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Retro w nowoczesnej kuchni

Nowoczesność we wnętrzach nie musi oznaczać futurystycznych kształtów, rezygnacji z wszelkich elementów
klasycznych ani skrajnego minimalizmu. Współcześnie rozumiana nowoczesność to przede wszystkim meble i
urządzenia wysokiej klasy, wygoda i funkcjonalność. Wyraźnie zaczynamy też doceniać urok praktycznych, ale i
pięknych przedmiotów z duszą, które sprawiają, że mieszkanie staje się przytulne i nastrojowe.

Kuchnia bez wątpienia jest pomieszczeniem, w którym funkcjonalność jest szczególnie istotna. Urządzając ją, staramy
się zapewnić sobie jak najlepsze oświetlenie i odpowiednio długi blat roboczy. Prace związane z gotowaniem
usprawnia i przyspiesza również przestrzeganie zasady tzw. trójkąta roboczego, czyli zachowanie odległości 120-210
centymetrów między zlewem a kuchenką i między zlewem a lodówką oraz 120-270 centymetrów między kuchenką a
lodówką. Kuchnia jest także swoistym sercem domu – w niej gromadzą się domownicy na wspólne przygotowywanie i
spożywanie posiłków. Jedne z najmilszych wspomnień z dzieciństwa to właśnie kuchenne smaki i zapachy, które
chętnie przeszczepilibyśmy do własnego domu, aby tworzyły jego wyjątkową atmosferę. Dlatego też nowoczesne
kuchnie to często pomieszczenia eklektyczne w stylu, rodzinne w klimacie, otwarte na jadalnię lub salon.
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Praktyczna płyta indukcyjna, zmywarka, dobrze oświetlony blat roboczy, przestrzeń pozwalająca na swobodę ruchów,
to elementy sprawiające, że wnętrze jest wygodne i funkcjonalne. Umiejętnie zastosowana mieszanka stylów nie tylko
nie powoduje chaosu, ale tworzy ciepły, miły, domowy klimat. Białe mebelki ze żłobieniami na frontach, drewniany
blat, roleta z naturalnego materiału, urocze wiszące półeczki nad kuchenką, a przede wszystkim wszechobecne kwiaty i
zioła wnoszą do pomieszczenia klimat Prowansji. Lampy w czarnej oprawie na długich kablach, wieszak na kuchenne
utensylia, czy taboret-kwietnik na metalowych nogach to z kolei bardziej surowe motywy industrialne. Dzięki ich
obecności sofa w części wypoczynkowej i naczynia w kolorze pudrowego różu nie wyglądają cukierkowo ani
kiczowato.
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Efekt ciepła i przytulności w kuchni łatwo uzyskać za pomocą elementów przypominających coś znajomego, takich,
które już gdzieś widzieliśmy, niosących w sobie przekaz międzypokoleniowy. Termin „retro” dosłownie oznacza „w
przeszłości”, ale odwołuje się nie do tego, co staroświeckie, lecz raczej do nostalgicznego spojrzenia w przeszłość, a
często jest wręcz symbolem dobrego smaku, stylowości, ponadczasowości. Szachownica na podłodze, sofa i komoda
na nóżkach, wiszące półeczki, czy kuchenny wieszak to niewątpliwie elementy takiej tradycji. W estetykę tę doskonale
wpisuje się również stojąca chromowana bateria zlewozmywakowa wyposażona w głowice ceramiczne, gwarantujące
niezawodność urządzenia. Dzięki obrotowej, wysokiej, łukowato wygiętej wylewce bez trudu napełnimy wodą nawet
duży garnek czy wazon. Cechą najbardziej decydującą o stylu baterii są urocze, wygodne pokrętła motylki. W
budowaniu przytulnego nastroju swój udział ma także prosty, sprawiający wrażenie jakby stał tu „od pokoleń”,
kwietnik z paprotką.
Zdjęcia aranżacyjne przedstawiają baterię Retro New marki FERRO.
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