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Energia zielonej kuchni

Nasyca otoczenie świeżością, dodaje mu pozytywnej energii. Jest modna, piękna i wyrazista. Nie potrzebuje
konkurencyjnych silnych kolorów w swym towarzystwie. Doskonale pasuje do kuchni, szczególnie tej, w której
hołduje się naturze i ekologii.

Zieleń może mieć odcień soczystej trawy, wpadać w subtelny ton mięty, być jasna jak pistacje, chłodna niczym patyna
czy intensywna jak malachit. Na topie wciąż jest tzw. butelkowa zieleń, czyli głęboka, ciemna, z kroplą błękitu.
Ciemna zieleń w aranżacji uważana jest za dość odważne posunięcie. Pojawiają się często obawy, że taki kolor
przytłoczy wnętrze. Do odważnych jednak świat należy. Jeśli odpowiednio będziemy dawkować zieloność, uzyskamy
naprawdę interesujący efekt.
W przykładowej kompozycji zieleń, choć ciemna, nie przytłacza, tylko ożywia minimalistyczną szaro-beżową
aranżację. Kuchnia w nieco monotonnym stylu scandi zmienia się w wysmakowane wnętrze z charakterem. Jak udało
się to uzyskać?
Ciemnozielone, heksagonalne płytki położono nad dolnymi, białymi segmentami zabudowy kuchennej. Zrezygnowano
z górnych mebli, a zamiast tego jest długa, prosta, zielona półka. Część heksagonów znajduje się powyżej niej – tworzą
na ścianie efektowny wzór. Już dzięki temu stylizacja staje się nieszablonowa.
W jasny blat o fakturze marmuru wkomponowano płytę indukcyjną oraz dwukomorowy, szary zlewozmywak. Uwagę
zwraca stojąca bateria o jasnozielonym kolorze. To model Zumba, wyróżniający się nie tylko barwą wylewki, ale
przede wszystkim jej plastycznością. Można ją wyginać i ustawiać w dowolny sposób, by dotrzeć w najdalsze
zakamarki zmywanych naczyń. Wysokość reguluje się w zakresie od 28 do 44 centymetrów, a zasięg od 15 do 35
centymetrów. Elastyczna wylewka okazuje się bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem. Bateria wyposażona została w
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regulator ceramiczny. Korpus pokrywa błyszcząca, chromowana powłoka.
Dzięki wyspie kuchennej, stylistycznie zharmonizowanej z zabudową, nie brakuje w kuchni miejsca do
przechowywania. Wyspę połączono z dużym, drewnianym blatem stołu, przy którym stoją krzesła barowe na
drewnianych nogach, z siedziskami tapicerowanymi szarą tkaniną.
Drewniane fronty ma wysoka boczna zabudowa, w której schowano lodówkę. Drewno, posiadające moc wizualnego
ocieplania, znajdujemy też w kuchennych akcesoriach.
Ściany i podłoga są białe. Zieleń – barwa bez wątpienia silna i zdecydowana – nie potrzebuje konkurencji w postaci
innych mocnych kolorów. Chętnie za to współgra z delikatnymi beżami, bielą, szarościami…
Zielonym elementom aranżacji – płytkom, wylewce baterii, wazonom w odcieniu malachitu – towarzyszy zieleń roślin.
Wnętrze zdobią bujne paprotki czy bluszcze, umieszczone w zwisających z sufitu donicach, w kwietnikach ze
sznurków. Na blacie wyspy ładnie prezentują się zielone liście w szklanych wazonach. Rośliny ożywiają stylizację,
dodają jej świeżości i dobrej energii.
Zielona kuchnia wpisuje się w modne, ekologiczne trendy, inspirowane miłością do natury.
W artykule wykorzystano aranżacje i produkty marki Ferro.
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