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Domowa enoteka
Głównym zadaniem winiarek jest chłodzenie wina. Są również

luksusową dekoracją wnętrz, a ich kolekcjonerska
zawartość to niewyczerpany temat rozmów z gośćmi.

Można je efektownie wkomponować zarówno w kuchnie osobne,
jak i otwarte na salon, a także strefy barowe.

Tutaj dominują naturalne materiały. Podłogę
w kuchni, korytarzu oraz prowadzące na piętro schody
wykończono egzotycznym drewnem lapacho.

Śniadanie szefa kuchni

W TAKIEJ KUCHNI PRZYGOTOWYWANIE ORAZ SERWOWANIE DAŃ JEST RÓWNIE PRZYJEMNE CO
ICH SMAKOWANIE. DO GOTOWANIA ZACHĘCA PROFESJONALNY SPRZĘT AGD, A IDEALNĄ SCENERIĘ DLA
RODZINNYCH POSIŁKÓW STANOWI ZAARANŻOWANA W PROWANSALSKIM STYLU JADALNIA.
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Wyposażenie godne najlepszej restauracji: w zabudowie lodówka, winiarka,
mikrofalówka, piekarnik
oraz szuflada podgrzewająca talerze marki Viking.
Profesjonalny sprzęt pomaga w kuchennych pracach,
a dzięki winiarce można zaserwować francuskie wino
w idealnej temperaturze.

Strefa gotowania z widokiem na jadalnię w stylu
prowansalskim. Wszystkie
meble do jadalni wybrano
z oferty sklepu Flaming&Co.
Prezentują się doskonale na
tle wykończonej piaskowcem ściany. Płyta grzejna
oraz okap z katalogu marki
Viking.

UROKLIWY KLIMAT PROWANSJI tworzą przede
wszystkim meble wybrane przez panią domu do
jadalni: surowy drewniany stół oraz ława ustawiona
pod oknem, krzesła, a także komoda z wiklinowymi
koszykami. Cały zestaw prezentuje się niezwykle
efektownie na jasnym tle ścian, z których jedna
została wykończona piaskowcem. Duża ilość światła
dziennego, wpadającego przez wysokie okna, podkreśla pogodny charakter wnętrza.
Zastosowane kolory i materiały umożliwiły zrealizowanie najważniejszych założeń projektu. Kuchnia
miała być przede wszystkim jasna – stąd białe blaty
i fronty szafek kuchennych – oraz funkcjonalna.
Gwarantuje to duża powierzchnia blatu roboczego
oraz profesjonalne sprzęty AGD (firmy Viking).
Przeciwwagę dla mebli w stylu prowansalskim
stanowi zabudowa kuchenna wykonana z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów. Ponieważ
cały projekt miał łączyć nowoczesność z nutą stylu
wiejskiego, postawiliśmy na podstawowe kolory i jak
najprostszą formę – wyjaśnia arch. Natalia Rychtelska,
autorka projektu.

Brak tradycyjnych
uchwytów oraz kolor
zabudowy podkreślają
nowoczesny styl wnętrza.
Otwarta szafka pod płytą
grzejną zapewnia szybki
dostęp do kuchennych
narzędzi i zapasów
(od strony kuchni) oraz
umożliwia wyeksponowanie
(od strony jadalni)
np. książek kucharskich.
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Fronty meblowe wykonano
z białego, lakierowanego
MDF-u, blaty robocze
z kompozytu DuPont™
Corian®, ścianę zabezpiecza szkło. Pojemniki i dodatki w błękitnym kolorze
doskonale uzupełniają
kuchnię.

Bagietki z konfiturami
nabierają nowego smaku
serwowane na drewnianym
stole rodem z wiejskiej
oberży. Nad stołem designerskie lampy „Umbrella”
firmy LedSC4.

Wszystkie szafki kuchenne zostały wykonane
z białego MDF-u, a blaty z białego kompozytu
DuPont™ Corian®. Kształt zabudowy kuchennej
maksymalnie wykorzystuje przestrzeń, a także odwraca uwagę od stojącego na środku słupa konstrukcyjnego, który udało się „wtopić” w całość.
Chociaż nie ma tu typowej wyspy, to linia zabudowy zwieńczona blatem, w którym umieszczono
płytę grzejną, oddziela kuchnię od jadalni, zapewniając
jednocześnie kontakt osobom znajdującym się w obu
strefach. Zabudowa kuchenna w kształcie litery
U to pełna wygoda dla osoby gotującej – wszystko
jest na wyciągnięcie ręki. Oryginalna aranżacja przestrzeni pod płytą grzejną gwarantuje jej praktyczny
charakter oraz łączy nowoczesny styl kuchni z sielskim
klimatem jadalni. ■
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