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W kuchni, jak na polu bitwy 

–  wa ne jest, co dzieje si  na froncie, 

ale równie  na ty ach, czyli w bogatym 

kuchennym zapleczu. Podczas gdy tam 

o wszystkim decyduje logistyka i doskona a

organizacja, meblowe fronty ruszaj  do szturmu, 

pos uguj c si  swym najsilniejszym or em – urod .

meble.indd 104meble.indd   104 2008-12-05 13:17:002008-12-05   13:17:00



1 Kurtyna na boki. Kolekcja Philadelphia: dzi ki eleganckim 

przes onom o trójwymiarowej fakturze drewna, mo emy zje

ciasteczko i nadal je mie , utrzymuj c wygodn  funkcjonaln

kuchni  w ca kowitym ukryciu

2 W oski szyk. W osi zawsze mieli „nosa” do trendów; 

wytworna aran acja Water wprost ze s onecznej Italii 

– monumentalne proporcje, salonowy klimat, futurystyczne 

formy i ciemne nasycone kolory

3 Przy barze. Czy to jeszcze pomieszczenie o charakterze 

gospodarczym? Pó mrok, lustrzany po ysk pod ogi, niekon-

wencjonalne zestawienie fioletu cian i soczystego br zu mebli 

– wszystko to wprowadza wieczorowy klubowy nastrój

fot. Mebel Rust

Ile kuchni 
w kuchni?

Jak wie  niesie, niewiele. Moda premiuje dzi  wn trza

kuchenne, których funkcj  trudno na pierwszy rzut oka 

odgadn : pe ne salonowego szyku, skryte i tajemnicze. 

Takie, w których po zakr ceniu kranu i zamkni ciu lodówki 

mo na zapomnie  o gotowaniu. Dlatego wieszamy w kuch-

ni kryszta owe lub chromowane yrandole, montujemy 

wielobarwne diody, ciany ozdabiamy abstrakcjami, przy-

klejamy fototapety...

Wybór mebli kuchennych pozwala nada  wn trzu najmod-

niejsze „niekuchenne” atrybuty na kilka sposobów. Taki efekt 

zapewni  niezwyk e formy, kolory i desenie szafek. Mo na

te  szafki o prostych klasycznych kszta tach rozmie ci  nie-

typowo i z fantazj ; je li u yjemy przy tym skontrastowanych 

kolorów, zabudowa mo e sta  si  atrakcj  wn trza – jak ta na 

zdj ciu z s siedniej strony. Inny sposób to wykorzystanie 

przes ony w postaci rolety albo przesuwanych cianek – te 

ostatnie, dopasowane do meblowych zestawów, pojawiaj

si  ju  w ofercie producentów. 

fot. Estima

2

1

fot. Black Red White

3
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fot. Lifa Design

fot. Mebel Rust
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Kosmiczne
laboratorium

Czer  i biel, chrom i szk o – sta y zestaw 

z „dekalogu” kuchennej awangardy. Ope-

ruj c kilkoma zaledwie kolorami i materia a-

mi, projektanci urzeczywistniaj  najbardziej 

futurystyczne wizje. Tworz  meble, które 

mog  by  godn  opraw  dla i cie kosmicz-

nych kszta tów nowoczesnego AGD.

Jakie zalety ma „mi dzyplanetarna” kuch-

nia? Sprawia, e zwyk e, dla wielu z nas 

nu ce czynno ci, nabieraj  innej wymowy. 

Banalne niadanie zmienia w projekcj  scien-

ce fiction. Pomaga utrzyma  wra enie kli-

nicznej czysto ci; je li tylko chce nam si

otworzy  kilka szuflad, nacisn  par  guzi-

ków, uruchomi  kilku „automatycznych asys-

tentów” – mo emy cieszy  si  prawdziwie 

laboratoryjnym adem.

W ród tworzyw króluje tu lakierowane na 

wysoki po ysk MDF, l ni ca stal i tafle jedno-

4

5

6

fot. Mebel Rust

fot. Estima
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4   Ergonomia po du sku. Taki w a nie rodowód ma kuchnia o lapidarnej nazwie Kitchen 1, autorstwa Jacoba 

Jensena. L ni ce fronty, gra czystej geometrii i wiat a, purystyczne powierzchnie pozbawione uchwytów, 

bezpiecznie ci te naro niki, a przede wszystkim – nowatorsko nachylone fronty, które pozwalaj  przyj

najwygodniejsz  pozycj  z dosuni tymi stopami 

5   Czarno na bia ym. Smolisty po ysk powierzchni z lakierowanego bezpiecznego szk a podkre la biel 

frontów dolnych szafek kuchni Jersey. Szuflady otwieraj  si  bezg o nie, a górne drzwiczki atwo si  unosz .

Tu tak e znajdziemy wygodne miejsce dla stóp – przy cofni tym w g b cokole  

6   Noc w Bostonie... w towarzystwie najnowocze niejszych technologii. Kuchnia 

Boston to wyrafinowane po czenie deseniu drewna palisandru i czerni na wysoki 

po ysk, bezuchwytowe szafki i szuflady oraz zaawansowany system oku prestige

7   P ywaj cy archipelag. Mobilna wyspa na lekkiej podstawie jest wiod cym

motywem wn trza. W g bi – prosto i oszcz dnie zaaran owana wn ka kuchenna, 

wyodr bniona biel  z karminowego t a    

8   Reaktywacja. Nazwa kolekcji firmy Varenna, z której pochodzi pokazany na 

zdj ciu wariant kuchni Matrix, mówi sama za siebie. Uchwyty monolitycznych 

szafek ukryto w ich górnych kraw dziach. Mo liwe ró ne konfiguracje zabudowy 

i ró ne kolory – pod warunkiem, e b dzie to kolor bia y lub czarny. Na pierwszym 

planie praktyczne wykorzystanie „ty ów” zabudowy: w kuchennym zapleczu 

mieszcz  si  podr czne pó ki, np. na kulinarny ksi gozbiór

9   Po yteczny ssak. Ka dy py ek z kuchennej pod ogi przechwyci i przeka e

do jednostki centralnego odkurzacza

10 - 11   Jak wygodnie! W szufladach szafek z kolekcji Heliante Rouge znajdziemy 

rynienki na ceramiczne pojemniki do przypraw, 

oferowane w zestawie z ceramiczn y eczk

12   Porz dek rzeczy. Przegródki, pojemniki, 

zasobniki – wszystko to znajdziemy 

w szufladach kuchni Linea. Estetyczne szare 

wk ady stabilizuj  od spodu maty 

antypo lizgowe

13   Pod-gl danie. Efektown  szuflad ,

wysuwan  spod barku, wykonano 

z bezpiecznego klejonego szk a.

Pod wietlona, sprawia niezwyk e wra enie

10

11

licie barwionego szk a. Drewno – rzadko, 

i tylko w postaci fragmentarycznych wsta-

wek; ono zawsze wnosi ciep o, a przecie

kosmos jest zimny jak lód.  

W takiej kuchni innowacyjne technologie 

i nowinki techniczne bardzo si  licz . Mo na

nawet powiedzie , e jak nigdzie indziej; 

wszak tre  musi nad a  za form . I rze-

czywi cie – we wn trzach szafek znajdziemy 

wysuwane zasobniki, w szufladach estetycz-

ne przegródki na kuchenn  drobnic . Gdy 

dobrze si  przyjrzymy, odkryjemy wysuwane 

blaty i wyci gane gniazdka elektryczne, kra-

jalnice na zawiasach i miksery na przegu-

bach. Dok adne ogl dziny wyspecjalizowa-

nej kuchni ujawni  te  kszta tki na butelki, 

wieszak na ciereczki, pojemniki na pose-

gregowane odpady, a nawet ukryty w cokole 

szafki wyci g na zamiecione z pod ogi 

okruszki, po czony przewodem z syste-

mem centralnego odkurzania. 

fot. Art de Vivre
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fot. Szynaka Meble

9

fot. Beam
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14   Modernistyczna gajówka. 

Tu bohaterem jest samo wn trze: jasne, przeszklone, 

nowoczesne. agodny odcie  drewna kuchennej 

zabudowy jest doskona ym t em dla malowniczych 

widoków za szyb

15   Drewniany bie nik. cie ki egzotycznego forniru 

o powtarzalnym symetrycznym deseniu s  ozdob  kuchni 

Memphis wyko czonej czarnym lakierem

16   Urok prostej formy. Lite fronty szafek z linii Modern 

Line – Norde o odcieniu d bu naturalnego – podkre laj

kubiczno  bry  zabudowy 

17   Sto uj si  modnie. Du y wygodny stó  z subteln

intarsj  na powierzchni blatu. Dost pne kolory: wenge, 

jab o , szary d b. Mo na wybra  nierozk adany

(85 x 160 cm; cena – ok. 800 z ) lub praktyczniejszy, 

rozk adany (163 x 208-253 cm; cena – ok. 1400 z )
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Oblicza
drewna

W kr gu drewnianych szafek kuchennych 

od kilku lat trwa rewolucja stylistyczna. Gdy 

po okresie panowania tradycyjnego wzor-

nictwa i ciemnych obionych frontów 

Skandynawowie zarazili wszystkich upodo-

baniem do jasnych fornirów i prostych form, 

wydawa o si , e niewiele ju  mo na wymy-

li . A jednak! Pojawi o si  drewno egzotycz-

ne, urzekaj c wszystkich skal  barw i finezj

rysunku. Dzi  zosta o oswojone; nie mo na

wprawdzie uzna , e jest ju  passé, ale 

coraz cz ciej ust puje miejsca 

rodzimym gatunkom. Wracaj

brzoza i d b, olcha, wierk 

i wi z, a nawet pospolita sosna. 

W prostych formach, w nieco 

„spranym”, rozbielonym sztafa-

u, za to z fanfarami. Egzotyka 

pozostaje atrakcj  we wstaw-

kach, dekorach i intarsjach 

– jako ozdobny ekran uj ty 

w ramy g adkich, lakierowanych 

lub malowanych powierzchni.

I nie dajmy sobie wmówi , e

drewno jest niemodne. By  blis-

ko natury zawsze jest trendy; 

w kuchni nie mo na by  bli ej

niej, ni  w otoczeniu natural-

nych s oi.

fot. Mebel Rust

15

14

fot. Black Red White
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Gotuj si
na kolor!

I znów lakier, laminat, okleina – tym razem 

w wydaniu energetyzuj cym, jak musuj cy

sok owocowy. Aran acje witalne, uk ady

proste i czytelne, ale wyraziste. Czerwie ,

pomara cz, jasna ziele , turkus – kolory 

rado ci. W miar  ciemnienia odcieni wn trze

kuchenne nabiera posmaku luksusu: bur-

gund, wi nia czy ciemna ziele  nie rozwese-

l  nas tak bardzo, jak kanarkowa ó , za to 

zab ysn  szykiem, zw aszcza w wariantach 

lakierowanych na wysoki po ysk. Mile widzia-

ne ukryte uchwyty oraz stalowe listwy, 

oddzielaj ce poszczególne poziomy prze-

chowywania.  

Kolorami warto si  bawi . Barwy pokrew-

ne – np. dwa odcienie zieleni – pog bi  si

nawzajem, tworz c wra enie subtelnego 

trójwymiaru. Kontrastowe maj  zdolno

kreowania przestrzennych iluzji; dwubarwny 

ci g zabudowy kuchennej w podziale hory-

zontalnym wyd u y si  i ujednolici, gdy tym-

czasem dwa kolory w postaci pionowych 

pasów wprowadz  do wn trza dynamik ,

rytm i posmak nieco gotyckiej powagi.

18   Poziome ci cie. G ównym motywem 

kuchni Largo A z kolekcji Systemline jest linia 

rozgraniczaj ca dolne i górne szuflady stoj cych

szafek. Mocny karmin frontów czy energi

z elegancj

19   Wyrafinowany bukiet smakowy. Gorzka 

czekolada zakrapiana sokiem z limonki, 

a wszystko to zanurzone w apetycznym kremie 

p ytek ciennych Naturale. czenie kolorów to 

du a sztuka; jak wida , warto zg bia  jej tajniki

20   Na dzie  dobry. Maria ywego kobaltu 

i jasnego forniru o odcieniu brzozy to koktajl 

rado ci i ciep a. Do tego du o wiat a – oto 

zestaw, który poprawi nam humor w jesienny 

poniedzia ek

21   Kuchnia na gor co. Ognista czerwie  frontów z lakierowanego MDF podnosi temperatur

aran acji. W kolekcji Create znajdziemy kilkana cie kolorów do wyboru, wszystkie w wariantach 

po yskliwych i matowych

22   G adkolica. Wykreowana bez ozdób, kuchnia Heliante nie potrzebuje dodatkowych dekoracji 

– dzi ki zastosowaniu systemu bezuchwytowego, wieci blaskiem idealnie g adkich, niczym nie 

zak óconych powierzchni

18

19

20

21

22

fot. Ebke

fot. Opoczno

fot. Nolte

fot. Lifa Design

fot. Art De Vivre
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23   Zamiast witryny. Prosta

kilkupoziomowa pó ka cienna,

a na niej ekspozycja wdzi cznej

porcelany: fili anki do herbaty 

i kawy, maselniczki, cukiernice, 

dzbanki – wszystko, 

na co lubimy patrze .

Kszta ty naczy  podkre la

ciemny fornir t a

24   Po królewsku. Ciemne 

drewno powraca, uzupe niaj c

gam  modnych przecieranych 

pasteli. Pojawia si  jednak 

w innej roli, nadaj c wn trzom

wyraz raczej pa acowy, 

ni  – jak dawniej 

– rustykalny. Monumentalna 

kuchnia Bretagne, „rze biona”

w litej d binie zabarwionej na odcie

indyjskiej czerwieni 

25   T o historyczne. Meble z linii Wenecja, 

wykonane z litego drewna brzozowego, 

to wierne kopie dawnych wzorów. 

Profilowane naro ne pilastry, 

charakterystyczne p yciny, cebulowe nogi 

– szczegó y dodaj  wdzi ku masywnym 

formom

26   Uniwersalne. Ciemne szafki 

odnajd  si  w kuchni tradycyjnej, ale tak e

nowoczesnej – o kierunku zadecyduj  detale 

i wystrój otoczenia; najwi kszy wp yw na 

odbiór mebli b dzie mia a stylizacja wn trza:

ciany, pod ogi, dekoracje

27   Koronkowa robota. Misterne

obienia i sztukaterie, pi kno materia u,

urok i delikatno  starego fajansu – tu kryje 

si  czar stylu retro

Kuchenna 
retrospekcja

Staromodne stylizacje nie wzbu-

dzaj  dzi  takich emocji, jak 

meblowa awangarda. Wielu z nas nie 

wyobra a sobie jednak kuchni innej, ni

„babcina”. Bo jest przytulna, nastrojowa 

i pe na ciep a. Cz sto te  przenosi nas 

w krain  dzieci stwa... Kuchnie tradycyjne, 

cho  wi kszo  z nich schodzi z fabrycznej 

ta my, wydaj  si  tak e mniej stereotypowe, 

ni  te nowoczesne. Wype nione ozdobami 

i rodzinnymi pami tkami, udekorowane 

zwiewnymi firankami i koronkowymi obrusa-

mi, pochodz cymi cz sto jeszcze z ma e -

skiej wyprawki gospodyni, nabieraj  wdzi -

ku i indywidualnego wyrazu. A przy tym s

równie funkcjonalne i komfortowe, jak ich 

modernistyczne konkurentki.

23

fot. Art de Vivre

24

fot. Rational

25

27

fot. Black Red White

fot. Matkowski

fot. Rational

26
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Blat
na sto lat

To na nim wy adowujemy nasz  kucharsk  agresj :

skrapiamy go kwasami, siekamy no em, parzymy 

gor cym garnkiem. Blat kuchenny musi 

z godno ci  znosi  te fanaberie, dlatego tak wa ny

jest dobór odpowiedniego materia u: trwa ego,

odpornego na wysokie temperatury i uszkodzenia 

mechaniczne, niewra liwego na sok z cytryny 

i domow  chemi , nie trac cego urody i atwego

do wyczyszczenia. Przegrywaj  w tej konkurencji 

laminowane p yty wiórowe, cho  zyskuj  sporo 

punktów za nisk  cen , bogactwo wzorów i deseni 

– to dobry wybór, je li nasza kuchnia ma by  aren

cz stych eksperymentów stylistycznych. Na czo o

wysuwaj  si  materia y najdro sze: kamie , kom-

pozyty mineralne i szk o. Po rodku stawki znaj-

dziemy p yty MDF obite blach  stalow  lub pokryte 

warstw  mineralnej mieszanki. Warto dobrze 

przemy le  stosunek jako ci do ceny.

28   Kamie  – naturalnie! I to pod ró nymi postaciami. Najodpowiedniejszy na 

kuchenne stanowisko pracy b dzie nienasi kliwy i twardy granit, który wyst puje

w ogromnej gamie wzorów i odcieni. Pasy, plamki, drobne c tki mog  ozdobi

kuchni  w ka dym stylu. O równie elegancki, ale „ api cy plamy” marmur,

trzeba b dzie bardziej dba  – jego 

powierzchnia musi zosta  zaimpregno-

wana. Kopi  niemal ka dego naturalne-

go deseniu mo emy odnale  w ofercie 

konglomeratów mineralnych. Ich cechy 

techniczne s  doskona e, a wygl d

zale y od rodzaju i frakcji u ytego

kruszywa lub mia u kamiennego

29   Pi trowo. Zaplanowanie blatu na 

kilku ró nych poziomach nie tylko 

poprawia ergonomi  kuchni, ale 

pozwala te  lepiej uporz dkowa  jej 

robocz  stref

30 - 31   W nowej konstelacji. Zodiaq®

to nazwa innowacyjnego materia u

powierzchniowego, który wietnie

sprawdza si  w roli tworzywa 

kuchennego blatu. 

U yty do jego produkcji kwarc 

iskrzy si  kryszta ami, pot guj c

gr wiate  we wn trzu. Zalety? 

Odporno  na plamy, uszkodzenia 

i wysok  temperatur , atwo

kszta towania dowolnych form 

i wielka wygoda konserwacji. 

Bogata paleta barw mie ci zarów-

no odcienie kamienia zaczerpni te

wprost z natury, jak i kolory 

„syntetyczne”: ywe czerwienie, 

b kity czy nie n  biel 

Kto t skni za klimatem wiejskiej izby, mo e uzna  si  za szcz ciarza i... 

zignorowa  kosztown  ofert  producentów mebli kuchennych. No, mo e poza 

frontami szafek, cho  i na to znalaz aby si  rada. Amator swojskich klimatów 

musi jednak znale  doskona ego

rzemie lnika, który wymuruje mu 

kuchni . Uwaga, wszelkie nie-

równo ci i niedoskona o ci powie-

rzchni s  mile widziane wy cznie

na froncie zabudowy. Sama kons-

trukcja – z bloczków lub w systemie 

szkieletowym – musi by  idealnie 

„spasowana”, tak by mog a bez 

problemu pomie ci  zarówno 

proste pó ki, jak i najbardziej 

wyrafinowane nowoczesne patenty 

meblowe; wszak kuchnia wiejska te  powinna by  nowoczesna! Do takiej zabu-

dowy dobieramy drewniany albo ob o ony p ytkami blat i rustykalne drzwiczki 

z surowego lub malowanego „na ludowo” drewna. Je li i tego nam za wiele, 

mo emy zamiast drzwiczek powiesi  kraciaste lub kwieciste zas onki.
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Meblom
dzi kujemydzi kujemy

fot. Rational
28

fot. Dupont

30

fot. Art de Vivre
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