojnym jed-

nolitym tle. 

A co z pozosta³ymi stylami? Nadal s¹ na

czasie, choæ nie nale¿¹ do awangardy.

Kuchnia tradycyjna nie obêdzie siê bez

staromodnych szafek. Niezale¿nie od ro-

dowodu aran¿acji – rodzimego, toskañ-

skiego, z Nowej Anglii czy z Prowansji –

dominuj¹ tu jasne „sprane” kolory: bia³y,

7

7 Aran¿acja Sistema, wykreowana 

w Studiu Wnêtrz Estima – czy to jeszcze

kuchnia, czy wkroczyliœmy ju¿ na salony? 

8 Pomys³ na oswojenie kuchni: zblokowa-

na zabudowa kuchenna obramowana

drewnianym pasem, zosta³a tu potrakto-

wana jak ozdobny œcienny ekran; na tym

tle dynamiczna i ciekawa bry³a barku przy-

pomina raczej elegancki mebel salonowy.

A przecie¿ mo¿na tu przygotowaæ sa³atkê

czy zagnieœæ ciasto na pierogi…

9 Szaroniebieskie meble ze stalowymi 

akcesoriami razem z drewnian¹ pod³og¹

o ciep³ej barwie tworz¹ lekk¹ i pogodn¹

kompozycjê

fot. Estima

8

9

fot. Frise

fot. Classen
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pergaminowy, kamienna szaroœæ, be¿e

i sp³owia³e zielenie. Ciemne drewno ode-

sz³o do lamusa, co nie znaczy, ¿e za jakiœ

czas triumfalnie nie powróci. W aran¿a-

cjach tego typu obowi¹zuje jedna ¿elazna

regu³a: jak najwiêcej autentyzmu. Dlatego

nie ma tu miejsca dla fornirów czy tym

bardziej drewnopodobnych foliowych la-

minatów; na fronty szafek – tylko lite

drewno.

Pomys³ na kuchniê tradycyjn¹ czy regio-

naln¹ mo¿emy te¿ zrealizowaæ unikaj¹c

zakupu kompletu mebli kuchennych;

szafki mo¿na wymurowaæ z bloczków be-

tonowych, zwyk³ej ceg³y pe³nej, ceg³y sili-

katowej lub klinkierowej, wype³niaj¹c

wnêtrza powsta³ych w ten sposób nisz

pó³kami, a nawet innowacyjnymi systema-

mi przechowywania. Taki zestaw musi jed-

nak zaprojektowaæ prawdziwy fachowiec

– dostosowanie nieco zgrzebnej zabudo-

wy do wymogów precyzyjnych wymiaro-

wo gotowych elementów wewnêtrznych

to rzecz nie³atwa. 

£adna – i modna – mo¿e byæ tak¿e kuch-

nia urz¹dzona prost¹ zabudow¹ o mato-

wych drewnianych frontach – brzozo-

wych, dêbowych, olchowych czy jesiono-

wych. Wiele zale¿eæ w niej bêdzie od do-

datków i od t³a; dobieraj¹c odpowiednie,

mo¿emy wnêtrze unowoczeœniæ lub przy-

bli¿yæ tradycji. 

Modzie warto dotrzymywaæ kroku; dobrze

jednak w pogoni za nowinkami zachowaæ

indywidualnoœæ, zaznaczyæ w kuchni w³a-

sny styl. Tylko wtedy bêdziemy siê w niej

dobrze czuli. 

FORMA
I FUNKCJA

Jak pogodziæ swoje wyobra¿enia estetyczne

ze skomplikowanymi wymogami funkcjonal-

nymi wnêtrza kuchennego? Wszak zabudo-

wa nowoczesnej kuchni to nie szafa na ubra-

nia, gdzie wystarcz¹ pó³ki i dr¹¿ek na wiesza-

ki. Tu przechowuje siê sprzêty i przedmioty

o nietypowych kszta³tach, a tak¿e ¿ywnoœæ –

pod rozmaitymi postaciami i o zró¿nicowa-

nych wymogach magazynowania. 

2
0
0
8

108

10 Tradycja o¿ywiona. Wymurowana 

zabudowa – doskona³y sposób na 

wyczarowanie karczmianego klimatu

sprzed wieków i... zaostrzenie apetytu.

Odkryte szafki wymagaj¹ jednak wielkiej

dyscypliny. Mo¿na dokupiæ do nich 

stylowe drzwiczki lub powiesiæ swojskie

rustykalne zas³onki

11-12 Producenci kuchni tradycyjnych

wiedz¹, ¿e ich urok w du¿ej mierze zale¿y

od doboru dodatków, dlatego czêsto 

oferuj¹ harmonizuj¹ce ze stylistyk¹ szafek

zestawy mebli jadalnianych. 

Na zdjêciach: kuchnie Dallas (11) 

i Castello (12)

10 11

12

fot. Kerpol

fot. Alno

fot. Nolte
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Ka¿da pani domu pragnie korzystaæ z naj-

nowszych osi¹gniêæ „kuchennej myœli

technicznej”, a te s¹ imponuj¹ce. Ka¿da

te¿ chcia³aby wszystko mieæ pod rêk¹ i…

w porz¹dku. Dziœ to nie problem. Projek-

tanci mno¿¹ pomys³owe patenty, pozwa-

laj¹ce okie³znaæ gastronomiczny sezam

w sposób dyskretny i komfortowo funk-

cjonalny. W dodatku fronty szafek, skry-

waj¹ce schowki, kosze, stela¿e, uchwyty,

wysuwane blaty czy gniazdka elektrycz-

ne, mog¹ wygl¹daæ jak monolityczna

zwarta bry³a. 

Co wybraæ spoœród propozycji kuchennego

zaplecza? Przede wszystkim te rozwi¹zania,

które podpowiada nam w³asne doœwiadcze-

nie. Tylko my wiemy, czy czêœciej siêgamy

po makaron, czy te¿ parzymy kawê. I ile ra-

zy w tygodniu chwytamy mikser, a ile razy

dziennie – durszlak. Wszystkie rzeczy i pro-

dukty u¿ywane na co dzieñ warto mieæ

w zasiêgu rêki; klêkaæ i wspinaæ siê na

czubki palców lepiej jak najrzadziej. 

Kuchnia jest królestwem szuflad – to one

s¹ najwygodniejsze w u¿ytkowaniu.

W szufladach niepodzielnie w³adaj¹ prze-

gródki, bardzo pomocne w walce z nie³a-

dem. Praktyczne s¹ równie¿ wysuwane

s³upki typu cargo, które zapewniaj¹ do-

skona³y dostêp do zapasów. Dlatego

w nowoczesnych kuchniach coraz mniej

jest zwyk³ych rozwieranych szafek; mo¿-

na w nich wygodnie przechowywaæ jedy-

nie rzeczy rzadziej u¿ywane.

13 Mebli nie trzeba kupowaæ. 

Efektowna aran¿acja z wykorzystaniem

zabudowy szkieletowej i po³yskliwej 

mozaiki: dziêki zmys³owym kszta³tom i ko-

lorom blat do szybkich posi³ków 

s¹siaduj¹cy z p³yt¹ grzewcz¹ – podobnie

jak szafki i pó³ki œcienne – wygl¹da 

bardzo „niekuchennie”

14 Wnêtrze wyj¹tkowo dopracowane, 

pe³ne niebanalnego uroku. 

Kuchenny ci¹g roboczy flankuj¹ 

nietypowe przeszklone kredensy. 

Przejrzystoœæ szk³a pozwala wyekspono-

waæ urodê domowego zbioru porcelany;

ornament ³agodzi ostroœæ obrazu
13

fot. Ceramika Parady¿

fot. Rational
14
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JAK
KUPOWAÆ? 

Najwiêkszy komfort zapewni nam zakup

kompletu mebli kuchennych w du¿ej, wy-

specjalizowanej w tej dziedzinie firmie.

Naszym bonusem bêd¹ w tym przypadku

atesty, certyfikaty i gwarancja. Renomo-

wani producenci z regu³y prowadz¹ te¿

tzw. studia kuchenne, gdzie mo¿na uzys-

kaæ fachow¹ poradê i zamówiæ komplek-

sowy projekt zabudowy, dostosowany do

w³asnych oczekiwañ – niektóre firmy ofe-

ruj¹ te us³ugi bezp³atnie. Rozwi¹zuje to

problem posiadaczy kuchni nietypowych,

czy amatorów niebanalnych rozwi¹zañ.

U rynkowych potentatów znajdziemy te¿

najbogatsz¹ ofertê zaawansowanych

technologicznie systemów przechowywa-

nia. I jeszcze jedna zaleta zakupu u reno-

mowanego dostawcy: wiêkszoœæ produ-

centów optymalizuje proces produkcji,

tworz¹c dla ró¿nych linii stylistycznych

wspóln¹ bazê. Oznacza to, ¿e jeden ro-

dzaj korpusu szafki mo¿e „wspó³praco-

waæ” z wieloma ró¿nymi frontami, zapro-

jektowanymi w nawet bardzo odleg³ych

stylach. Dziêki temu, gdy po kilku latach

znu¿y nas monotonia lub zmêczy krzykli-

woœæ naszej kuchni, mo¿emy ca³kowicie

odnowiæ jej oblicze unikaj¹c rewolucji –

wystarczy zamówiæ nowe fronty, zmieniæ

obrus i zas³ony! 

Komplet mebli mo¿na te¿ zamówiæ u sto-

larza-specjalisty. Takiego najczêœciej znaj-

dujemy drog¹ poczty pantoflowej, „z po-

lecenia”, co jest najskuteczniejszym spo-

sobem weryfikacji wykonawczych kompe-

tencji. Trzeba przyznaæ, ¿e dziœ nawet nie-
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15-16 Szuflady podzielone na sektory za

pomoc¹ wk³adów to ³atwoœæ u¿ytkowania

i najlepsza gwarancja porz¹dku 

w kuchennych zasobach

17 Doskonale funkcjonalny wysuwany

s³upek – tzw. cargo – powinien znaleŸæ

siê w ka¿dej kuchni. £atwo go otworzyæ,

przejrzeæ, zrobiæ przedzakupowy rema-

nent, a tak¿e – uprz¹tn¹æ jego wnêtrze.

Obok – wiklinowe kosze, znacznie mniej

praktyczne, ale za to jakie dekoracyjne!

18 W kuchni ka¿dy zakamarek musi byæ

wykorzystany. Kosz Magic Corner to

doskona³e rozwi¹zanie na zagospo-

darowanie naro¿nika; wygodnie z niego

korzystaæ, a pomieœci bardzo wiele.

Pasuje do wielu typów zabudowy

19 Inny sposób na przestrzenn¹ oszczêd-

noœæ: szuflady ukryte w cokole. Warto

w nich trzymaæ choæby formy do ciasta,

z których raczej nie korzystamy codziennie

20 Pomys³owe usprawnienie: talerze

obiadowe ukryte tu¿ pod piekarnikiem.

Mo¿emy siêgn¹æ po nie i po pieczeñ 

prawie jednoczeœnie

fot. IKEA

fot. Black Red White

fot. Nolte

fot. Nolte

15 16

fot. Nolte

fot. IKEA

17

20

18 19
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wielkie zak³ady stolarskie potrafi¹ zgrab-

nie imitowaæ projekty znanych firm,

a czêsto proponuj¹ tak¿e w³asne ciekawe

pomys³y. Nieco gorzej wygl¹da kwestia

technicznego zaplecza – nie wszyscy

umiej¹ perfekcyjnie zastosowaæ kupowa-

ne osobno racjonalizatorskie „elementy

wewn¹trzszafkowe”. Rekompensuje to

jednak cena, z regu³y znacz¹co ni¿sza od

tej, któr¹ musielibyœmy zap³aciæ znanemu

studiu mebli kuchennych. Dlatego zamó-

wienie zabudowy kuchennej w jedno- lub

kilkuosobowej firmie ma wielu zwolenni-

ków. 

Ortodoksyjni mi³oœnicy antyków mog¹

urz¹dziæ swoj¹ kuchniê wolno stoj¹cymi

zabytkowymi meblami „po dziadkach”.

Ich u¿ytkowanie mo¿e jednak okazaæ siê

niewygodne; dawniej sprzêtom kuchen-

nym stawiano znacznie skromniejsze wy-

magania, ni¿ dziœ, dlatego praktycznoœæ

i funkcjonalnoœæ nie bêdzie mocn¹ stron¹

staroci. Na pociechê pozostanie urok au-

tentyku i jedyny w swoim rodzaju, bardzo

osobisty nastrój.

KAWA
NA £AWÊ

£awê, czyli blat – niezbêdny element

funkcjonalny ka¿dej kuchni. Ale blat mo-

¿e te¿ byæ dekoracj¹, a zdarza siê nawet,

¿e wystêpuje w roli pierwszoplanowej.

Tak bêdzie, gdy kremowe prowansalskie

szafki uzupe³nimy blatem ze szlachetne-

go nakrapianego granitu w nasyconym

kolorze: ciemnej zieleni, szaroœci lub br¹-

zie. I odwrotnie: przy czarnych lub antra-

cytowych szafkach gruby blat z klejone-

go drewna czy kremowego marmuru

przejmie funkcjê lidera. Niew¹tpliw¹

gwiazd¹ kuchennej areny stanie siê

z pewnoœci¹ kilkuwarstwowa tafla szk³a.

Mo¿e te¿ ni¹ byæ szlachetna blacha stalo-

wa – tak naprawdê wszystko zale¿y od

oprawy. Ten sam blat w otoczeniu ró¿-

nych kolorów i materia³ów bêdzie œci¹ga³

spojrzenia, albo odwrotnie – stanie siê

niemal niewidoczny. 

Ale blat to przede wszystkim kuchenny

dzia³ produkcyjny. Na nim tniemy i sieka-

my, doprawiamy potrawy i skrapiamy je

sokiem z cytryny, czasem musimy odsta-

wiæ gor¹ce naczynie. Dlatego tak istotne

s¹ w³aœciwoœci materia³u, z jakiego go

wykonano. Najodporniejsze – i najdro¿-

sze – s¹ blaty ze szk³a i kamienia natural-

nego. Te drugie trzeba wprawdzie zaim-

pregnowaæ, ale wówczas zyskuj¹ zaiste

kamienn¹ cierpliwoœæ dla naszych ku-

charskich wybryków. Niemal równie trwa-

³y i odporny jest konglomerat mineralny –

tworzywo powstaj¹ce w wyniku spojenia

¿ywic¹ mia³u lub kruszywa kamiennego.

Taki blat nie boi siê no¿a, kwasu i wyso-

kiej temperatury, a w dodatku naj³atwiej

uformowaæ z niego kszta³t zupe³nie niety-

powy: ³ukowaty, schodkowany czy uko-

œny. Znacznie tañsze s¹ blaty tzw. kom-

pozytowe – z p³yty MDF, jedno- lub obu-

stronnie ob³o¿onej ochronn¹ warstw¹

mieszanki mineralnej, spojonej i utwar-

dzonej ¿ywic¹. S¹ doœæ lekkie, a ¿ywicz-

ne powleczenie zapewnia im wysok¹ od-

pornoœæ na agresjê fizyczn¹ i chemiczn¹.

Podobn¹ budowê maj¹ blaty „stalowe”,

tak naprawdê pokryte jedynie cienk¹

warstw¹ blachy. S¹ wytrzyma³e, este-

tyczne i lekkie, a przy tym robi¹ bardzo

solide „ciê¿kie” wra¿enie. Najl¿ejsze i naj-

tañsze – ale te¿ najbardziej podatne na

uszkodzenia czy odkszta³canie s¹ blaty

z p³yty wiórowej pokrytej laminatem. Ich za-

let¹, obok niskiej ceny, jest du¿y wybór

wzorów, wœród których znajdziemy ca³kiem

nietypowe (np. zdjêcia owoców czy faktury

lnu). W odró¿nieniu od blatu kamiennego,

który z regu³y wybieramy „na do¿ywocie”,

blat laminowany mo¿na doœæ ³atwo i tanio

wymieniæ.                                                  

21 Kolejny nudny blat? Nie tym razem!

Oto propozycja do kuchni z ambicjami:

blat z indywidualnym nadrukiem. Mo¿na

samemu zaprojektowaæ wzór albo 

wybraæ zdjêcie o dobrej rozdzielczoœci

z domowego archiwum. Obraz 

zabezpiecza przed zniszczeniem 

specjalna pow³oka overlay, chroni¹ca

przed zarysowaniem, œcieraniem 

i dzia³aniem chemikaliów. 

22 Czekoladowo-œmietankowo. Jasny

gruby blat z konglomeratu marmurowego

podkreœla ciemny g³êboki kolor szafek

i graficzne podzia³y p³ytek na œcianie

23 Jak granitowy. Lekki blat z materia³ów

drewnopochodnych mo¿e mieæ bardzo

solidny wygl¹d

24 Powierzchniê robocz¹ mo¿na wy³o¿yæ

p³ytkami ceramicznymi. Trzeba jednak

pamiêtaæ, ¿e bardzo jasne fugi – nawet

zaimpregnowane – prêdzej czy póŸniej

„chwyc¹” brud i kurz

fot. Juan

21

fot. Opoczno

fot. Kronospan

fot. Cersanit

22

23

24
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