wnętrza

kuchnie

Białe szafki stojące mają kontrastowe czarne uchwyty. Czarne też są sprzęt AGD, blat z granitu
Platinium, wpuszczony w niego zlewozmywak z baterią Blanco oraz terakota na podłodze (Silver
Platinium). Pas ściany nad blatem pokryto mlecznym szkłem. Kuchnię oświetlają podwójne
oprawy halogenowe zamontowane w częściowo obniżonym suficie podwieszanym. W kuchni
nie ma górnych szafek – są jedynie czerwone półki, od spodu podświetlone taśmą LED.

Meble z lakierowanej
płyty mdf wykonała
na zamówienie stolarnia
Blumex. Sprzęty
– okap, piekarnik i płyta
indukcyjna – są firmy
Gorenje z linii Ora-ito.
Natomiast lodówka Side
by Side z podajnikiem
zimnej wody
i kruszarką do lodu
to model firmy Samsung.
Czerwoną zabudowę
tworzy 15 prostokątnych
szafek o wymiarach
50 x 59 cm i głębokości
35 cm, otwieranych
w systemie dotykowym
„klik-klak”. Zabudowa
ta kojarzy się bardziej
z ozdobną, salonową
szafą niż meblem
kuchennym.
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tak mieszkam

Ulubiona czerwień

Kolorem, który pani domu i projektantka tej kuchni lubią
najbardziej, jest czerwień. Połączona z bielą i czernią dominuje w całym mieszkaniu. Gospodyni uwielbia gotować,
dlatego najważniejsza w tym 8-metrowym wnętrzu miała
być funkcjonalność.
Wyzwaniem dla projektantki był nieregularny kształt pomieszczenia. Nie było możliwe zrobienie zabudowy o pełnej
głębokości, ustawionej wzdłuż trzech ścian. Kuchnię podzielono więc na dwie części. Przy jednej ścianie, na całej
jej wysokości powstała „szafa” z czerwonymi drzwiczkami.
Ze względu na nietypową głębokość (35 cm) nie można było
tu wmontować żadnych sprzętów, więc szafki wykorzystuje
się na naczynia, akcesoria, zapasy spożywcze.
Wzdłuż dwóch ścian z oknami zaplanowano białe szafki
stojące o pełnej głębokości. W nich wmontowane są płyta grzejna, piekarnik, zlewozmywak, zmywarka. Na końcu zabudowy
stoi dwudrzwiowa czarna lodówka typu side by side.

W szafie z czerwonymi
drzwiczkami środkowy kubik
nie jest zamykany – tworzy
dekoracyjną, podświetloną
wnękę w kolorze czarnym.

Tekst i stylizacja:
Zuzanna Woyda
Zdjęcia: Łukasz Kozyra
Projekt: Ewelina Para/Red
Design
Informacje o projektantach
na stronie 98.
tak mieszkam

25

