Modna kuchnia

Kuchnia urządzona w stylu loft jest
wyrazem najnowszych trendów
w kreowaniu przestrzeni. Łączy
piękno surowego drewna, metal
i szkło. Industrialny wygląd podkreśla klimatyczny charakter otwartej
strefy dziennej. [Fot. Snaidero]

Kierunek design
Jak zaprojektować funkcjonalną kuchnię? Na jakie
materiały warto postawić? Jakie nowinki techniczne
przygotowali producenci sprzętu AGD oraz
akcesoriów meblowych? O najnowszych trendach
w aranżacji kuchni opowiada dr Karolina Janczy.

Do łask wraca także styl retro. Pełen oryginalnych
dekorów oraz przyciągających wzrok barw pozwala bawić się aranżacją kuchni, wykorzystując
elementy wzornicze sprzed lat. [Fot. Apavisa]
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ledząc propozycje mebli oraz sprzętu AGD
na rok 2016, można śmiało powiedzieć, iż
w tym sezonie producenci stawiają na dobrą,
sprawdzoną stylistykę. Proponowane rozwiązania to głównie połączenie funkcjonalności ze
współczesną elegancją. Pozostaniemy wierni designowi skandynawskiemu z jego zamiłowaniem
do minimalizmu, a także kolorowym akcentom
retro. Znikają powoli błyszczące powierzchnie
na rzecz matów, stonowana kolorystyka, naturalne materiały: drewno, metal, kamień, szkło
to dominanty w wykończeniu kuchni. Pasjonaci
kolorów, po drugiej stronie barykady, odnajdą
barwne wykończenie i nawiązania do stylistyki
retro:turkusy i czerwienie.

W parze z praktyką

Modna kuchnia jest nie tylko ładna, ale pełna
użytecznych rozwiązań. Szafki i półki otwierają
się lekko, na dotyk, a także kryją w sobie przydatne systemy organizacji, tj. różnego rodzaju carga,
wysuwane kosze do segregacji odpadów czy przydatne podziałki. Jedną z najnowszych technologii,
która zawojuje kuchnie w nadchodzących latach,
jest montowanie okapów w blatach. Okapy blatowe są doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza dla
tych, którzy cenią sobie wysoką estetykę i dużą
dozę funkcjonalności. Kolejną nowinkę przyjęłam
z ogromnym entuzjazmem – to wielofunkcyjne
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meble kuchenne. Nie tylko pozwalają one na wygodniejsze korzystanie z kuchni, ale przyczyniają
się także do oszczędności jakże cennej przestrzeni. Jeszcze bardziej funkcjonalne są meble modułowe, które można dowolnie łączyć, w zależności
od wielkości i układu pomieszczenia.

Na wyspie w towarzystwie

Ważne miejsce wśród trendów zajmują wyspy kuchenne, pełniące rolę swoistego serca kuchni. Wyspy to nie tylko powierzchnia robocza, ale także
miejsce do przechowywania, obszar, na którym
umieszcza się palnik, a także najczęściej miejsce
do siedzenia, delektowania, rozmowy, czy pokazów kulinarnych. Kuchnie, jak inne pomieszczenia, stają się częścią systemu inteligentnego
domu, poprawiając jakość naszego życia. Producenci kuchni wyszli z własnymi propozycjami
wręcz kosmicznych, a jak realnych już rozwiązań
i zaprezentowali ładowarkę indukcyjną do telefonów komórkowych wbudowaną w blat mebli
kuchennych. Wystarczy położyć smartfona w wybranym miejscu na blacie, by ten rozpoczął gromadzenie energii. Blaty kuchenne z wbudowaną,
bezprzewodową ładowarką indukcyjną są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nowinkami
technicznymi.

Otwarte możliwości

Ważnym trendem jest połączenie technologii
i estetyki, tu stworzono panele i otwarte półki
naszpikowane elektroniką, ułatwiające funkcjonowanie w magicznym świecie kulinariów. Już
w roku ubiegłym mogliśmy dość często zaobserwować otwarte półki urozmaicające aranżacje
kuchenne, które czasem łączyły wnętrza kuchni
z salonem lub jadalnią. W tym roku otwarte regały, duża ilość niezabudowanych półek w zwartej zabudowie oraz półki wolno wiszące to bardzo częsty widok. Pojawiają się bardzo ciekawe
systemy paneli, które pozwolą stworzyć indywidualne, niepowtarzalne aranżacje kuchenne.
Docenią go także posiadacze mniejszych kuchni,
którym pozwoli zaoszczędzić wolną przestrzeń
w szafkach i szufladach kuchennych. System paneli umożliwia również zawieszenie odbiornika
telewizyjnego w kuchni. Dekoracyjny charakter
paneli podkreśla dodatkowo oświetlenie, którego barwą oraz natężeniem można sterować za

pomocą pilota, podobnie jak innymi elementami
oświetlenia w kuchniach.

Przestrzeń spersonalizowana

Nowoczesna, modna kuchnia w najbliższym
sezonie coraz lepiej będzie oddawać indywidualność i charakter jej właścicieli. Większość
czołowych producentów, jak i projektantów ma
na uwadze stworzenie przestrzeni skrojonej na
miarę. To już nie tylko marketingowy chwyt,
ale rzeczywistość. Personalizowanie kuchni na
szczęście nie jest zależne od budżetu i wielkości
wnętrz. Niewątpliwie w tym roku będziemy mieli w czym wybierać, nie pozostaje mi nic innego
jak namówić Państwa na zmiany.
Opracowała: URSZULA TATUR

Szklane powierzchnie z motywem tradycyjnych kafli nawiązują do stylu etno. W połączeniu z modnymi szarościami
nadają kuchni niepowtarzalny
charakter. [Fot. Alno]

Utrzymana w styl skandynawskim zabudowa kuchenna
odzwierciedla zamiłowanie
Polaków do minimalistycznej
prostoty oraz naturalnych materiałów. Subtelna biel oraz
drewno to duet, który nie wychodzi z mody. [Fot. Vigo Meble]
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Tradycyjne szafki kuchenne
zastępują panele dekoracyjne,
na których możemy zawiesić
otwarte półki, ulubione grafiki,
a nawet telewizor. Wykonane
z wysokiej jakości materiałów
same w sobie stanowią atrakcyjny element wystroju kuchni. [Fot. Kari Mobili]

Więcej
miejsca
Tradycyjną wysoką zabudowę śmiało zastępują
meble kuchenne z przesuwnymi drzwiami, które
pozwalają ukryć nie tylko strefę zapasów, ale też
przysłonić część roboczą
z blatem czy też zlewozmywakiem. [Fot. Ballerina Küchen]

Coraz większą popularnością cieszą się otwarte
półki. Zastępują one górne
szafki kuchenne, pozwalając wyeksponować ulubione akcesoria czy też bibeloty. [Fot. Leicht]
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Nowoczesna kuchnia to przestrzeń
spersonalizowana. Jej wystrój całkowicie zależy od indywidualnych
upodobań oraz codziennych przyzwyczajeń mieszkańców. [Fot. Rust]

Bliżej
natury
Modnym materiałem aranżacyjnym jest beton architektoniczny, wykorzystywany nie tylko do dekoracji
ścian, ale też mebli: frontów szafek, czy blatów roboczych. [Fot. Nolte]

Jednym z najbardziej pożądanych w tym sezonie
materiałów jest drewno.
Wykonane z niego meble
eksponują niepowtarzalną
urodę tego budulca, nadając kuchni luksusowy charakter. [Fot. Team 7]
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Równie istotnym jak meble wyposażeniem kuchni jest sprzęt AGD. Ten
z najnowszych kolekcji wyróżnia się oryginalnym wzornictwie, za który
odpowiadają takie ikony designu jak Philippe Starck. [Fot. Gorenje]

Doskonałym rozwiązaniem są mechanizmy do szafek narożnych. Ułatwiają one dostęp do produktów i akcesoriów
przechowywanych w tym newralgicznym miejscu. Dodatkowo bardzo ładnie się prezentują. [Fot. Peka]

Wsz
y
pod stko
ręką

Nowoczesna kuchnia to także inteligentne rozwiązania, jak np. okap chowany w blacie, którym dodatkowo można sterować za pomocą
smartfona lub tabletu. [Fot. Falmec Polska]
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Wyróżnikiem nowoczesnej kuchni jest także elegancka strefa zmywania. Kolorowe zlewozmywaki wykonane z wysokiej jakości materiałów staną się kropką nad
i w każdej aranżacji. [Fot. Villeroy&Boch]

Uwagę przyciąga wyposażenie wewnętrzne szafek i szuflad.
Podwójne szuflady z elastycznym systemem organizacji gwarantują porządek na co dzień. [Fot. Leicht]

liIntetne
gen iąrozw
ia
zan

Wysokiej klasy sprzęt AGD cechuje
nowoczesny wygląd połączony z szeregiem nowatorskich funkcji tak by
zapewnić w domu rozwiązania znane
z profesjonalnych kuchni. [Fot. Samsung]

7

