
K olory w  kuchni odgrywają bardzo 
ważną rolę. Nie tylko kreują wnętrze, 
ale także mogą poprawić apetyt, co 

w  przypadku kuchni jest nie bez znaczenia. 
W  ostatnich latach dużą popularnością cie-
szą się białe aranżacje, zarówno kuchnie pro-
wansalskie, angielskie, jak i wykończone nowo-
cześnie na wysoki połysk. Na drugim biegunie 
znajdują się kuchnie w intensywnych kolorach, 
a nawet w czerni.

Kolorowe meble kuchenne to odważne po-
dejście do tematu wystroju kuchni. Najwięk-
szym wyzwaniem jest wybór kolorystyki i ogra-
niczenie ilości pomysłów na metr kwadratowy. 
Kuchnie oprócz tego że efektowne, muszą być 
też wygodne. Dlatego wybierając meble ku-
chenne oprócz koloru frontów, postawmy na 
sprawdzoną nowoczesność, dobre rozplanowa-
nie zabudowy i trwałe materiały. Jeśli kuchnia 
jest otwarta kolory mebli kuchennych musi być 

dopasowany do wystroju salonu. W zamknię-
tej kuchni z kolei zwróćmy uwagę na wielkość 
i kształt pomieszczenia, tak by kolorowe fronty 
mebli nie przytłoczył wnętrza. Jeśli wybieramy 
kolorowe fronty mebli kuchennych, to zabudo-
wa powinna być prosta. W takiej kuchni więk-
szość rzeczy ukrywa się w szafkach i szufladach. 
Na wierzchu pozostają jedynie nieliczne, za to 
dizajnerskie urządzenia i przybory kuchenne. 

Decydując się na kolorową kuchnię musimy 
pamiętać, by w  przemyślany sposób dobie-
rać dodatki oraz tło do mebli. Ściany w kuch-
ni okłada się efektownymi tapetami, szkłem, 
ceramiką czy nawet ekranami LCD. Kolorowe 
fronty mebli kuchennych często też korzystnie 
wypadają w  połączeniu ze stalą i  chromem. 
Kolory frontów mogą w mądry i precyzyjnie za-
planowany sposób wyznaczać nam strefy funk-
cjonalne w kuchni. W otwartej na salon kuchni 
sprawdzają się też kolorowe meble zaprojekto-
wane na całej ścianie dopełnione nowocze-
sną wyspą kuchenną. Wprowadzając kolor do 
kuchni pamiętajmy o wyszukanych i na pewno 
designerskich dodatkach. 

Ciekawym rozwiązaniem opierającym się je-
dynie na wyposażeniu kuchni w kolorowe fron-
ty szafek jest stworzenie kuchni różnokolorowej. 

DR KAROLINA JANCZY
ur. w 1980 roku w Nowym Sączu, 
architekt wnętrz, scenograf, de-
signer, projektantka kostiumów 
teatralnych, absolwentka Aka-
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◀ Kolekcja Amazonia Anmut to 
ucieleśnienie marzeń o odległych ekspe-
dycjach, odkrywaniu odmiennych kultur 
oraz poznawaniu egzotycznej fauny i flo-
ry. Villeroy&Boch, www.villeroy-boch.pl

Pokoloruj 
swój świat!
KOLOR JEST PODSTAWOWYM WYZNACZNIKIEM 
NASZEGO NASTROJU, UPODOBAŃ, TEMPERAMENTU 
WIĘC CHOĆ NA CHWILĘ DAJMY SIĘ PONIEŚĆ 
TEJ POWOLI NADCHODZĄCEJ TENDENCJI 
W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH.
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Wbrew pozorom sąsiadujące drzwiczki szafek 
w różnorodnych kolorach doskonale skomponu-
ją się z bielą stołu i jasną podłogą. Tego rodzaju 
aranżacja stanowi świetne tło dla pozostałych 
stonowanych elementów. Możemy zastosować 
zabieg mieszania kolorów w meblach kuchen-
nych. Dolne szafki kuchenne w jednym, górne 
w innym kolorze. Kolory mogą być dobrane kon-
trastowo np. czarny i żółty, bądź uzupełniająco 
– beż z  brązem. Dwukolorowe szafki kuchen-
ne przełamują monotonię, ożywiają przestrzeń 
i pozwalają na optyczną korektę proporcji i wy-
miarów pomieszczenia. Ponadto różne kolo-
ry frontów szafek górnych i dolnych wygląda-
ją nowocześnie. Dla odważnych propozycją są 
dodatkowo fronty z różnych materiałów. 

Kolorom sprzyja nowy, niosący zmiany trend 
w projektowaniu – czyli kuchnie w stylu lat 50. 
tych i 60. tych: powrót do stylu retro inspirowany 
filmami, amerykańskim designem tamtych lat. 
Charakteru w pomieszczeniu kuchennym do-
dają designerskie sprzęty AGD tj. Smeg lub Kit-
chenAid, we wszystkich kolorach tęczy, a nawet 
personalizowane. Bardzo ważne są też dodatki 
takie jak plakaty, obrusy czy ściereczki w wyrazi-
ste wzory, radio z pokrętłem. Kolorami roku 2016 
Pantone Color Institute ogłosił różowy Rose Qu-
artz i błękitny Serenity. Te dwa pastelowe od-
cienie, zarezerwowane dotąd dla pokoi dziecię-
cych z miejsca zaistniały w modzie i designie. 

Charakterystyczna pastelowa kolorystyka od-
zwierciedla nasza potrzebę ukojenia, a błękit 
i róż idealnie się do tego nadają. Te dwa kolory 
w tym roku opanowały nasze wnętrza i gardero-
by. Pantone uznało, że żyjemy w świecie pełnym 
stresu i pośpiechu, dlatego poszukujemy w nim 
czegoś, co wypełni naszą tęsknotę za spoko-
jem, dobrym samopoczuciem i błogim odprę-
żeniem. Połączenie Serenity i Rose Quartz ma 
demonstrować równowagę pomiędzy ciepły-
mi, otulającymi różowymi tonami i chłodnym, 
uspokajającym odcieniem niebieskiego. Moż-
na je łączyć lub stosować osobno. W obu przy-
padkach odświeżający efekt murowany. Mogą 
być stosowane w całej aranżacji bądź jako po-
jedynczy dodatek na bazowej bieli. Kuchnia 
z czasów Audrey Hepburn i Elvisa Presleya jest 
teraz bardziej niż kiedykolwiek na wyciągnięcie 
ręki. Więc będziemy widzieć coraz więcej słod-
kich pasteli, czerwieni i turkusu. 

Przełamywanie kuchennej rzeczywistości 
wyrazistymi kolorami to przyszłość. Dzięki temu 
pomieszczenie zyskuje nie tylko na estetyce, 
ale również staje się barwnym i wesołym za-
kątkiem domu. Nawiązania do stylu vintage 
czy do antyków mogą być skontrastowane ze 
współczesnymi stylami, lub mogą być dopeł-
nieniem bardzo nowoczesnych wizji. W palecie 
kolorów znajdziemy odcienie czerwone, które 
stanowią odzwierciedlenie naszego bogatego 

dziedzictwa, lecz wywierają także bardzo 
współczesne wrażenie. Czerwienie jako barwa 
podstawowa jest dopełnieniem wielu nowator-
skich projektów i wyszukanych stylizacji. Kolor 
ma znaczenie nie tylko estetyczne. Projektan-
ci dość często korzystają z teorii kolorów oraz 
ich wpływu na człowieka. Dlatego właśnie pro-
ponują np. kolory, które mają pobudzić apetyt 
oraz przyspieszyć trawienie, czyli np. czerwień, 
żółć lub pomarańcz. Równocześnie dla tych, 
którzy nie lubią spędzać w  kuchni zbyt wie-
le czasu, zalecają wybór chłodnych odcieni, 
np. fioletowego, niebieskiego (tłumi apetyt), 
czy zielonego, w otoczeniu których poczujemy 
świeżość i motywację do pracy. 

Marzenia o kolorach to swoista walka każde-
go inwestora, wszyscy tęsknimy za intensywny-
mi barwami, ale najczęściej pozostajemy gdzieś 
w połowie drogi, w opisywanych przeze mnie 
akcentach kolorystycznych lub składamy broń 
wybierając bezpieczne rozwiązania. Wydaje mi 
się, że praktyczna strona polskiego inwestora 
wygrywa z nowinkami. Lubimy mieć rzeczy trwa-
łe, „na lata”. Nie zauważamy jednak zmieniają-
cego się podejścia producentów mebli, projek-
tantów i jeszcze nie wykorzystujemy wszystkich 
możliwości. Przecież możemy co kilka lat pod-
dać się szaleństwu trendów i zmian, wymienia-
jąc np. same fronty mebli dodatki, kolory, krze-
sła, oświetlenie. Zmiany są kreatywne i dobre. •

1.  W pełni spersonalizowana 
kuchnia Cover. Romantyczny 
dekor zdobi fronty szafek i ściany. 
Aran Cucine, www.arancucine.it 

2.  Wolno stojąca chłodziarko-
-zamrażarka w stylu retro z linii 
50's Style w efektowne paseczki. 
Smeg, www.smeg.pl 

3.  Bellaria czyni powietrze w śro-
dowiskach zamkniętych czystym, 
przechwytując zanieczyszczenia, 
rozkładające je na cząsteczki 
i regenerując przy pomocy aktyw-
nego tlenu, a przy tym efektownie 
się prezentuje. Falmec Polska, 
www.falmecpolska.pl 

4.  Kolorowa mata do krojenia 
z serii Flexi-Grip jest doskonałym 
połączeniem polipropylenu i siliko-
nu. Joseph Joseph, www.rossi.pl 

5.  Miarka kuchenna Retro w różo-
wym kolorze wytwarzane ręcznie 
w Anglii tymi samymi od 90 lat 
metodami produkcyjnymi. 
Tala, www.leduvel.pl 

6.  Patera Nostalgia idealnie 
wkomponuje się w większość 
domowych aranżacji, 
zarówno tych tradycyjnych 
jak i nowoczesnych czy mini-
malistycznych. Kitchen Craft, 
www.rossi.pl
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