
Ciepło rodzinnego domu w nowoczesnym 
wydaniu z  odrobiną stylu tradycyjnego – 
tak w skrócie można opisać kolejne wnę-
trze przygotowane i  w  najdrobniejszym 
szczególe dopracowane przez profesjonali-
stów. Przyjazne dla domowników jasne bar-
wy sprawiają, że kuchnia już na pierwszy rzut 
oka wzbudza skojarzenia z miejscem zarów-
no przytulnym, jak i nowoczesnym. Pikanterii 
dodaje lekka nutka udomowionej elegancji.

Harmonia
i prostota
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W tej realizacji meble nie miały dominować, lecz stanowić jedynie idealne

tak pożądane – nie tylko w kuchni – naturalne światło.

             dopełnienie całości. A główną zaletą aranżowanego domu są duże okna, które przepuszczają 
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OD OGÓŁU...
Celem, do którego dążył projektant, było 
stworzenie eleganckiej i nowoczesnej 
kuchni połączonej z dużą i praktyczną ja-
dalnią. Elementem integrującym te dwie 
przestrzenie stała się wyspa kuchenna, 
która jednocześnie podnosi walory es-
tetyczne wnętrza, ponieważ na życzenie 
Inwestorów posiada stylowe, klasycz-
ne wykończenie. Dzięki wykorzystaniu 
palety jasnych barw udało się optycz-
nie powiększyć i tak już całkiem sporą 
przestrzeń. Z uwagi na to, że wysokość 
pomieszczenia, w którym zaplanowano 
kuchnię sięgała aż 3 metrów, w okolicy 
zabudowy meblowej zostało ono nieco 
obniżone aby jedynie wizualnie wydzielić 
kuchnię z tak dużego wnętrza.
Prace nad projektem rozpoczęły się 
w momencie, gdy dom był już w stanie 
deweloperskim. Po długich rozmowach 
z Inwestorami i przedstawieniu im kil-

ku projektów koncepcyjnych wspólnie 
z projektantem zdecydowano o zmia-
nach budowlanych, aby uzyskać nowe 
funkcjonalności. I tak na przykład część 
pomieszczenia, w którym aktualnie 
znajduje się kuchnia, początkowo była 
przeznaczona na dużą łazienkę. Wy-
korzystano więc instalację ogrzewania 
podłogowego, która była już przygoto-
wana dla łazienki i Właściciele mogą te-
raz cieszyć się ciepłą podłogą w swojej 
kuchni. Efekt końcowy prac bardzo po-
zytywnie ich zaskoczył.
Najtrudniejszym zadaniem było funk-
cjonalne rozmieszczenie sprzętów AGD 
na tak małej powierzchni kuchennej za-
budowy. Zastosowano niestandardowe 
rozwiązania w przypadku piekarnika 
oraz ekspresu do zabudowy, dzięki cze-
mu domownicy mogą z nich swobodnie 
korzystać.
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O PROJEKTANCIE...
Miłośnik włoskiego designu, który nowoczesne wnętrza przełamuje klasycznymi elementami. Gwarantuje przygotowanie 

funkcjonalnego projektu, dbając przy tym o każdy detal.

Tomasz Zarzecki / www.meblewach.com.pl
STUDIO MEBLE WACH 

należące do ogólnopolskiej sieci MAX KUCHNIE

...DO SZCZEGÓŁU!
Choć kuchnia na pozór wydaje się pro-
sta, kryje wiele praktycznych rozwiązań. 
Chociażby gniazda elektryczne roz-
mieszczone w przestrzeni międzyszaf-
kowej nad kuchennym blatem z granitu. 
Hartowane jednobarwne szkło nie stano-
wiło dla projektantów żadnej przeszkody. 
Dla codziennej wygody zamontowano 

również systemy elektrycznego otwie-
rania Blum SERVO-DRIVE. Natomiast 
bezuchwytowe szafki otwierane są za 
pomocą listwy aluminiowej a w przypad-
ku lodówki poprzez frezowany uchwyt. 
Elegancja, ale nie przesyt – tak śmiało 
można podsumować wykończenie wnę-
trza. Dobór i rozmieszczenie dekoracji to 

z pewnością nie dzieło przypadku. Czy 
to fotografie, czy obrazy a nawet oświe-
tlenie, zastawa czy sam stół jadalniany 
z krzesłami – każdy element tej układan-
ki ma swoje miejsce i spełnia określoną 
funkcję. Zachowujemy przy tym swobo-
dę i ciepło tak charakterystyczne dla do-
mowego ogniska.

   Czystość bieli, zimna szarość, ciepło drewna to przepis na nowoczesną i elegancką kuchnię.

Nad kuchenną 
wyspą zamonto-

wano oświetlenie 
dekoracyjne. Dzięki 
temu uzyskano efekt 

w postaci charaktery-
stycznego rozprosze-

nia światła.
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Elegancka i  przytulna kuchnia z  domieszką 
szarości? Czemu nie! Neutralne barwy pozy-
tywnie wpływają na nasze samopoczucie i pa-
sują w zasadzie do każdego wnętrza.

DOZOWNIK DO MYDŁA EVA SOLO
Dystrybutor: 
FABRYKAFORM.PL
CENA: 176,00 zł

ZAPARZACZ DO HERBATY 
MY TEA

Dystrybutor: 
FABRYKAFORM.PL

CENA: 304,00 zł

LAMPA TELESCOPE
Dystrybutor: HOUSEANDMORE.PL
CENA: od 2 600,00 zł

DONICZKI RM
Dystrybutor: HOUSEANDMORE.PL

CENA: od 62,00 zł

CHLEBAK SOHO 
Dystrybutor: BLACK RED WHITE

CENA: 79,99 zł

ZEGAR ŚCIENNY 
LONDON ROMAN
Dystrybutor: 
FABRYKAFORM.PL
CENA: 379,00 zł

KARAFKA DO WINA Z PODSTAWKĄ 
JETTE WMF 0,75 LITRA
Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 289,00 zł

PODSTAWKA POD ŚWIECĘ 
GLÄDJANDE 
Dystrybutor: IKEA
CENA: 9,99 zł STOŁEK BAROWY ZAP

Dystrybutor:  PAGEDCOLLECTION.PL
CENA: od 604,00 zł

PODKŁADKA STOŁOWA 10 PRZYKAZAŃ 
HEALTHY PLAN BY ANN

Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 69,00 zł

MŁYNKI DO SOLI 
I PIEPRZU WMF

Dystrybutor: 
GALERIALIMONKA.PL

CENA: 399,00 zł

LAMPY WISZĄCE 
INNERMOST BUBBLE 

Dystrybutor: CZERWONAMASZYNA.PL
CENA: 1 983,00 zł/szt.

FARTUCH KUCHENNY NEVER 
GIVE UP HEALTHY PLAN BY ANN

Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 129,00 zł

GESTEL KOMPLET NOŻY
Dystrybutor: HOME&YOU

CENA: 179,00 zł

LAMPA WISZĄCA 
LONGIS II
Dystrybutor: 
FABRYKAFORM.PL
CENA: 299,00 zł

LAMPY WISZĄCE NORMANN 
COPENHAGEN AMP 
Dystrybutor: CZERWONAMASZYNA.PL
CENA: 449,00 zł

LATARENKA WHITE
Dystrybutor: SALONY AGATA
WWW.AGATAMEBLE.PL
CENA: 14,99 zł

KARAFKA QUADRO DUŻA
Dystrybutor: SALONY AGATA
WWW.AGATAMEBLE.PL
CENA: 129,00 zł

NAZWA
Dystrybutor: SALONY AGATA
WWW.AGATAMEBLE.PL
CENA: XXX,00 zł

PUSZKI 
POJEMNIKI KUCHENNE

MIX KOLORÓW
Dystrybutor: DEKORACJA DOMU

CENA: 49,90 zł/szt.
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         do kuchni...
DOBRZE dopasowane


