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Centrum dowodzenia – kuchnia

Meblowanie kuchni to przede wszystkim wybór szafek stoj¹cych i œciennych. 

Musimy zdecydowaæ, czy wolimy te gotowe czy robione na zamówienie. Meble z produkcji 

fabrycznej wykonane s¹ dok³adnie i powtarzalnie, s¹ testowane, dostaj¹ certyfikaty i gwarancje.

Wybór co prawda jest ograniczony,  ale producenci oferuj¹ zwykle tak bogate rozwi¹zania mo-

du³owe, ¿e bêdziemy mogli zaspokoiæ wiêkszoœæ wymagañ estetycznych i projektowych. Jeœli

jednak postawiliœmy na oryginalny pomys³ aran¿acji wnêtrza, trzeba pomyœleæ o meblach na

zamówienie, najlepiej w wyspecjalizowanym studio kuchennym. Mo¿na te¿ zdecydowaæ siê na

kuchniê murowan¹ – miêdzy murkami montujemy pó³ki otwarte lub zakryte drzwiczkami

b¹dŸ zas³onkami, ca³oœæ przykrywamy blatem np. drewnianym lub z p³ytek ceramicznych.

Innym pomys³em jest kupowanie starych mebli w galeriach lub renowacja tych wyszukanych

na targach staroci. Modne jest ³¹czenie starego z nowym. W takim eklektycznym wnêtrzu

mo¿na, obok nowoczesnych mebli, postawiæ „kredens babci” czy wiejski stó³ i krzes³a – nawet

ka¿de inne. Ale przy takim rozwi¹zaniu, dla uzyskania dobrego efektu potrzeba du¿o intuicji 

i wyczucia.

Jakie meble do kuchni?

Przede wszystkim blat musi byæ twardy, odporny na wysok¹ temperaturê, zarysowania i uszkodzenia. Na nim bowiem kroimy, przygotowu-

jemy posi³ki i stawiamy gor¹ce garnki. Do wyboru mamy kompozyt, drewno, laminaty i kamieñ. Wszystkie te materia³y maj¹ swoje wady

i zalety, a wybór ka¿dego z nich zale¿y g³ównie od stylu kuchni, jej kolorystyki i gustu… pani domu. Blaty z kompozytu s¹ bardzo twarde,

odporne na uszkodzenia mechaniczne i zaplamienie, nie przebarwiaj¹ siê pod wp³ywem œwiat³a i s¹ odporne na wysokie temperatury oraz

wilgoæ. Blaty drewniane odpowiednio zaimpregnowane s¹ odporne na dzia³anie wody, zaolejowane ³atwo odœwie¿yæ, a gdy siê zarysuj¹,

odnowiæ. Pokryte lakierem lub melamin¹ s¹ odporne na zaplamienie. Niestety blaty drewniane nie s¹ odporne na temp. powy¿ej 100°C, 

a Ÿle zabezpieczone mog¹ siê paczyæ i rozsychaæ. Najbardziej popularne s¹ blaty laminowane, trwa³e i odporne na wysok¹ temp., 

zarysowanie i zaplamienie. Ich podstawow¹ zalet¹ jest cena. Warto pamiêtaæ, ¿e przy wyciêciach, np. wokó³ zlewu laminat jest podatny na

wch³anianie wody i pêcznienie. Dlatego miejsca

ta nale¿y zabezpieczyæ silikonem. 

Blaty kamienne: marmurowe, granitowe lub 

z trawertynu s¹, niestety, drogie, ciê¿kie i wyma-

gaj¹ obróbki oraz przycinania w wyspecjalizo-

wanym zak³adzie, a nieskutecznie zaimpregno-

wane mog¹ ulegaæ zaplamieniu. Ale maj¹ sporo

zalet: s¹ trwa³e, bardzo twarde, dlatego odporne

na uszkodzenia mechaniczne, odporne na wysok¹

temp., pêkniêcia i zarysowania, ³atwo je siê czyœci

i s¹ idealne do… zagniatania ciasta.

Z jakiego materia³u blat?

Po mozolnym budowaniu i wykañczaniu domu przyszed³ czas 

na najprzyjemniejszy etap – urz¹dzanie wnêtrz. 

Miejscem strategicznym jest kuchnia. W niej bowiem têtni domowe ¿ycie, 

tu gotujemy i jemy, a przy kuchennym stole przeprowadzamy wa¿ne rodzinne roz-

mowy. Warto wiêc na zaplanowanie i wyposa¿enie tego miejsca poœwiêciæ du¿o

czasu, bo tu najwa¿niejsza jest wygoda…

Zwarta zzabudowa kkuchennych sszaf zzmieœci wwszystkie nniezbêdne ssprzêty ii aakcesoria(fot. IIKEA)

Blaty llaminowane

dostêpne ss¹

w oogromnej iiloœci

kolorów ii wwzorów(fot. KKRONOSPAN)
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Laminowane p³yty wiórowe – s¹ niedrogie, dostêpne w du¿ej ofercie wzorów 

i kolorów. W technologii softforming maj¹ krawêdzie wykoñczone innym materia³em,

w technologii postforming maj¹ dwie krawêdzie zaokr¹glone.

P³yty MDF – sprasowane ciœnieniowo p³yty pilœniowe pokryte foli¹ PVC lub

fornirowane – s¹ bardzo trwa³e, dostêpne w ogromnej gamie barw i kszta³tów 

(giête, profilowane, frezowane). 

Lite drewno – barwione na dowolny kolor, lakierowane lub woskowane, najczêœciej

dêbowe. Uroku dodaje mu niepowtarzalny rysunek s³ojów.

Szk³o – przezroczyste, mleczne czy witra¿owe, ze szprosami lub bez. Takie wykoñcze-

nie szafek nada lekkoœæ zabudowie kuchennej. Wewn¹trz szafek pó³ki powinny byæ

równie¿ szklane. 

Stal nierdzewna – takie fronty s¹ bardzo lekkie i estetyczne. Mog¹ byæ wykonane 

z pe³nych p³yt stalowych lub blach naklejanych na p³yty wiórowe, czasami ³¹czy siê 

je z drewnem dla ocieplenia efektu wizualnego.

W³aœciwoœci wszystkich tych materia³ów s¹ podobne, wybór jest wiêc tylko kwesti¹

gustu i zasobnoœci portfela.

Z czego fronty?

(fot. DDREWPOL)

a)

b)

(fot. GGORENJE)

c)

Stó³ to najwa¿niejszy mebel w kuchni. Przy nim nie

tylko przygotowujemy posi³ki i jemy, ale tak¿e 

przyjmujemy goœci. Mo¿e byæ drewniany, szklany, 

a nawet z tworzyw sztucznych. Wygodny stó³ to taki, 

na blacie którego na jedn¹ osobê przypada powierzchnia

60x30 cm. Najlepiej, jeœli bêdzie dostêpny ze wszystkich

stron, z jasn¹ lamp¹ nad blatem. 

Stó³ prostok¹tny lub kwadratowy ³atwiej ustawiæ, 

ale usi¹dzie przy nim tylko tyle osób, dla ilu zosta³

przeznaczony. Przy okr¹g³ym lub owalnym zmieœci siê

ich wiêcej, lecz z kolei taki mebel trudniej bêdzie

ulokowaæ, zajmie te¿ sporo miejsca.

Gdzie ulokowaæ stó³?

W pprzestronnej kkuchni uumieszczenie ddu¿ego,

solidnego ddrewnianego ssto³u nnie bbêdzie pproblemem
(fot. AALNO EEKSPERT/NOBILID)

(fot. EEBKE KKÜCHEN ))

Do sstylowej kkuchni ppasuj¹ mmeble ddrewniane ((a),  ddo nnowoczesnej nnatomiast wwykonane zz llaminowanej pp³yty MMDF ((b), aa nnawet sstali ((c)
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Wybieraj¹c lodówkê musimy uwzglêdniæ przede

wszystkim liczbê osób sto³uj¹cych siê w domu 

i ich przyzwyczajenia. Je¿eli w ci¹gu tygodnia

wszyscy domownicy jedz¹ poza domem, 

a wspólne posi³ki spo¿ywaj¹ tylko 

w weekendy, du¿a lodówka nie bêdzie 

potrzebna. Nie jest ona tak¿e niezbêdna 

osobie mieszkaj¹cej samotnie. Pojemnoœæ 

zamra¿arki mo¿e wynosiæ od 40 do 300 litrów.

Mo¿na wybraæ lodówkê z mniejsz¹ zamra¿ark¹

i wiêksz¹ ch³odziark¹ lub odwrotnie. 

Zamra¿arki mniejszej pojemnoœci zazwyczaj

stanowi¹ górn¹ komorê, a wiêkszej – doln¹.

Modele z zamra¿ark¹ na górze to sprzêt dla

rodzin nie chomikuj¹cych zbyt du¿ej iloœci

¿ywnoœci. Dla du¿ych rodzin lub osób robi¹-

cych bardzo du¿e zakupy np. raz na tydzieñ,

lepszym rozwi¹zaniem jest ch³odziarko-zam-

ra¿arka z pojemn¹ zamra¿ark¹ na dole. 

Ma³a czy du¿a?

Najczêœciej kupujemy 

oddzielnie p³ytê i piekarnik.

Rozwi¹zanie to daje wiêcej

mo¿liwoœci ergonomicznego

rozmieszczenia sprzêtów, 

w tym umieszczenia 

piekarnika, niekoniecznie

bezpoœrednio pod p³yt¹, 

a obok i nieco wy¿ej, 

na wysokoœci umo¿liwiaj¹cej

wygodne wk³adanie 

i wyjmowanie naczyñ 

oraz blach.

Wolno stoj¹ca czy p³yta i piekarnik?

To, czy zamontujemy kuchenkê zasilan¹ gazem czy energi¹ elektryczn¹ zale¿y 

od mo¿liwoœci instalacyjnych. Jeœli do domu doprowadzony jest gaz, mo¿liwoœci 

s¹ dwie. Jeœli natomiast do domu nie doprowadzono sieci gazowej, wówczas pozostaje

jedynie sprzêt zasilany energi¹ elektryczn¹. Doprowadzenia gazu bowiem wymagaj¹

kuchenki gazowe i gazowo-elektryczne. 

Najwygodniej gaz pod³¹czaæ jest za pomoc¹ szybkoz³¹cza. Kuchenki z elektrycznymi

p³ytami grzejnymi zasilane s¹ napiêciem 400 V i wymagaj¹ instalacji trójfazowej 

o du¿ej mocy. Dlatego instalacja elektryczna, do której bêdzie pod³¹czona kuchenka,

wymaga odpowiedniego przystosowania. Najlepiej, gdy sprzêt zostanie pod³¹czony 

do pr¹du za pomoc¹ odrêbnego obwodu o odpowiednim przekroju, 

poprowadzonego bezpoœrednio z rozdzielnicy elektrycznej i chronionego 

wy³¹cznikami: nadmiarowopr¹dowym i ró¿nicowopr¹dowym. 

Kuchenka na gaz czy na pr¹d? 

Obecnie wiêkszoœæ architektów wnêtrz 

proponuje klientom jednolit¹ zabudowê 

kuchni z zabudowanymi wszystkimi

urz¹dzeniami, w tym równie¿ lodówk¹. 

Sprzêty do zabudowy pozwalaj¹ bowiem

ukryæ pod frontem szafek swoje doœæ spore

gabaryty. Jeœli decydujemy siê na model

wolno stoj¹cy  mamy wiêcej mo¿liwoœci

ustawienia lodówki. Bowiem mo¿e ona staæ

swobodnie lub w ci¹gu kuchennych szafek.

Ale kupno takiej lodówki nie musi oznaczaæ

tradycyjnego bia³ego, czy te¿ nieco bardziej

nowoczesnego „stalowego“ mebla. Niektórzy

producenci oferuj¹ lodówki z obrazkami 

(np. pejza¿ami)

lub takie, 

na których mo¿na

pisaæ, zapisuj¹c

np. listê zakupów..

Najbardziej

nowoczesne

modele

wyposa¿one s¹ 

w wyœwietlacz 

i automat do

kostek lodu, radio

a nawet telewizor.

Lodówka – 
wolno stoj¹ca 
czy do zabudowy?

Mo¿emy rrównie¿

wybraæ mmodel kkolorowy

o zzaokr¹glonych

kszta³tach, sstylizowany

na llata 550-tte

(f
ot

. AA
R

D
O

)

Warto kupiæ ch³odziarko-zamra¿arkê

sterowan¹ elektronicznie, bo gwarantuje 

precyzyjne utrzymanie optymalnej dla

¿ywnoœci temperatury. 

Nowoczesne modele same siê odmra¿aj¹ 

i reguluj¹ pobór energii, s¹ wiêc 

energooszczêdne. Najlepiej jest

wybieraæ urz¹dzenia w najwy¿szej klasie 

energooszczêdnoœci, oznakowane symbolem

A+. Sporo korzyœci daje model wyposa¿ony 

w dwa agregaty. Dziêki temu komory

(ch³odziarka i zamra¿alnik) pracuj¹ 

niezale¿nie i, jeœli chcemy umyæ jedn¹ 

z nich, nie musimy wy³¹czaæ obydwu, 

a je¿eli jedziemy na wakacje, mo¿emy

wy³¹czyæ pust¹ lodówkê, a zostawiæ 

w³¹czon¹ zamra¿arkê z zapasami. 

W jakie funkcje warto
zainwestowaæ?

Dla ddu¿ych rrodzin iidealnym rrozwi¹zaniem

jest cch³odziarko-zzamra¿arka „„side bby sside“,

dwudrzwiowa, pprzypominaj¹ca sszafê,

w kktórej cch³odziarka ii zzamra¿arka ss¹ ttakiej

samej wwielkoœci

(f
ot

. SS
IE

M
E

N
S

)

Piekarnik mmo¿na

równie¿ zzabudowaæ sszafkami(fot. SSIEMENS)

wnetrza kuchnia.qxd  2007-09-15  20:07  Page 68



69

WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ  ––  KKUCHNIA

P³yta gazowa jest tañsza w eksploatacji, 

ale wymaga odpowiedniej wentylacji 

i pod³¹czenia do sieci gazowej. 

Jej wad¹ jest lepki nalot osadzaj¹cy siê po

d³u¿szym czasie na s¹siaduj¹cych

powierzchniach – jest to efekt wytr¹cania

siê substancji oleistych ze spalin gazu.

P³yty gazowe wyposa¿one s¹ w zapalarki

automatyczne i zabezpieczenia przed

wyp³ywem gazu. 

Jeœli w domu nie ma gazu zdecydowaæ siê

musimy na p³ytê elektryczn¹, 

która jest wygodna w eksploatacji, 

m.in. dziêki mo¿liwoœci programowania

w³¹czenia z wyprzedzeniem czasowym

i sygnalizatorowi dŸwiêkowemu, 

informuj¹cemu o zakoñczeniu pracy. 

Wiêkszoœæ p³yt wyposa¿ona 

jest w zabezpieczenie przed 

niekontrolowanym w³¹czeniem, 

np. przez dzieci. 

W najnowoczeœniejszych 

– p³ytach indukcyjnych – ciep³o 

wytwarzane jest na zasadzie indukcji. 

Po postawieniu na w³¹czonym polu 

garnka ze stali ferromagnetycznej, 

ciep³o i energia wytwarzane 

s¹ bezpoœrednio w dnie garnka. 

Gotowanie indukcyjne 

jest energooszczêdne i bezpieczne.

Indukcja dzia³a niezwykle szybko 

i natychmiast reaguje na zmniejszenie 

lub zwiêkszenie mocy.

P³yta ale jaka?

Jego wielkoœæ trzeba dopasowaæ do wielkoœci

blatu oraz liczby domowników i ich stylu

¿ycia. Jeœli zwykle jadamy w mieœcie, a w

domu mamy zmywarkê, to w zupe³noœci

wystarczy zlew jednokomorowy. Do wyboru

mamy równie¿  zlewozmywaki pó³torako-

morowe (jedna normalna, druga mniejsza np. 

dla umytych warzyw), dwukomorowy lub

bardzo du¿e dwuipó³komorowe. Te najwiêksze

bêd¹ idealne dla du¿ej rodziny ze spor¹ 

kuchni¹, w której codziennie gotuje siê 

obiady. Poza tradycyjnym prostok¹tnym

mo¿na wybraæ te¿ wersjê naro¿nikow¹ lub

model okr¹g³y. Zlewozmywak mo¿e byæ

nak³adany na szafkê lub wpuszczany w blat.

G³ównym materia³em stosowanym 

do produkcji zlewozmywaków jest stal

nierdzewna, kompozyty (zmielony granit,

kwarc i spoiwo akrylowe), kamieñ oraz 

ceramika (szlachetna kamionka).

Jaki zlewozmywak
wybraæ?

Nowoczesne piekarniki maj¹ wiele udogodnieñ. Ich szyby (nawet potrójne) 

nie nagrzewaj¹ siê. Wnêtrza bywaj¹ (zale¿nie od modelu) pokryte specjaln¹ emali¹, 

np. u³atwiaj¹c¹ mycie lub „wypalanie” osadzaj¹cego siê osadu. Wygodne prowadnice

teleskopowe wysuwaj¹ blachy daleko na zewn¹trz, a w niektórych modelach wysuwa siê

ca³y wózek piekarnika. Piekarnik wyposa¿ony jest zwykle w czytelny panel steruj¹cy,

czêsto z wyœwietlaczem pokazuj¹cym np. nagrzanie piekarnika czy stan zaawansowania

pieczenia. Wiele z nich ma zegar informuj¹cy o up³ywie ustawionego czasu lub

zakoñczeniu pracy. W³¹czenie urz¹dzenia mo¿na programowaæ z wyprzedzeniem.

Innym udogodnieniem jest katalizator t³uszczu i zapachów – filtr, dziêki któremu 

powietrze wydobywaj¹ce siê podczas pieczenia jest wolne od drobinek t³uszczu 

i intensywnych zapachów. Poza klasycznymi grza³kami, umieszczonymi na górze 

i na dole, piekarniki wyposa¿a siê równie¿ w termoobieg, który za pomoc¹ wentylatora

rozprowadza gor¹ce powietrze równomiernie w ca³ej komorze. Pozwala piec potrawy 

na dwóch poziomach. W niektórych modelach piekarników mo¿na te¿ piec 

na obracaj¹cym siê ro¿nie, opiekaæ lub grillowaæ, a tak¿e rozmra¿aæ produkty. 

S¹ i takie piekarniki, które wyposa¿ono w termosondê (czujnik temperatury), 

który w³o¿ony do pieczonego miêsa pokazuje, jak¹ ma ono temperaturê 

i jak zaawansowany jest proces pieczenia.

Jakie funkcje mo¿e mieæ piekarnik?

P³yta ggazowa

Do zzlewozmywaka mmo¿na ddobraæ bbateriê ww iidentycznym

kolorze

P³yta eelektryczna

Piekarnik zz eelektronicznym wwyœwietlaczem

to pprzydatne uudogodnienie

(fot. SSAMSUNG)

(fot. GGORENJE)

(fot. MMIELE)

(fot. DDEANTE)
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Dobra kuchenna bateria powinna byæ na tyle niska,

bu woda nie rozpryskiwa³a siê na blacie, a zarazem

wystarczaj¹co wysoka, by mo¿na by³o nape³niæ wod¹ 

wysoki wazon i umyæ du¿y garnek. Warunki 

te spe³nia bateria z wyci¹gan¹ wylewk¹, najlepiej 

ze s³uchawk¹ prysznicow¹, wyposa¿on¹ w prze³¹cznik

reguluj¹cy si³ê i rodzaj strumienia. Zamontowana na

elastycznym wê¿yku znacznie zwiêksza zasiêg 

tradycyjnej baterii. Wa¿ne jest równie¿ to, by bateria

oszczêdza³a wodê. Dlatego warto kupiæ bateriê:

– z mieszaczem i ogranicznikiem wyp³ywu,

zmniejsza zu¿ycie wody o 25%,

– termostatyczn¹, obni¿a zu¿ycie wody o 50%,

– bezdotykow¹, niestety takie baterie s¹ bardzo drogie. Wa¿ne jest równie¿ to, by

wybraæ model, którego korpus wykonany jest z mosi¹dzu. Taka bateria choæ dro¿sza

od stalowej, bêdzie znacznie trwalsza.

Co nale¿y wzi¹æ pod uwagê
wybieraj¹c bateriê do kuchni?

Zdecydowanie najwa¿niejsze jest oœwietlenie ci¹gu roboczego. Punkty œwietlne 

powinny byæ umieszczone nad wszystkimi miejscami, gdzie wykonujemy codzienne

czynnoœci: wypakowujemy zakupy, myjemy produkty, kroimy, gotujemy. 

Funkcjonalne jest oœwietlenie umieszczone pod szafkami wisz¹cymi, sprawdzaj¹ siê 

te¿ precyzyjnie nakierowane reflektorki. Moc lamp kuchennych nie musi byæ du¿a:

wystarcz¹ ¿arówki 35-40 W lub œwietlówki kompaktowe 5-10 W. 

Wa¿na jest równie¿ lampa nad sto³em. Nie powinna raziæ siedz¹cych przy nim osób, 

ani œwieciæ im w oczy, musi dobrze oœwietlaæ blat sto³u i nie zmieniaæ barw potraw. 

Najlepiej, gdy wisi 60-70 cm nad sto³em: wystarczy wtedy ¿arówka o mocy 60-75 W 

lub œwietlówka 15 W. Gdy stó³ jest d³ugi, zamiast jednej lampy z wiêkszym kloszem

mo¿emy powiesiæ dwie mniejsze. Barwa œwiat³a powinna byæ jasna, ciep³a, lekko ¿ó³ta.

Jak w³aœciwie oœwietliæ kuchniê?

Wyci¹g jest to okap dzia³aj¹cy w systemie otwartym. Powietrze znad kuchenki jest

zasysane przez wentylator, nastêpnie przechodzi przez filtr zatrzymuj¹cy

zanieczyszczenia mechaniczne i jest odprowadzane do przewodu wentylacyjnego, 

a stamt¹d na zewn¹trz budynku. Poch³aniacz jest to okap dzia³aj¹cy w systemie

zamkniêtym. Zu¿yte powietrze znad kuchenki 

przechodzi przez system filtrów (mechanicznych 

– metalowych, z flizeliny lub papieru oraz wêglowych

– poch³aniaj¹cych zapachy), a nastêpnie jest 

oddawane z powrotem do pomieszczenia. 

Okapy wyposa¿one s¹ w silniki, które napêdzaj¹

wentylatory. Mog¹ byæ w³¹czane przyciskiem,

sterowane elektronicznie (pilotem), a nawet pro-

gramowane. Wykonuje siê je ze stali nierdzewnej 

i tworzyw sztucznych. Dro¿sze modele s¹ 

wykoñczone drewnem, mosi¹dzem lub miedzi¹. 

Czym siê ró¿ni wyci¹g od poch³aniacza? 

Niezale¿nie od wielkoœci rodziny 

i intensywnoœci gotowania zmywarkê warto

po prostu mieæ, dla wygody, oszczêdnoœci

czasu i zu¿ycia wody oraz w trosce o d³onie.

Maj¹ wysokoœæ analogiczn¹ jak szafki

kuchenne, mo¿na wiêc ustawiaæ je w ci¹gu

kuchennym, zabudowuj¹c lub kupiæ model

wolno stoj¹cy. Naczynia s¹ zmywane 

strumieniami wody pod ciœnieniem. 

Podstawowy program zmywania obejmuje

mycie zabrudzonych naczyñ przez ok. 

90 minut w wodzie o temperaturze 65-70°C

(p³ukanie wstêpne, mycie z dodatkiem deter-

gentu, p³ukanie, p³ukanie z nab³yszczaniem,

suszenie).

Czy warto 
kupiæ zmywarkê?

Zmywarki uumo¿liwiaj¹ jjednorazowe zzmywanie 55-112 kkom-

pletów nnaczyñ: kkompaktowe –– 55 ((na zzdjêciu),

w¹skie 445 ccm –– 99, aa 660 ccm  –– 112

(fot. NNOLTE)

Najwygodniejsza jjest bbateria zz wwyci¹gan¹

wylewk¹

W kkuchni pprzyda ssiê rrównie¿ œœwiat³o nnastrojowe. EEfekt pprzytulnego cciep³a ddaj¹ nniedu¿e llampki

montowane ww pprzeszklonych wwitrynach llub nna llistwach ppodszafkowych
(fot. IIKEA)

Okap nnad wwysp¹ mmontuje ssiê ddo ssufitu

(fot. EEBKE KKUCHEN)

(fot. FFERRO)

wnetrza kuchnia.qxd  2007-09-15  20:07  Page 70


