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Kolor roku w kuchni

Kojarzy się z niebem, morzem i – jak one – mieni się wieloma odcieniami. Symbolizuje harmonię, spokój, a zarazem
kreatywność i dynamizm. Wycisza zmysły, relaksuje, ale też pobudza wyobraźnię. To niebieski – kolor roku 2020.

Pasuje niemal do wszystkiego. Przepięknie odnajduje się nie tylko w aranżacjach z nutą Prowansji czy w stylu
glamour, lecz także w supernowoczesnych kompozycjach loftowych. Jedni wybiorą delikatne błękity, dla innych
najlepsze okaże się nasycone indygo, ultramaryna albo szafir. Bo niebieski ma mnóstwo odcieni. Choć uchodzi za
chłodny, wystarczy dać mu odpowiednie „towarzystwo”, by wrażenie to znikło. Gdy zestawimy go z bielą czy beżem,
aranżacja nabierze ciepłego, rodzinnego klimatu. Duet z żółcią doda egzotycznego charakteru, a pudrowy róż
wprowadzi nieco romantyzmu.
Dobrze wygląda też na tle jasnoszarej zabudowy kuchennej o klasycznych frontach z małymi uchwytami. Górne
segmenty szafek kuchennych są przeszklone i podświetlone, przez co pięknie udaje się wyeksponować w nich
eleganckie naczynia z białej i niebieskiej ceramiki. Pomiędzy górnymi szafkami umieszczono proste, drewniane,
otwarte półki przeznaczone na tace, butelki z oliwą z oliwek, cukiernice. Drewniane elementy mebli – tylna ścianka
szafek i blat – wizualnie ocieplają. Drewno, które jest również na podłodze i belkowanym suficie pokrytym błękitną
bejcą, wprowadza przyjazny, rustykalny klimat.
Na środku kuchni znajduje się wyspa z frontami jak zabudowa i białym, marmurowym blatem, na którym ulokowano
płytę grzewczą. Pod sufitem, na łańcuchach wisi duży prostokątny stelaż z materiału o fakturze marmuru.
Przymocowano tam połyskujące metalicznie garnki, patelnie, duże sztućce. To bez wątpienia najbardziej oryginalna i
zwracająca uwagę część kuchni.
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Mocniejszy odcień niebieskiego koloru projektant dawkował ostrożnie. W klasycznym, białym oknie wiszą granatowe
zasłony; na blacie wyspy stoi niebieski wazon z bzem, niebieskie są młynki do przypraw i doniczka.

Do stalowego, jednokomorowego zlewu dobrano niebieską baterię. To nowoczesny model Zumba, wyróżniający się nie
tylko oryginalnym wyglądem i kolorem, lecz także funkcjonalnością. Cechą charakterystyczną jest elastyczna
wylewka, którą można dowolnie ustawiać, wyginać, co zdecydowanie ułatwia zmywanie. Wysokość reguluje się w
zakresie od 28 do 44 centymetrów, a zasięg od 15 do 35 centymetrów. Bateria wyposażona jest w regulator
ceramiczny, który gwarantuje jej trwałość. Korpus ma prostą formę i pokryty został chromowaną powłoką.
Dzięki niebiesko-srebrnej kolorystyce oraz minimalistycznej formie bateria ładnie komponuje się z przymocowanym
do ściany metalowym relingiem z haczykami na sztućce i koszyki z przyprawami, a także z designerskim srebrnym
ekspresem do kawy.
W aranżacji różne odcienie niebieskiego zestawiono z bielą, co przywodzi skojarzenia ze śródziemnomorskimi
pejzażami, gdzie błękit morza i nieba łączy się z bielą zabudowy. Gdy dodamy do tego promienie słońca wpadające
przez duże okno, złoto oliwy z oliwek, zapach ziół, we własnej kuchni odnajdziemy cząstkę wakacji, ich smaku i
klimatu.
W artykule wykorzystano aranżacje i produkty marki Ferro.

strona 2 / 3

newss.pl

Kolor roku w kuchni

FERRO www.ferro.pl
press box

strona 3 / 3

