
Kuchnia to nie tylko meble oraz sprzęt 
AGD. Liczą się wszystkie szczegóły, które 
należy złożyć w harmonijną całość. Dlate-
go ważne jest, aby projekt wykonał facho-
wiec, który uwzględnia zarówno gust oraz 
potrzeby klienta, ale zna się również na er-
gonomii oraz najnowszych trendach. Sam 
projekt to jeszcze nie wszystko. Współ-
praca między sprawdzonym projektantem 
a  wykonawcą gwarantuje, że osiągniemy 
wymarzony efekt.

NIEBANALNY
funkcjonalizm
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Chłodziarko-zamrażarkę ukryto w zabudowie, a podział kolorystyczny mebli 

bardzo prosty, ale elegancki okap wyspowy marki Falmec.

powoduje, że nie jest oczywiste, gdzie ona się znajduje. Charakter kuchni podkreśla również 
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INSPIRACJA
Inspiracją do stworzenia tej kuchni są 
nowoczesne apartamenty typu studio, 
gdzie duże pomieszczenie spełnia wiele 
funkcji. Takie studio musi być doskonale 
zaaranżowane i ekskluzywnie wykończo-
ne. Podział na strefy udało się osiągnąć 
dzięki grze oświetlenia, które wyodręb-
nia przedpokój, kuchnię i salon. Przej-
ścia z jednej strefy użytkowej w drugą 
są płynne i harmonijne, bez tworzenia 
niepotrzebnych barier. Pozwoliło to na 
stworzenie przyjaznej dla użytkownika 
przestrzeni życiowej.

REALIZACJA
Zaprojektowanie tej kuchni nie było ła-
twe ze względu na to, że jest ona zlokali-
zowana przy wejściu do łazienki, toalety 
i sypialni. Dla poprawienia komunikacji 
potrzebne było wyburzenie i przesu-

nięcie kilku ścian. Zastosowane zostały 
szklane drzwi bezościeżnicowe, które są 
nowoczesne, neutralne kolorystycznie 
i nie zabierają miejsca.
W kuchni, podobnie jak w całym miesz-
kaniu, zostały wykorzystane materiały 
najwyższej jakości. Ściany są pomalo-
wane farbą ceramiczną w kolorze bia-
łym, na podłodze w części kuchennej 
i przedpokoju są białe, polerowane płytki 
ceramiczne, zaś w salonie deski z na-
turalnego drewna dębowego delikatnie 
bielonego. Fronty mebli kuchennych są 
z MDF-u lakierowanego na wysoki po-
łysk z frezowanymi uchwytami. Głównym 
elementem kuchni jest wyspa, która jest 
całkowicie biała, a jej największą ozdobą 
jest podświetlona ledowo tafla satyno-
wego szkła, widoczna od strony salonu. 
Blat oraz boki wyspy kuchennej są wy-
konane z białego kwarcu.
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O PROJEKTANCIE...

Współwłaściciel i główny projektant firmy A&K Kuchnie, która istnieje na rynku meblarskim od 2000 roku. Tytuł magistra 
sztuki zdobyłam w 2003 roku na Uniwersytecie Śląskim. Nasza firma ma na swoim konie wiele nagród zdobytych na Mię-

dzynarodowych Targach Budownictwa i Wykończenia Wnętrz w Bielsku Białej oraz Tychach.

Aneta Janecka / www.aik.com.pl
STUDIO A&K KUCHNIE 

należące do ogólnopolskiej sieci MAX KUCHNIE

INNOWACJA
W tej niedużej kuchni udało się zasto-
sować wiele innowacyjnych rozwiązań, 
które sprawiają, że jest ona niebanalna 
oraz bardzo funkcjonalna. Innowacyjny 
jest niewątpliwie dobór kolorów. Wyso-
ka zabudowa jest składanką bieli i trzech 
pastelowych barw: błękitu, zieleni i sza-
rości. Kolory te są na tyle delikatne, że 

dodają meblom charakteru i stanowią 
piękne tło dla białej wyspy. Całość spra-
wia wrażenie nowoczesności, świeżości, 
a także oddaje doskonale charakter wła-
ścicieli, którzy są pełni pozytywnej ener-
gii. Połączenie kilku barw sprawia rów-
nież, że kuchnia nie potrzebuje zbyt wielu 
dodatków i ozdób, co pomaga zachować 

idealny porządek. Poza tym, w kuchni 
zastosowane zostały zawiasy, prowadni-
ce oraz kosze Cargo najwyższej jakości, 
aby użytkownicy mieli wygodny dostęp 
do przechowywanych produktów.
Sprzęt ADG marki Bosch w kolorze stali 
nierdzewnej pięknie komponuje się z ko-
lorową zabudową kuchenną. 

              Spora ilość światła wpadająca przez wyjście na taras powiększa przestrzeń kuchni.

Centralnie umiesz-
czone urządzenia 

AGD, takie jak 
ekspres do kawy oraz 

piekarnik, są pięknie 
wyeksponowane, ale 

przede wszystkim 
bardzo wygodne 
w użytkowaniu.  
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KUBKI PORCELANOWE DIAMOND 
W PASTELOWYCH KOLORACH
Dystrybutor: DEKORACJADOMU.PL
CENA: 9,90 zł/szt.

STOLIK DEEP SEA
Dystrybutor: KARI-MOBILI.PL
CENA: od 10 700,00 zł

MŁYNEK DO PIEPRZU VINTAGE
Dystrybutor: DEKORACJADOMU.PL
CENA: 35,00 zł

MISA HOLMEGAARD
Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL

CENA: od 399,00 zł

PODKŁADKA NA STÓŁ KOZIOL
Dystrybutor: CZERWONAMASZYNA.PL

CENA: 44,00 zł

ZEGAR ŚCIENNY 
GRAPHIC KARLSSON
Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 99,00 zł

LAMPA BIG B
Dystrybutor: CUSTOMFORM.PL
CENA: 809,00 zł

SZKLANKI INDYGO I HIACYNT 
FUTURE HOLMEGAARD

Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 136,00 zł

ZAP
Dystrybutor: PAGEDCOLLECTION.PL

CENA: od 604,00 zł

4 SZKLANKI HOLMEGAARD FUTURE 
370 ML

Dystrybutor: CZERWONAMASZYNA.PL
CENA: 113,00 zł

LATARNIA DESIGN 
WITH LIGHT HOLMEGAARD

Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: od 199,00 zł

ZEGAR ŚCIENNY Z WAHADŁEM 
ROCK CALLEADESIGN

Dystrybutor: GALERIALIMONKA.PL
CENA: 459,00 zł

POJEMNIK NA PIECZYWO GNAM
Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL

CENA: 215,00 zł

LAMPA STONE
Dystrybutor: CUSTOMFORM.PL

CENA: 559,00 zł

BUTLA NA WODĘ 11 L
Dystrybutor: 9DESIGN.PL
CENA: 209,00 zł

DZBANEK NA WODĘ STELTON
Dystrybutor: FABRYKAFORM.PL
CENA: 180,00 zł

Błękit, turkus, mięta... Niebieski może być na-
prawdę inspirujący! W połączeniu ze spokoj-
nymi szarościami daje niemalże nieograniczo-
ne możliwości w aranżacji wymarzonej kuchni.
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         do kuchni...
DOBRZE dopasowane


