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p l a n u j e m y  k u c h n i

wed ug w asnego

Jaka ma by  dzisiejsza kuchnia? 

Przede wszystkim wygodna. Przestronna, 

jasna, multifunkcjonalna. Pe na nastroju... nawet 

je li jest to nastrój techno-klubu. Nierzadko tak e

– reprezentacyjna. Jednym s owem kuchnia musi mie  charakter!
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1 Wielka gala. Kuchnia po czona z jadalni

cz sto b dzie aren  takich od wi tnych „wyst pów”

2 - 3 Ukryty potencja . Niewa ne, czy 

wybierzemy wn trze ultra-nowoczesne, 

czy kuchni  tradycyjn : zewn trzna szata 

kuchennej zabudowy, niezale nie od stylu, 

mo e dzi  skrywa  najnowocze niejsze

rozwi zania techniczne

1

3

2

fot. Art de Vivre

Niewa ne, czy kosztowa a nas niedu o,

czy te  wydali my na ni  maj tek

– oczekujemy od niej bardzo wiele. Ma 

spe nia  nasze zachcianki, oszcz dza

czas, pracowa  w ciszy, tworzy  mi y

nastrój... Doskonale, je li przy tym rozsie-

wa kusz ce zapachy i jest pi kna. Czy 

mowa o gejszy? Ale  nie! Tak wiele wyma-

gamy od nowoczesnej kuchni. 

Aby jednak cieszy  si  wspomnianymi 

walorami, najpierw trzeba zainwestowa .

Nie tylko pieni dze – tak e, a mo e przede 

wszystkim, wiedz  i czas. Dlatego je li pra-

gniemy kuchni idealnej, zatrudnijmy projek-

tanta wn trz. Mo emy te  skorzysta

z fachowej porady w studiach mebli kuchen-

nych, których wci  przybywa; dzi  us ugi

doradczo-projektowe oferuje wi kszo

uznanych producentów kuchennego wypo-

sa enia, a i niedu e firmy wykonawcze 

ch tnie s u  w asnym do wiadczeniem.

Do przemy lenia jest wiele: o wietlenie

i rozmieszczenie punktów poboru energii, 

sposób wyko czenia cian i pod ogi, uk ad

zabudowy, styl i kolor mebli, wewn trzna

struktura szafek i zasobników, wreszcie 

dobór sprz tów AGD. Nasze decyzje zale -

ne b d  oczywi cie od warunków prze-

strzennych i mo liwo ci finansowych. 

Pami tajmy jednak o w asnych preferen-

cjach: im bardziej zindywidualizowany 

b dzie projekt naszej kuchni, tym ch tniej

b dziemy w niej pracowa  i przebywa .

fot. Mebel Rust

3

fot. Black Red White

fot. Villeroy&Boch
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Ile czasu zajmuj  prace kuchenne? To zale y – g ównie od logiki i ergonomii kuchennego 

planu. Sp dzajmy w kuchni czas z wyboru: dlatego, e j  lubimy, nie dlatego, e wszystko 

idzie nam w niej w ó wim tempie, jak po grudzie i „pod pr d”. Niezale nie od uk adu zabu-

dowy, we wn trzu kuchennym obowi zuje proste prawo: urz dzenia powinny by  ustawione 

w szyku odpowiadaj cym kolejno ci poszczególnych dzia a . Najpierw lodówka, za ni

– oddzielony blatem s u cym do wst pnej obróbki produktów – zlewozmywak, dalej frag-

ment powierzchni roboczej do bardziej 

zaawansowanych prac kulinarnych: sie-

kania, krojenia, przecierania, a na ko cu

ci gu kuchenka oraz blat do odstawia-

nia i nak adania gotowych potraw. 

Zmywark  mo na umie ci  za p yt

kuchenn , jednak najcz ciej – z uwagi 

na atwo  pod czenia – ustawiamy j

obok zlewu. Piekarnik, którego 

w wi kszo ci gospodarstw domowych 

u ywa si  okazjonalnie, mo e by  usy-

tuowany „poza kolejk ” – najwygodniej 

umie ci  go w wysokiej szafce, ok. 

150 cm nad pod og .fo
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5

fot. Tarkett

fot. Senator

fot. Art de Vivre
6

Z pokojowym
nastawieniem

Otwiera  czy zamyka ? Na to zasadnicze, 

dotycz ce kuchni pytanie nie ma jednej 

odpowiedzi. Moda ka e prezentowa

kuchenne wdzi ki w pe nej krasie; nie 

musimy jej jednak lepo ufa . Kuchnia 

otwarta, po czona z jadalni  i salonem ma 

oczywi cie zalety: nawet przy niewielkim 

metra u zapewnia wra enie przestrzenno-

ci, sprzyja kontaktom pomi dzy cz onka-

mi rodziny, pozwala te  robi  kilka rzeczy 

jednocze nie: np. gotowa  i gaw dzi  lub 

zerka  w telewizor. To doskona e rozwi za-

nie dla osób towarzyskich, którym obec-

no  innych nie przeszkadza w pracy. 

Ten, kto lubi komponowa  potrawy w spo-

koju i skupieniu, powinien pomy le

o kuchni oddzielnej, zamykanej drzwiami. 

Ten wariant ma jeszcze jedn  znacz c

przewag  nad przestrzeni  otwart : nie 

wymaga tak wiele dyscypliny w utrzymy-

waniu porz dku. Nawet je li zlewozmy-

wak jest pe en po brzegi, a blat ca y

w okruszkach i cinkach z sa atki, nag a

wizyta niezapowiedzianych go ci nie 

wprawi nas w pop och – po prostu 

zamkniemy drzwi. Pod ci lejsz  kontrol

mamy tu tak e kulinarne zapachy, cho

najlepsz  na nie rad  – trzeba przyzna

– b dzie nowoczesny wydajny okap; taki 

zapewni wie e powietrze nawet w ca ko-

wicie otwartej przestrzeni dziennej, i to 

tu  po obiedzie.

Prosto

do celudo celu
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4   Za lad . Kuchni  oddziela od salonu prosty barek, na tyle wysoki, by zas oni  gastronomiczne 

zaplecze. Dodatkowy podzia  tworzy linia graniczna pomi dzy dwoma rodzajami posadzki 

5   W przebraniu. Kuchnia w salonowej kreacji – elegantka, która chce si  pokaza , ale prawd

o sobie skrywa za wytworn  fasad

6   Dwulicowa. Atrakcyjna cianka w modnym kolorze gorzkiej czekolady pe ni podwójn

funkcj : z jednej strony zaspokaja potrzeb  prywatno ci kucharza, z drugiej tworzy przytulny 

barowy zak tek. Nie zak óca przy tym swobodnego kontaktu wzrokowego

7   Sposób na ba agan... albo na zmienn  scenografi . Przesuwane cianki w kolekcji mebli 

kuchennych Philadelphia znajd  zastosowanie w obu przypadkach

8 - 9   Kuchenna flora. Wzory na cianach, wzorzyste fronty szafek – zgeometryzowana lub 

naturalistyczna ornamentyka ro linna. Bardzo modna, a przy tym uszlachetniaj ca: nobilituje 

kuchni  do rangi wn trza na pokaz

7

fot. Mebel Rust

fot. Black Red White

8

9

fot. Studio Da Vinci

Niezdecydowani powinni si gn  po roz-

wi zania po rednie: po czenie kuchni 

z salonem du ym przeszkleniem lub otwar-

tym oknem, oddzielenie obu pomieszcze

pe n  lub a urow ciank , murkiem b d

barkiem os aniaj cym szafki od strony 

pokoju. W roli przegrody mo e wyst pi

umocowany do pod ogi i sufitu treja  na 

pn cze albo drewniana konstrukcja wype -

niona pó kami. Wi kszo  wymienionych 

pomys ów ma jeszcze jeden plus: oprócz 

os ony zyskujemy nowe miejsca na prze-

chowywanie drobiazgów, ekspozycj  zdj

czy cho by na powieszenie zegara, kalen-

darza albo korkowej tablicy.
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10   Glam-minimal. Szara monolityczna pod oga, wyrazisty rytm poziomych linii i srebrzysta 

lodówka w pierwszoplanowej roli. Surowo  prze amuj  ob e dodatki: cienny zegar, okr g y stolik 

i krzes a o organicznych formach

11   Salonik w pastelach. Jadalnia w ujmuj cej palecie delikatnych barw b dzie doskona ym

uzupe nieniem kuchni retro w jednym z odcieni off-white lub w z ocistej d binie

12   Motyw dekoracyjny. Urozmaicona forma zabudowy, ch ód szaro ci i bieli prze amany ciep ym

fornirem: kuchenna kompozycja jako przemy lana ozdoba przestrzeni dziennej

fot. LG
10

Mro ona
czy pieczona?

Ka da aran acja ma inn  temperatur  emo-

cjonaln . Czy atmosfer  kuchni, w której 

nie raz b dzie si  unosi  gor ca para, 

warto dodatkowo pod-

grzewa  za pomoc

zabiegów dekorator-

skich? Czy mo e raczej 

ch odzi  nastrój oszcz dn

form  i zimnym po yskiem

materia ów w arktycznych 

kolorach? To rzecz gustu; kie-

rujmy si  w asnymi upodobaniami, nie ule-

gajmy sezonowym modom – nasza kuchnia 

pozostanie z nami na lata.

Minimalizm lubi porz dek; nie znaczy to, 

e wszystko musimy ukry , ale przedmioty 

pozostawione na widoku nie powinny by

przypadkowe, pocz wszy od miksera, a

po ciereczk  przy zlewie. Warto tu przyj

jeden wiod cy motyw, np. symetri  lub 

podzia y horyzontalne. Nie zaszkodzi 

sk po dawkowany kolor. W kuchni „ener-

getycznej”, o ywionej modn  jaskraw

barw , musimy zadba  o równowag

wybieraj c proste zblokowane szafki 

o oszcz dnym detalu. Mo emy za to 

poeksperymentowa  z o wietleniem; 

mocne kolory lubi  blask. Staromodne 

wn trza w stylu nobliwym zmuszaj  do 

troski o szczegó y – tu liczy si  nawet 

odcie  patyny na metalu i grubo  ramki 

ozdobnego obrazka. Kuchnia rustykalna to 

pole dla ywio u intuicji, dla pasji dekora-

torskiej nieskr powanej gorsetem jako ci

i ceny. Najwa niejsze kryterium – auten-

tyczno . Na koniec szalenie modny trend 

fusion – styl pozbawiony stylu: najmniej 

okre lony, wymagaj cy najwi cej wyczu-

cia. Umiej tnie zastosowany, wykazuje 

siln  zdolno  budzenia zachwytu.

11
fot. Tikkurilla

fot. VOX

fot. Villeroy&Boch

fot. IKEA fot. Szynaka Meble

12
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Recepta
na komfort

Jak zapewni  sobie w kuchni maksimum wygody? Zaprojektowa

j  na miar . Ka dy z nas ma inne upodobania i potrzeby, ró nimy

si  tak e wzrostem i budow  cia a. Warto o tym pami ta  planuj c

wysoko  szafek – sklepowa norma nie ka demu b dzie odpowia-

da . Mo na te  pomy le  o zró nicowaniu poziomu blatów: 

dobrze, gdy p yta grzewcza kuchenki umieszczona jest nieco ni ej,

ni  poziom roboczy, na którym np. siekamy warzywa na sa atki.

W kuchni cenny jest ka dy schowek, pami tajmy jednak, e do 

szafek umieszczonych powy ej 180 cm trudno nam b dzie si -

gn  – to odpowiednie miejsce tylko dla rzeczy naprawd  rzadko 

u ywanych. Wa ne jest te  w a ciwe do wietlenie ka dego zaka-

marka; có  nam po schowkach, w których trzeba szuka  po omac-

ku? Dla dope nienia komfortu i nastroju – wiat o s oneczne; lepe

kuchnie z ubieg ego wieku jeszcze d ugo b dziemy wspomina ...

13   Na stanowisku. Cho  okre lenie

„blat roboczy” ma niezbyt wiele wdzi ku,

forma stanowiska kulinarnej pracy mo e by

lekka i pe na finezji. Zaplanujmy je 

z rozmachem i na odpowiedniej wysoko ci:

jedni wol  dzia a  na stoj co, inni – siedz c

na wysokim sto ku. W tym drugim przypadku 

pod blatem powinno znale  si  miejsce 

na nogi

14   Podwójna porcja. Piekarnik do zabudowy 

mo e, ale nie musi s siadowa  z p yt

grzewcz ; wybierzmy dla niego najwygodniejsze miejsce. 

W dodatku pod wietlony obraz potrawy widocznej przez szyb

to oryginalna dekoracja... Mo emy zafundowa  sobie dodatkowy 

bonus: mo liwo  jednoczesnego pieczenia dwóch potraw w ró nych

temperaturach, w innowacyjnej technologii twin convectionTM

– bez mieszania aromatów!

15 - 16   Wszystko jasne. wiat o w kuchni to wygoda, bezpiecze stwo,

a tak e dobry nastrój – wpu my je cho by „kominem”, czyli przez 

wietlik dachowy. Wn trze otwarte mo e czerpa  blask z s siednich,

dobrze do wietlonych pomieszcze : z salonu, holu, antresoli. 

A wyj cie z kuchni wprost na taras to wielka wygoda podczas 

ogrodowego przyj cia

17   Centrum monitoringu. Zgodnie z polsk  tradycj , architekci 

cz sto sytuuj  kuchni  od strony ulicy. Lubimy mie  oko na otoczenie, 

s siadów i przyjezdnych. A gdzie znajdziemy lepszy punkt 

obserwacyjny, ni  w „sercu domu”...

13

fot. Poliform

14

fot. Samsung

15

fot. Velux fot. Nowa Gala

16

fot. Faber
17
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