
projekt kuchnia otwarta

Finezja 
amarantu
JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY KOLOR? OD TEGO PYTANIA
PROJEKTANTKA EWELINA PARA ZACZYNA ROZMOWY ZE

SWOIMI KLIENTAMI. BO, JAK MÓWI, UMIEJĘTNE
OPEROWANIE BARWAMI OTWIERA NIEOGRANICZONE

SPECTRUM ARANŻACYJNYCH MOŻLIWOŚCI.

Dzięki temu, że
stolik jest
rozkładany,
w razie potrzeby
może przy nim
wygodnie zasiąść
nawet 6 osób.
 Czasem właściciele
przenoszą go
w głąb salonu.



Szeroki parapet okienny stanowi przedłużenie blatu roboczego.

Można też na nim ustawić ekspres do kawy (firma Nespresso).

Przy niewielkim metrażu, jako miejsce do zainstalowania zlewozmywaka, świetnie spraw-
dza się kuchenny  narożnik. Płyta grzejna, zlew i lodówka sąsiadują ze sobą zgodnie

z zasadami ergonomii. Okap firmy Teka został  starannie ukryty w zabudowie.

A m a r a n t
w p o d w ó j n e j
r o l i
PROJ. WNĘTRZ EWELINA PARA

Bardzo lubię stosować odważne, intensywne kolory na dużych płasz-
czyznach. Polecam to zresztą wszystkim – nie trzeba ogromnych pie-
niędzy (wystarczy farba) ani wielkiego nakładu pracy, żeby zwykłe
mieszkanie nabrało wyjątkowego charakteru. W tym projekcie kolor
pełni podwójną rolę Z jednej strony prowadzi nas do łazienki, z drugiej
maskuje jej obecność, gdyż na amarantowo pomalowane zostały
drzwi do jej pomieszczenia, dzięki czemu idealnie zlewają się ze
ścianą. Podobny kamuflaż dotyczy sypialni – drzwi mają brązową
barwę, identyczną z holem. Niektórzy nie kryją zaskoczenia, że
w mieszkaniu oprócz kuchni i salonu są jeszcze jakieś wnętrza.

autorka projektu: Ewelina Para,

RED design

powierzchnia: ok. 9 m2
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ZASADA JEST PROSTA: duże płaszczyzny pomalowane na
intensywny kolor stosujemy w miejscach, które chcemy
wysunąć na pierwszy plan, skupić na nich wzrok. Tutaj
wybór padł na amarant, a wyeksponowaną strefą stała się
wiodąca do łazienki ściana. Jako że to niewielkie (48 m2)
lokum, kuchnia stanowi elegancki margines mieszkalnej
przestrzeni, otwarty na salon. Projektantka zadbała o jej
dyskretny, niekuchenny wyraz: fronty szafek są wykonane
z MDF-u w kolorze ekskluzywnego drewna wenge, na ze-
wnątrz nie widać żadnych gadżetów, a jedyne nieosłonięte
sprzęty to umieszczony w słupku piekarnik (firma Bosch)
i mikrofalówka (Whirlpool). Ciemna barwa zabudowy
współgra nie tylko z królewskim amarantem, ale też
podłogą z palisandru. 

Żeby kuchnia nie przekształciła się w ciemny, klaustro-
fobiczny zakątek, meble wyłaniają się z pomalowanych
na biało ścian. Z tych samych powodów zastosowano
jasny blat i – aby przydać zabudowie lekkości – powierzchnia
nad nim została pokryta podświetloną szybą. Zdobi ją ga-
łązka w amarantowym (nie mogło być inaczej) kolorze.
Do tej samej barwy nawiązują obicia krzeseł ustawionych
przy stoliku jadalnianym. Całość stanowi wysmakowaną
kompozycję, zdominowaną grą dwóch kolorów: fioletu
w odcieniu amarantu i ciemnego brązu. ■
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