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Nowoczesne kuchnie z wyspą
Nowoczesne kuchnie z wyspą są bardzo popularne ze względu na ciekawy design i dużą wygodę ich
użytkowania. Wyspa umożliwia bowiem wspólne gotowanie, tworzy dodatkową przestrzeń do
przechowywania rzeczy oraz zapewnia więcej blatu roboczego. W kuchniach otwartych na salon
dodatkowo rozdziela strefę kuchenną od wypoczynkowej, dzięki czemu wizualnie porządkuje przestrzeń.
Zobaczcie nowoczesne kuchnie z wyspą w różnych aranżacjach i przekonajcie się, jak różnorodne
możliwości daje tego typu zabudowa!
Nowoczesna

kuchnia

z wyspą

–

najważniejszy dobry projekt
O wyposażeniu kuchni w wyspę warto pomyśleć już na
etapie projektowania domu. Szczególnie wówczas,
kiedy chcemy zaaranżować na niej strefę gotowanie
i zmywania. Dzięki temu unikniemy późniejszych
trudności z doprowadzeniem przyłączy wodnokanalizacyjnych czy instalacji elektrycznej. Jeżeli na
wyspie planujemy umieścić kuchenkę lub płytę
indukcyjną, niezbędne będzie zamontowanie nad nią
okapu lub pochłaniacza. Producenci okapów oferują
modele, które są nie tylko funkcjonalne, ale również
pełnią rolę dekoracyjną we wnętrzu.

Meble Tukan
z Lublina
Wyspa kuchenna, jako dodatkowy blat
roboczy

Dzięki nowoczesnym okapom kuchnie
z wyspą mogą być wyposażone w sprzęt AGD
współgrający wizualnie z resztą aranżacji.
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Prostszym w realizacji rozwiązaniem są wyspy
i półwyspy, na których nie ma umieszczonej strefy
gotowania i zmywania. Nie wymagają one bowiem
doprowadzenia dodatkowych przyłączy. Ich zaletą jest
również fakt, że zapewniają dodatkową przestrzeń
blatu roboczego. Dzięki temu nowoczesne kuchnie
z wyspą stają się bardziej funkcjonalne i wygodne
w użytkowaniu. Takie projekty często stosowane są
również w celu wizualnego odseparowania części
kuchennej od wypoczynkowej.

Rubi Meble z Szydłowca

Kuchnia zaprojektowana i wykonana przez
studiomebli.com z Warszawy

W nowoczesnych kuchniach często rezygnuje się ze
stołu kuchennego na rzecz wyspy wyposażonej
w dodatkowy blat. Jest to szczególnie korzystne
rozwiązanie w mniejszych pomieszczeniach, w których
nie ma możliwości umieszczenia zarówno stołu, jak
i wyspy. Staje się ona wówczas także łącznikiem między
kuchnią i salonem. Dodatkowy blat może być
nakładany na wyspę (wówczas tworzy ona
dwustopniową konstrukcję) lub być jej przedłużeniem.

Nolte Küchen

Nowoczesne kuchnie z wyspą – strefa
przechowywania
Wyspy kuchenne zapewniają również dodatkową
przestrzeń do przechowywania. Jest to szczególnie
ważne w mniejszych pomieszczeniach, w których liczba
schowków w zwartej zabudowie jest ograniczona.
Równie istotna, co ilość miejsca, jest sposób jego
organizacji. Dobrze zaprojektowane szuflady zmieszczą
bowiem więcej przedmiotów, również tych
o nietypowych kształtach. W tym celu przydatne są
wkłady i podzielniki, które sprawiają, że każda rzecz

wewnątrz wyspy ma swoje ustalone miejsce i łatwiej
można ją odnaleźć podczas prac kuchennych.
Planując nowoczesną kuchnię z wyspą warto powierzyć
jej realizację doświadczonym fachowcom, którzy
dostosują projekt do oczekiwań domowników oraz
możliwości, jakie daje metraż kuchni. Przemyślany
koncept sprawi, że wyspa stanie się niezwykle
funkcjonalnym elementem wnętrza, który ułatwi
wykonywanie codziennych prac.
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