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piękne lampy

NOWe!

dopasowane
do stylu domu

kolekcje płytek
do twojej
łazienki
NOWOCZESNY PORADNIK O URZĄDZANIU WNĘTRZ

NA JESIEŃ
KOMINKI
I BIOKOMINKI

nowoczesne meble
stonowane kolory

Dobre

pomysły!

MOJA NOWA KUCHNIA
KUCHNIA

KUCHNIA

tu się gotuje
Stonowana kolorystyka zabudowy, z dużą
liczbą szafek i szuflad,
pomaga zachować
ład w kuchni. Obie
panie uwielbiają
wspólne gotowanie.

Pełnia

gdzie kupić:
Meble kuchenne (na
zamówienie, projekt
Zuzanny Szpejnowskiej) – Tibro Kuchnie,
kupkuchnie.pl; dywan
– IKEA; pudełka
– BoConcept;
dozownik do mydła,
radio – Red Onion;
czajnik – QForma;
biały młynek
do pieprzu – Duka

kobiecości

opracowanie karolina klepacka stylizacja agata dawidczyk
zdjęcia mariusz bykowski projekt zuzanna szpejnowska

Zdjęcia: Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Anna
Studiuje zarządzanie międzynarodowe
na Uniwersytecie Warszawskim.
Po mieście porusza się na rowerze.
Jej kulinarną specjalnością są zupy,
pierogi i wszelkiego rodzaju ciasta.

Matka i córka w swoim mieszkaniu na Żoliborzu
urządziły kuchnię łączącą nowoczesność
z elegancją. Wybrały proste formy i subtelną
kolorystykę – tak udało im się stworzyć wnętrze
kobiece, wygodne, zachęcające do gotowania.

M jak mieszkanie listopad 2012

89

KUCHNIA

Łasy asystent
Sześcioletni Selen jest psem
w pełni zaangażowanym
w życie kuchni.
Nadzoruje wszystkie
wykonywane tu
czynności – od
rozpakowywania
zakupów po pieczenie
ciastek, rozkoszując
się zapachami i licząc
na smaczny kąsek.
gdzie kupić:
Dywanik, błękitne foremki
do ciasta – IKEA; torba,
metalowe foremki – Red Onion

z szybą w tle
Do nowoczesnej koncepcji kuchni nie pasowały płytki ścienne. O wiele
lepszym rozwiązaniem okazała się jednolita tafla brązowego szkła, która
odbija światło, dodając ścianie głębi, a meblom lekkości.

A

nna mieszka na nowym osiedlu w Warszawie ze swoją mamą
Mariolą. Kuchnię urządzały, korzystając z pomocy Zuzanny
Szpejnowskiej ze studia projektowania wnętrz StudioZ.
Pierwszym problemem, z jakim się musiały zmierzyć, była
ściana pomiędzy kuchnią a salonem. Początkowo wydawała
się tu zbędną przeszkodą. Właścicielki myślały o wyburzeniu jej i całkowitym
otwarciu kuchni, ale projektantka doradziła jej zachowanie. Przekonywała,
że ścianka pozwoli zaplanować więcej szafek i ułatwi rozmieszczenie sprzętów.
Rzeczywiście, zmieściły się tam duża lodówka, piekarnik i schowki. Dzięki
temu na głównej ścianie można było ustawić długi ciąg mebli z blatem roboczym. Ponieważ ściana tylko częściowo oddziela kuchnię od salonu, kolorystyka mebli kuchennych musiała nawiązywać do panujących w sąsiedztwie
ciepłych beżów i brązów. Idąc za radą projektantki, Anna i Mariola zgodziły
się na przełamanie naturalnych odcieni bielą i szarością, podkreślającą
nowoczesny styl. W rezultacie mają w kuchni kilka rodzajów frontów: białe
i szare lakierowane płyty MDF oraz imitujące drewno płyty typu egger. To
zróżnicowanie sprawia, że zabudowa nie wydaje się monotonna, a neutralna
kolorystyka jest bezpiecznym tłem dla wielobarwnych dodatków.

90

M jak mieszkanie listopad 2012

Plan KUCHNI 9 m²

7.

6.

1.
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3.

4.

Na planie:
1. wejście
do przedpokoju
2. lodówka
3. piekarnik
4. wejście
do salonu
5. okno
6. zlew
7. płyta indukcyjna

kosztorys
meble kuchenne z montażem, TIBRO Kuchnie

Najtrudniejszy był wybór
mebli. Olbrzymia oferta wcale
nie pomaga w podjęciu decyzji.

16 000 zł

lodówka GB5237TIEW, LG		

1999 zł

płyta indukcyjna PIA611T14E, Bosch		

1499 zł

zmywarka ESI 67070 XR, Electrolux		

1779 zł

piekarnik EOB 64201 X, Electrolux		

1499 zł

płyta indukcyjna, Whirlpool 		

1200 zł

gres Arenisca Krem, Opoczno 		

ok. 500 zł

oświetlenie Aquaform i Cleoni		

950 zł

Razem		ok. 25 426 zł

REKLAMA

MOJA NOWA KUCHNIA

Dodatki
do kuchni

Kolorowe, pomysłowe,
inspirujące

str.

dwa wejścia
Do strefy kuchennej można wejść z korytarza
(oba pomieszczenia łączy taka sama gresowa posadzka)
i od strony salonu. Półotwarty plan i brak drzwi
bardzo usprawnia komunikację między pomieszczeniami.
gdzie kupić:
Płytki podłogowe Arenisca Krem – Opoczno; puf, gazetnik
– Cube; chlebak – QForma; kolorowe puszki, dzbanek
– Home & You; obrazek, formy do ciastek – Red Onion
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