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C harakterystyczne dla ultranowo-
czesnych projektów kuchni jest 
nie tylko zasłanianie sprzętów 
AGD, ale też ukrywanie wszelkich 

rozwiązań technologicznych. Popularność 
zyskują przesuwane części blatów, które są 
w  stanie zakryć płytę indukcyjną czy zlew. 
Tego typu rozwiązania doskonale spraw-
dzają się w  przypadku kuchni otwartych 
i  choć nie są jeszcze trendem na polskim 
rynku, to wkrótce może się to zmienić. 

�� NOWOCZESNO�� OD KUCHNI. Aktual-
nie więcej sprzedaje się kuchni w  stylu no-
woczesnym – twierdzi Anna Waluś, projek-
tant –  sprzedawca w  Studio Mebli A.E.G. 
– W kuchni nowoczesnej na pewno łatwiej 
utrzymać porządek. Charakteryzuje się ona 
prostotą, pełnymi i płaskimi frontami, które 
są łatwe do czyszczenia, w przeciwieństwie 
do frontów, pilastrów i  innych dekoracyj-
nych elementów w kuchni klasycznej.

Nowoczesne budownictwo przewidu-
je małe powierzchnie kuchenne i  łączenie 

kuchni z  salonem –  uważa Gracjan Ślusar-
ski ze studiomebli.com. – Właściciele takich 
mieszkań decydują się na neutralną formę 
kuchni, która powiększy przestrzeń lub umoż-
liwi połączenie funkcji kuchennej i dziennej.

W  opinii Gracjana Ślusarskiego, kuch-
nie stylizowane zawsze będą miały swoich 
zwolenników, bez względu na zmieniające 
się trendy i modę: Kuchnia stylizowana wy-
maga jednak innej oprawy i stylistycznej kon-
tynuacji w całym mieszkaniu.

�� KRÓLESTWO P�YTY MDF. Jak przyzna-
je Gracjan Ślusarski, od pewnego czasu, 
nieustającą popularnością cieszą się fron-
ty wykonane z  płyty MDF lakierowanej 
w  połysku bądź w  macie. Niewątpliwym 
atutem jest szeroka paleta dostępnej kolory-
styki – argumentuje. – Jeśli chodzi o blaty, 
to ze względu na walory wizualne, trwałość 
i możliwość odświeżenia, klienci wybiera-
liby kamień naturalny –  granit lub kompo-
zyty (kwarcowe, akrylowe), natomiast cena 
powoduje, że wybór pada zazwyczaj na bla-

Studia mebli kuchennych proponuj� oszcz�dne wzornictwo. Formy mebli 
sprowadzaj� si� cz�sto do zaledwie dwóch, trzech architektonicznych 
bry� –�wysokiej zabudowy oraz wyspy. Co wi�cej, niektóre modele mo�na 
z�powodzeniem ustawi� w�salonie, gdy� ich oszcz�dny i�neutralny design nie 
ingeruje we wn�trze.

   Nowocze�nie, 
CZYLI NEUTRALNIE
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ANNA WALU�,
projektant 
–�sprzedawca 
w�Studio Mebli 
A.E.G.

Aktualnie wi�cej 
sprzedaje si� 
kuchni w�stylu 
nowoczesnym. 
W�kuchni nowo-

czesnej na pewno �atwiej utrzyma� 
porz�dek. Charakteryzuje si� ona 
prostot�, pe�nymi i�p�askimi frontami, 
które s� �atwe do czyszczenia, w�prze-
ciwie�stwie do frontów, pilastrów 
i�innych dekoracyjnych elementów 
w�kuchni klasycznej.

Po��czenie p�yty laminowanej i�lakieru 
w�po�ysku –�powi�kszaj�cego optycznie 
pomieszczenie, to wyró�niki kuchni wyko-
nanej przez Studio Mebli A.E.G. Wszystkie 
uchwyty zosta�y zamontowane poziomo.

Nie ma dwóch takich samych realizacji 
i�dlatego ka�dy projekt wykonywany przez 
studiomebli.com jest niepowtarzalny. Meble 
wykonane na indywidualne zamówienie wy-
ró�niaj� si� na tle gotowych zestawów mebli 
i�stwarzaj� wi�cej mo�liwo�ci dostosowania 
ich do indywidualnych wymaga�, jak i�do 
samego pomieszczenia.
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ty laminowane. Za walory tej grupy blatów 
należy uznać duży wybór kolorów i  różno-
rodność struktur. 

Opinię na temat popularności lakiero-
wanych płyt MDF potwierdza Anna Waluś. 
Jej zdaniem klienci częściej pytają o połysk, 
ponieważ rozjaśnia i powiększa optycznie 
przestrzeń. Lakier połysk działa trochę jak lu-
stro odbijające światło – wyjaśnia Anna Wa-
luś. –  Podobają się również kuchnie, gdzie 
połączone są fronty lakierowane z  fronta-
mi z  płyty laminowanej w  kolorach drew-
nopodobnych. Jest to również rozwiązanie 
pozwalające obniżyć cenę kuchni, a  to dla-
tego, że laminat jest zdecydowanie tańszym 
materiałem. Oczywiście lepiej będzie się jed-
nak prezentował fornir czyli okleina natural-
na. W  przypadku blatów powodzeniem cie-
szą się kompozyty np. Kerrock lub Corian. Są 
to blaty odporne na intensywne użytkowanie 
i  w  przeciwieństwie do blatów kamiennych 
cieplejsze w  dotyku. Największą ich zaletą 
jest możliwość dowolnego kształtowania, 
bez widocznych łączeń.

�� (U)CHWYTY DOZWOLONE. Gracjan Ślu-
sarki zwraca uwagę na to, iż rodzaj uchwy-
tu podkreśla stylistykę i charakter kuchni, 
a jego wybór można traktować jak wybór 
„biżuterii” do frontów. W kuchniach stylizo-
wanych uchwyt jest najczęściej mocno wy-
stylizowany, wykonany z  różnych materia-
łów (metal, ceramika, tworzywa sztuczne) 
–  zauważa Gracjan Ślusarski. –  W  kuch-
niach nowoczesnych uchwyt jest minima-
listyczny –  linearny. Najczęściej klienci wy-
bierają uchwyty listwowe i wpuszczane (np. 
z oferty fi rmy Zobal) lub długie relingi. 

Natomiast Anna Waluś wyjawia, że klien-
tom coraz częściej podobają się kuchnie 
bezuchwytowe. Mimo to wciąż bardzo mod-
ne są uchwyty frezowane we frontach lakie-
rowanych lub uchwyty listwowe – zapewnia 
Anna Waluś. Po czym dodaje: Kuchnie z ta-
kimi uchwytami mają bardzo nowoczesny 
charakter. Często ze względów typowo prak-
tycznych, np. ślady palców pozostające na 
frontach lakierowanych z  uchwytami frezo-
wanymi, klienci decydują się jednak na stan-
dardowe uchwyty, których na rynku jest na-
prawdę bardzo duży.

�� TECHNOLOGICZNA OFENSYWA. Jeśli 
chodzi o  rozwiązania, które można uznać 
za aktualnie panujące standardy, to z  całą 
pewnością można do nich zaliczyć propo-
zycje fi rmy Blum: szufl ady z  cichym domy-
kiem i  pełnym wysuwem, ciche otwieranie 
frontów skrzydłowych, siłowniki gazowe 
i  systemy podnośników „Aventos”. Popular-
nością cieszą się również kosze cargo, me-

chanizmy do szafek narożnych np. z  oferty 
fi rmy Peka, szkło hartowane na ścianę po-
między blatem a szafkami górnymi, oświe-
tlenie podszafkowe/szafkowe ( halogenowe, 
LED) oraz mechanizmy click-clack (bezu-
chwytowe otwieranie szafek skrzydłowych) 
– wymienia Gracjan Ślusarski.

Do mniej popularnych rozwiązań lub 
tych, do których klienci dopiero się przeko-
nują, reprezentant fi rmy studiomebli.com 
zalicza: „Servo-Drive” (elektryczne wspoma-
ganie otwierania szufl ad fi rmy Blum), wypo-
sażenie szufl ad, segregatory na odpady, szu-
fl ady narożne („Space Corner” fi rmy Blum).

Także w  opinii Anny Waluś cenionymi 
przez klientów rozwiązaniami technolo-
gicznymi, które są już standardem, są oku-
cia fi rmy Blum. Bez wątpienia istotne jest to, 
że mają one dożywotnią gwarancję. Bardzo 
praktyczne są również wszelkiego rodzaju car-
ga i kosze wysuwane z szafek, które ułatwiają 
dostęp do produktów w  nich przechowywa-
nych. Nowością są fronty, które pełnią funkcję 
telewizora – podpowiada Anna Waluś.

�� HEGEMONIA BIELI. W  zamówieniach, 
które ostatnio realizuje Studio Mebli A.E.G. 
przeważają kuchnie białe i generalnie ja-
sna kolorystyka. Z obserwacji Anny Waluś 
wynika, że te tendencje potwierdzają się 
również w  przypadku sprzętu AGD, któ-
rego w  białym kolorze pojawia się coraz 
więcej. Powodzeniem cieszą się grafi ki dru-
kowane na szkle, między blatem i szafkami 
wiszącymi, które ładnie kontrastują z biały-
mi nowoczesnymi meblami – dodaje Anna 
Waluś.

Zdaniem Gracjana Ślusarskiego, głów-
ne tendencje kolorystyczne w  kuchniach 
opierają się o  różne odcienie bieli, wanilii 
i szarości – są to kolory neutralne, które sta-
nowią dobre tło dla bardziej zdecydowa-
nych kolorów (fi olety, zielenie, czerwienie) 
w  formie dodatków, mocnych akcentów. 
Takie zestawienia kolorystyczne są celowe, 
działają na zasadzie gry kontrastów – pod-
sumowuje Gracjan Ślusarski.

ANNA ANDREJCZUK
FOT. ARCHIWUM

p r o d u k c j a  |  k u c h n i e . p l

Mo�na wyró�ni� trzy podstawowe trendy w�projektowaniu 
przestrzeni kuchennych. Pierwszym z�nich jest odej�cie od 
klasyki w�kierunku nowoczesno�ci. Kuchnie staj� si� coraz 
bardziej laboratoryjne i�proste. Rezygnuje si� ze zb�dnych 
ozdobników na rzecz czytelnego przekazu estetyczne-
go. Druga tendencja przy aran�acji kuchni odnosi si� do 
kolorystyki. Ciemne, nasycone barwy, takie jak czerwienie 
czy br�zy, systematycznie ust�puj� miejsca jasnym, cz�sto 
�wietlistym kolorom: bieli, delikatnym �ó�cieniom i�odcieniom 
naturalnego drewna np. d�bu. Najmodniejsze s� kuchnie 
jednokolorowe, które mo�na o�ywi� jednym mocniejszym ak-
centem kolorystycznym w�postaci wyspy kuchennej lub sto�u 
w�jadalni. Trzeci trend dotyczy usytuowania kuchni w�domu 
lub apartamencie i�jej rozmiarów. W�odwrocie jest moda na 
��czenie kuchni z�salonem. Kuchnia powinna by� samodziel-
nym, niezale�nym pomieszczeniem, je�eli jest to mo�liwe 
o�du�ym metra�u. 

ANNA KOSZELA,
architekt Autor-
skiej Pracowni 
Projektowania 
Wn�trz Anna Ko-
szela.

G�ównym atutem tej 
kuchni (realizacja Studio 
Mebli A.E.G.) jest blat 
kompozytowy, z�którego 
zosta� wykonany równie� 
zlewozmywak. Uchwyty 
listwowe nadaj� kuchni 
nowoczesny charakter, 
a�ramki aluminiowe ze 
szk�em –�lekko��.
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