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Relaks w kuchni?

Czy kuchnia może być miejscem na wypoczynek? Nie chodzi tylko o realizowanie swych kulinarnych pasji. Chodzi o
relaks na kanapie albo w fotelu, w którym zaszyjemy się, by poczytać książkę...

W nowocześnie urządzonych mieszkaniach zacierają się granice pomiędzy tym, co „kuchenne” i „salonowe”. Bo też
kuchnia nie służy już tylko do przygotowywania posiłków, staje się przestrzenią rodzinną, pozwalającą wspólnie
spędzać czas.
Na wiele interesujących rozwiązań pozwala nam przyjazna estetyka nowoczesnych urządzeń kuchennych, a także ich
niezawodna i cicha praca.
W przykładowej industrialnej aranżacji w tonacji black&white zabudowa kuchenna została ulokowana przy ścianie
pokrytej prostokątnymi, białymi płytkami. Na tym tle wyróżniają się duży czarny okap i elegancka czarna bateria
zlewozmywakowa Lugio Black. Prosty design baterii współgra z przemysłowymi motywami, jak lampy w drucianych
kloszach, metalowe elementy półek, krzeseł, stołu i ramy w roli ścianki działowej, za którą projektant ulokował kącik
wypoczynkowy. Wyróżnia się tu fotel vintage na toczonych skośnych nóżkach, przykuwający uwagę nie tylko
oldskulowym stylem, lecz także kolorystyką odcinającą się od biało-czarnego otoczenia. Krzesło z kocem, stosik
książek, miękkie poduchy dodają przytulności i wręcz zapraszają do relaksowania się.
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W kompozycji z kanapą w odcieniu fuksji strefa kuchenna wtopiła się w przestrzeń pod oknem. Biała zabudowa
niemal zlewa się w jedną całość z białą ścianą.
Symboliczną granicę stref wyznacza pas biało-czarnych płytek na podłodze. Wprowadzają klimat retro, w który
wpisuje się też bateria zlewozmywakowa Retro New – dekoracyjna, o dwóch ozdobnych kurkach i wygiętej w łuk
obrotowej wylewce. Wizualnie nawiązuje do przeszłości, ale jest urządzeniem jak najbardziej nowoczesnym.
Rattanowa roleta i kuchenne elementy w delikatnych pastelach nawiązują do części wypoczynkowej z kanapą,
dywanem, stylowymi krzesłami o oparciach z giętego drewna.

Ile chcemy mieć strefy wypoczynkowej w kuchni – to zależy wyłącznie od naszych potrzeb, metrażu i wyobraźni. W
aranżacji o wygodnych szarych fotelach, które otaczają duży stół jadalniany, obszerna zabudowa kuchenna
wkomponowana została w ścianę z oknem. Spokojna kolorystyka i odpowiednie oświetlenie ledowe kreują nastrojową
przestrzeń sprzyjającą spotkaniom i relaksowi. W jednej części mebli mamy atrakcyjną miniwiniarnię połączoną z
miejscem na książki. Typowo kuchenne sprzęty odznaczają się ciekawym designem. Tym samym nie tylko doskonale
pełnią określone funkcje użytkowe, lecz także służą za nietuzinkową ozdobę. To srebrny ekspres do kawy, grafitowy
zlewozmywak czy bateria Toledo – o futurystycznej formie, ze składaną wylewką z blokadą, a więc specjalnie
dostosowana do zamontowania pod oknem.
Nad stołem wiszą dwie efektowne, błyszczące lampy. Na stole uwagę zwraca okazały kamienny wazon. W aranżacji
nie brakuje roślin doniczkowych.
Jest ładnie, wygodnie i funkcjonalnie. Kompozycja sprzyja zarówno gotowaniu, jak i wypoczynkowi.
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Wykorzystano aranżacje z bateriami marki Ferro.
FERRO
press box
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