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Nastrojowa aranżacja z kuchenną wyspą

Kuchnia na jednym z ostatnich pięter eleganckiego apartamentowca zachwyca wystrojem i zaskakuje oryginalnymi
rozwiązaniami technologicznymi. W tym obszernym wnętrzu znalazło się miejsce nie tylko na niezbędne wyposażenie
kuchenne, ale także na wyraźnie wydzieloną strefę jadalni.
Duże tarasowe okno w dzień umożliwia odpowiednie doświetlenie pomieszczenia, nocą zaś odkrywa przed
mieszkańcami imponujący widok na rozgwieżdżone niebo i mieniące się różnymi kolorami miasto. Wyposażone
zostało w solidne zasłony, które doskonale chronią przed intensywnymi promieniami słońca. Wieczorna kolacja w takim
otoczeniu dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych. Trzy przeplatające się ze sobą barwy – czerń, brąz i biel
oraz znakomicie dobrane sprzęty sprawiają, że wnętrze posiada wyjątkowy klimat.
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W centrum umieszczono dużą kuchenną wyspę zbudowaną ze wspaniałych granitowych płyt o barwie białej,
przełamanej szarymi akcentami, które pasują do armatury i prostokątnych płytek podłogowych. Długi blat jest świetnym
miejscem dla najważniejszej kuchennej pary – stalowego zlewu i baterii Sonata marki Ferro Wpuszczony w blat
jednokomorowy zlewozmywak z przelewem górnym został wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI
304. Dzięki ładnej formie i dekoracyjnej powłoce typu: len dobrze komponuje się z piękną baterią kuchenną. Bateria
Sonata to prawdziwy przykład nowoczesnego wzornictwa. Posiada wysoką, obrotową wylewkę o interesującym i
praktycznym kształcie. Spiralna i wygięta w łuk ułatwia dokładne mycie owoców i warzyw, a także utrzymanie w
czystości zlewozmywaka. Wyciągany natrysk pozwala również na łatwe napełnianie wodą naczyń znajdujących się na
blacie wyspy. Ozdobnym i równocześnie praktycznym elementem baterii jest niewielki uchwyt, umiejscowiony z boku
korpusu. Pokryta chromowaną powłoką idealnie harmonizuje z całą aranżacją.
Sonata to także doskonałe rozwiązanie funkcjonalne. Jest baterią zaprojektowaną z uwzględnieniem najnowszych
energooszczędnych technologii. Została wyposażona w aerator napowietrzający strumień wody oraz regulator
ceramiczny Cold Start – po uruchomieniu z baterii popłynie zimna woda, a nie zmieszana, jak w przypadku baterii
standardowych. Uzyskanie ciepłego strumienia wymaga obrócenia uchwytu o 90 stopni. Dzięki temu rozwiązaniu
użytkownik oszczędza energię i ogranicza domowe koszty.
Elegancka kuchenna wyspa została otoczona pojemnymi szafami, które pomieszczą wszystko, co powinno znajdować
się w kuchni i jadalni. Na szczególną uwagę zasługuje również interesująco zaaranżowana strefa kuchenki z ciemnymi
granitowymi okładzinami ściennymi i pasującą do nich płytą indukcyjną, blatem oraz wiszącymi szafkami w podobnej
barwie, które wspaniale wtapiają się w nocny krajobraz za oknem. Do tego niezbędne gadżety, takie jak: pojemniki na
przyprawy, naczynia i sztućce, wszystkie w dominującej w pomieszczeniu kolorystyce. Po drugiej stronie wyspy
urządzono strefę jadalni. Nie mogło w niej zabraknąć białego prostokątnego stołu oraz wygodnych krzeseł z brązową
skórzaną tapicerką. Tak urządzone kuchenne wnętrze ujmuje nastrojową atmosferą i sprawia, iż spożywane w nim
posiłki zawsze będą miały wyjątkowy charakter.
W materiale wykorzystano zdjęcia oraz informacje o produktach marki FERRO

strona 2 / 3

newss.pl

Nastrojowa aranżacja z kuchenną wyspą

Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem Sonata. Cena brutto: 404,67 zł

Zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany, len. Cena brutto: 377,61 zł
FERRO S.A.
(PRESS BOX)
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