kuchnia
WYSOKA ZABUDOWA nie
przytłacza wnętrza głównie
dzięki delikatnej kolorystyce. Błyszczące fronty szafek
mają delikatny błękitny odcień, kojarzący się z wodą
– wyspa z lakierowanej płyty MDF jest więc w tym
kontekście jak najbardziej
na miejscu. Wisząca szafka
fornirowana jesionem i blat
wokół wyspy z tego
drewna ożywiają błękit
wnętrza. W podwieszonym
suficie zainstalowano halogeny i poprowadzono instalację okapu wyspowego.
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Po lakierowanych
frontach gospodyni
pisze flamastrem
do tablic zmywalnych,
a do ścierania napisów
używa gąbki.

DWIE SZAFKI CARGO
w wysokiej zabudowie
pełnią funkcję spiżarki.
Gospodyni pochowała
tam rzeczy, kierując się
zasadą, że na górze są
te najrzadziej używane.

Bez półek
W otwartej kuchni raczej się one nie sprawdzają, bo łatwo
wkrada się tam nieład. W tym wnętrzu są tylko zamykane
pojemne szafki, w których pani domu może szybko schować
zbędne rzeczy, gdy np. wpadną niezapowiedziani goście.
STYLIZACJA: Agnieszka Osak-Rejmer ZDJĘCIA: Sylwester Rejmer PROJEKT WNĘTRZA: Zuzanna Szpejnowska/Studio Z

czterykaty.pl

TEMAT NUMERU
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DOBRY POMYSŁ

pisanie na ścianie
Można to już robić do woli i bezkarnie dzięki produktom
zamieniającym dowolną (ale koniecznie płaską) powierzchnię w łatwo zmywalną tablicę. Oto trzy z nich.
• Farba tablicowa. Dostępna nie tylko w kolorze czarnym.
• Folia tablicowa. Można nią też okleić np. meble, drzwi,
szyby czy lodówkę. Sprzedawana w różnych rozmiarach
(np. 120 x 90 cm). Nakleja się ją bardzo szybko i równie szybko usuwa (nie zostają ślady po kleju). Do kupienia m.in.
na stronach: allegro.pl, styl-sklep.pl, fabertec.pl.
• Dekoracyjne naklejki. Wycięte z folii tablicowej, kształt,
rozmiar i kolor do wyboru.

A M A

kuchnia

R E K L

TEMAT NUMERU
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1. Chalkboard Paint 308, farba akrylowa Benjamin Moore

.

.

czarna 113 zł/l, kolorowa 138 zł/l

. .

2. Blackboard Paint, farba akrylowa Tikkurila 97 zł/l
3. Naklejka, od 39 x 50 cm Dekornik od 59 zł

uchnia, początkowo zamknięta, po zburzeniu ściany została otwarta na pokój dzienny. Gospodyni poprosiła projektantkę o jak
najwięcej zamkniętych szafek (by móc szybko ukryć
przed gośćmi kuchenny bałagan, a ten, jak mówi,
przy trójce dzieci robi się błyskawicznie) oraz szafek
cargo, w których łatwiej jest odszukać potrzebne
rzeczy. Wysoka zabudowa, zajmująca całą ścianę,
ma różną głębokość: część z piekarnikiem, mikrofalą, lodówką i cargo ma standardowe 60 cm,
a pozostała, z szafkami i wnęką na AGD – jedynie
40 cm. Takie zróżnicowanie było konieczne ze
względu na uskok ściany w tym miejscu.

K

POMALOWANA
FARBĄ ŚCIANA nad
laminowanym blatem
w tej chwili nie jest
zabezpieczona, ale
niedługo pojawi się
na niej szkło. W szufladach znajdują się
m.in. wkłady na talerze i sztućce.

WYBRALIŚMY DLA WAS:

Stal
nierdzewna
i melamina
IKEA 45 zł

WYSPA kryje dużo
schowków: pojemne
szuflady (z przodu)
i trzy małe szafki
cargo (z przodu
i po bokach). Solidny
blat zamocowany
z dwóch stron służy
jako stolik
śniadaniowy.

Więcej
w wydaniu
cyfrowym

Pobierz
na tablet

1/2 strony

3

2

1

106mm x 285 mm
+ spady po 5 mm

NA WYSPIE uwagę zwraca płyta elektryczna, która, choć ma nietypowy
kształt, jest bardzo wygodna. Pani domu docenia pomysł projektantki,
by w zabudowie było
sporo szuflad – bardzo
się przydają i na drobiazgi, i na większe
rzeczy, zwłaszcza, gdy
w wyposażeniu są
odpowiednie wkłady.

czajniki z gwizdkiem

Stal nierdzewna
i stal emaliowana

Stal nierdzewna
i silikon

Emalia Olkusz 85 zł

sklepgalicja.pl
69 zł

Xxxxxx
xxxxxx

Xxxxxx
xxxxxx

Xxxxxxx
xxx zł

Xxxxxxx
xxx zł

