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KUCHNIA



TEKST MATYLDA GRUMAN STYLIZACJA  
KAROLINA KLEPACKA ZDJĘCIA BERNARD  

BIAŁORUCKI PROJEKT EWELINA PARA

Kuchnia dla czteroosobowej rodziny i dwóch kotów. Mimo  
małego metrażu jest pojemna, pełna praktycznych schowków.  
Rząd szafek pod sufitem pełni rolę pawlacza. Skrywa rzadko 
używane sprzęty, a nawet... album ślubny Małgosi i Michała. 

MIERZYĆ
wysoko

PROFESJONALNIE 
Michał potrzebuje dużo miejsca  
do gotowania i przechowywania. 
Projektantka tak zaplanowała 
wnętrze, by zabudowa nie rzucała 
się w oczy siedzącym w salonie. 
Wysoki barek sąsiaduje z lustrzaną 
taflą, za którą kryje się lodówka,  
a za nią wnęka z blatem roboczym 
pod oknem. W lustrze odbija się 
szafka cargo (zakamuflowana  
w ścianie między kuchnią  
a garderobą). Białe fronty na tle 
ścian są niemal niewidoczne.



POWTÓRKA Z TONACJI  
Kolorystycznie kuchnia nawiązuje do salonu 
(nawet roleta wykonana jest z tego samego 
materiału co zasłony w pokoju). Dolne szafki  
są wykończone fornirem z orzecha amerykań-
skiego, a górne – szarym połyskliwym lakierem. 
Podobny odcień ma szkło między szafkami, 
oświetlone od góry paskiem LED. Blat  
laminowany i posadzka z gresu imitują kamień. 
GDZIE KUPIĆ: talerze, dzbanki, chlebak  
– Duka; kubki – pt-store.pl

Na planie:  
1. lodówka 
2. kuchenka 
mikrofalowa 
3. zlewozmywak 
4.płyta  
i piekarnik 

PLAN KUCHNI    7,3 m²
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Z okazji ukończenia remontu Michał przygotował 
uroczysty obiad – medaliony cielęce z szynką  
San Daniele i łazanki z grzybami – mówi Gosia.  
– Kuchnia przeszła test bojowy. A my, zajadając 

się i podziwiając nowe wnętrze, powoli zapominaliśmy  
o niesolidnej ekipie, którą musieliśmy wymienić, czy innych 
nieprzewidzianych sytuacjach. – Po wystawieniu starych mebli 
okazało się, że w ścianie ciągnie się rura kanalizacyjna 
uniemożliwiająca montaż szafek i AGD zgodnie z projektem. 
Jedynym wyjściem było wkucie rury w żelbetonową ścianę. 
Hałas okropny. Sąsiedzi nie byli zadowoleni. Aby ich nie 
dręczyć, robiliśmy to więc na raty – wspominają gospodarze. 

– Przed zmianami kuchnia była zamknięta. A właścicielom 
zależało na dodatkowym pokoju – opowiada projektantka 
Ewelina Para. – Zaproponowałam połączyć kuchnię z po-
kojem obok, który miał przejąć funkcję salonu, a poprzedni 
salon podzielić na dwa wnętrza. Takie rozwiązanie sprzyja 
teraz integracji. Gotujący rodzice mogą zerkać na dzieci 
bawiące się w pokoju dziennym. Tylko kilka kroków dzieli 
kuchnię od dużego rodzinnego stołu.   
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Małgosia i Michał
Rodzice 5,5-letniej Leny i dwulatki 

Niny. Małgosia jest z zawodu  
HR managerem, z zamiłowania 
fotografem (2mfoto.pl). Michał  

to profesjonalny kucharz. Wszyscy 
spotykają się w kuchni. Małgosia 
specjalizuje się w pieczeniu ciast  

i tart. Starsza córka uwielbia klepać 
kotlety, a młodsza zaglądać  

w garnki. Michał dba również  
o podniebienia kotów  

– Lilki i Ryśka. 



Z DBAŁOŚCI O DETALE 
Zabudowa wnęki między lodówką a oknem dostosowana jest do sprzętów, 
m.in. do kuchenki mikrofalowej. Blat kuchenny znajduje się na jednej linii  
z parapetem. Kolorowa ceramika, zioła w doniczkach i warzywa z owocami 

ożywiają szarą płaszczyznę blatu.

 

W prezentowanym projekcie właścicielom zależało 
na kuchni nie tylko estetycznej, ale i pojemnej.  
Przy małej powierzchni trzeba było trochę się 
nagimnastykować, by to życzenie spełnić. Udało się 
głównie dzięki pakownym górnym szafkom  
(o głębokości 60 cm), pełniącym funkcję pawlaczy. 
Generalnie w aneksach oraz w małych kuchniach 
polecam zabudowy do sufitu. Aby nie przytłaczały 
optycznie, lepiej wybrać te z frontami gładkimi, 
pozbawionymi uchwytów, w kolorze zbliżonym  
do ścian. Ważne jest też, by łatwo się otwierały, 
miały nieruchome półki. Jeśli chcesz, możesz 
wyposażyć je w organizery z uchwytami. 
Zagospodarowanie miejsca w małej kuchni 
poprawiają również słupki (wysokie szafki)  
z koszami cargo oraz szuflady z przegródkami.

Jak zwiększyć pakowność kuchni?

EWELINA PARA 
Architekt wnętrz 
RedDesign
reddesign.pl

KOSZTORYS
meble, meblekowalski.pl/firma.php    13 000 zł

szklana tafla nad blatem  1000 zł

lustro    ok. 700 zł 

zlewozmywak, Deante  406 zł

bateria, Franke  190 zł

oświetlenie, aquaform.pl  200 zł

terakota, Radica Gris  695 zł

roleta rzymska, ms-dekor.pl  800 zł

płyta indukcyjna, Teka  825 zł

zmywarka, Teka  970 zł

piekarnik, Teka  1370 zł

lodówka, Gorenje  1590 zł

Razem  21 746 zł

KUCHNIA
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