
U rządzając kuchnię zastanawiamy się, 
czy podążać za modą, czy pozostać 
wiernymi klasyce. Obecne trendy 

przewidują kuchnie reprezentacyjną i eleganc-
ką; otwartą na salon, nie dominującą. Takie 
podejście do tematu pozwala nam na drobne 
szaleństwo kolorystyczne. Większość aranżacji 
kuchni zgodnej z  trendami 2016 utrzymana 
jest w  jasnych neutralnych kolorach. Najczę-
ściej jest ona szara, beżowa i biała, z elemen-
tami jasnego drewna, kamienia, betonu. Tak 
monochromatyczna baza pozwala na choćby 
„czasowe” szaleństwo. 

Wyrazisty akcent
Jestem zwolenniczką wprowadzania kolorowe-
go akcentu w  stonowane wnętrza. Takie za-
biegi pozwalają na częste zmiany, związane 

Złoto dla 
zuchwałych
ZŁOCISTA OCHRA TO HIT ROKU, 
PREZENTUJE SIĘ APETYCZNIE 
I INTERESUJĄCO, A JEDNOCZEŚNIE 
NOWOCZEŚNIE. PODKREŚLI 
MONOCHROMATYCZNY 
UKŁAD MEBLI W KUCHNI, 
ZAAKCENTUJE STYL.

z trendami, porami roku czy nastrojem. Akcent 
kolorystyczny w postaci dodatków, ruchomych 
mebli czy pojedynczych ścian w mocnym ko-
lorze i stylowych tapet, pozwala na łatwe i ta-
nie zmiany we wnętrzu kuchni. Meble minima-
listyczne, nowoczesne czy nawet klasyczne, 
utrzymane w jednolitym kolorze mogą stać się 
bazą aranżacyjną na wiele lat, zmieniamy tylko 
ich otoczenie.

Błyskotliwe trendy
Podglądając targowe trendy poszukiwałam ko-
loru dominanty. I tak baza kolorystyczna, która 
mogłaby reprezentować główny nurt, to wszel-
kiego rodzaju żółcienie. Wszystkie kluczowe 
trendy na 2016 rok zawierają w sobie elementy 
złota. Złoto widać zarówno w twórczości daw-
nych mistrzów, jak i w trendach nowoczesnego 

wzornictwa. Techniki cyfrowe i multimedialne 
oraz inne nowoczesne rozwiązania zadomowi-
ły się w naszym życiu na dobre, jednak jedno-
cześnie poszukujemy inspiracji z przeszłości, 
by móc projektować dla przyszłości. Ten du-
alizm jest dominującym wpływem także w pro-
jektowaniu wnętrz. Stąd Złocista Ochra to hit 
roku. Prezentuje się apetycznie i interesująco 
a jednocześnie nowocześnie. W kuchni pod-
kreśli monochromatyczny układ mebli, zaak-
centuje styl.

 ▲ Lśniące, metaliczne wykończenia 
w kolorze złota i miedzi sprawią, że 
meble i dodatki marki Kartell staną 
się luksusowymi i pożądanymi 
elementami wystroju wnętrza. 
Kartell, www.kartellshop.pl 
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W kuchni jak w salonie
Powoli zaciera się różnica w wyglądzie szafek 
kuchennych i mebli w salonach. Szczególnie, 
że coraz częściej kuchnia jest otwarta na salon 
i równie jak on reprezentacyjna. W takim przy-
padku zabudowa kuchenna zredukowana jest 
do dwóch brył – wysokich, połączonych szaf 
i wyspy. Szafki kuchenne mają najczęściej pro-
ste, neutralne wzornictwo, które harmonizuje 
z całym wnętrzem. W tym przypadku design me-
bli tworzą duże, jednolite płaszczyzny, proste lecz 
wyrafinowane detale oraz wysokiej jakości wy-
kończenia. Jeśli wprowadzimy dodatkowo złoty 
kolor, to ma on za zadanie zaakcentowania stylu 
i przełamanie monochromatycznych płaszczyzn. 

Ozdobna klamra
We współczesnej kuchni sprzęt AGD, a nawet 
części robocze są skrzętnie ukrywaną przed 
wzrokiem namiastką tajemnego laboratorium. 
Bądź też przeciwnie, pojawiają się w niej spo-
rej wielkości otwarte półki przypominające bi-
blioteki, eksponujące dzieła sztuki, artystyczne 
wyszukane szkło. Wszystko dopełnione do-
brze dobranym kolorem przenikającym z  in-
nych części mieszkania, stanowiącym klamrę 
wielofunkcyjnej przestrzeni. Kolory mają swo-
ją tajemną moc wprowadzania konkretnego 
nastroju, tonowania lub pobudzania. Możemy 
w nieskończonej ilości barw odnaleźć swój ulu-
biony i zgodny z trybem życia i charakterem ko-
lor. Ja stawiam na złoto. •

DR KAROLINA JANCZY
ur. w 1980 roku w Nowym Sączu, 
architekt wnętrz, scenograf, de-
signer, projektantka kostiumów 
teatralnych, absolwentka Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie. Pracownik 
dydaktyczny wyższej uczelni. Od 
2005 roku prowadzi własne biuro 
projektowe JanczyArt. Realizuje 

projekty wnętrz na terenie całego 
kraju oraz w Europie. 

1. Chłodziarko-zamrażarka 50’s Style ma złoty kolor, uchwyt oraz logo wysadzane kryształkami 
Swarovskiego. Smeg, www.smeg.pl 2. Elegancki, innowacyjny i funkcjonalny okap Soffio 
wykonany z ręcznie dmuchanego szkła, dostępny jest w kolorze białym satynowym oraz 
bursztynowym satynowym. Falmec Polska, www.falmecpolska.pl 3. Produkty z serii Individual, 
stworzonej z myślą o wymagających użytkownikach, pokryte zostały 24-karatowym złotem. 
Casa Bugatti, www.rossi.pl 4. Forma do babek Quartet to część limitowanej, złotej kolekcji 
powstałej z okazji 70-tych urodzin firmy. Nordic Ware, www.leduvel.pl 5. Kolekcja kuchennych 
akcesoriów Gold składa się z praktycznych i przydatnych produktów o dekoracyjnym charak-
terze. Bloomingville, www.fabrykaform.pl 6. Mozaika szklana DD1 Gold Mix 15 w metalicznym 
wykończeniu doda nowego blasku przestrzeni kuchennej. Dunin, www.dunin.eu 7. Organiczne 
wzory na poszczególnych elementach kolekcji Jellies inspirowane są naturą. Wyrafinowany 
kształt zaprojektowany przez Patricia Urguiola. Kartell, www.kartellshop.pl
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