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Klasyczne zestawienie barw, 
nowoczesne materiały, efektowne 

oświetlenie i ultranowoczesne, 
funkcjonalne wyposażenie mebli – 
tak w kilku słowach można opisać 

kuchnię zaprojektowaną i wykonaną 
przez studiomebli.com z Warszawy. 

To projekt, który zwyciężył w 
czerwcowym konkursie na 

najpopularniejszą kuchnię miesiąca. 
 

  
Tym, co wyróżnia projekt jest zastosowanie bardzo 

mocnego oświetlenia LED ukrytego za matowym 
szkłem pomiędzy słupkami zabudowy wysokiej. Dzięki 

temu rozwiązaniu jak i odpowiedniemu „ 
nastrojowemu” oświetleniu górnemu udało się 

stworzyć odpowiedni klimat oraz możliwość 
korzystania z kuchni bez konieczności użycia 

oświetlenia głównego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
uchnia zaprojektowana przez studiomebli.com 
powstała na zamówienie inwestora z 
warszawskiego Wawra. Jest to projekt kuchni w 

stylu nowoczesnym, który bazuje na mocnym kontraście 
kolorystycznym: biel mebli zestawiona została z czarnym, 
granitowym blatem oraz bardzo ciemną podłogą. Fronty 
mebli powstały z płyty MDF w białym polerowanym 
połysku.  Prosta, minimalistyczna forma zabudowy 
meblowej kryje zastosowanie kilku, bardzo ciekawych 
rozwiązań myśli projektanckiej. 
 
Projekt wyróżniają min. ciekawe uchwyty do mebli. 
Dyskretny i jednocześnie wygodny uchwyt montowany od 
wewnątrz to alternatywna dla powszechnie stosowanych w 
nowoczesnych kuchniach uchwytów relingowych oraz 
rozwiązań bezuchwytowych.  Zastosowaliśmy uchwyty 
montowane od wewnętrznej strony frontu w specjalnie 
przygotowanym frezie. Dzięki temu rozwiązaniu udało się 
zachować walory praktyczne oraz estetykę, na której 
bardzo zależało naszym klientom.- opowiada o projekcie p. 
Gracjan Ślusarski właściciel firmy studiomebli.com.  
 
Kuchnia został zaplanowana z zachowaniem zasad 
ergonomii prac kuchennych. Dużo miejsca pozostawiono 
tu na tzw. blat roboczy. Przestrzeń tzw. mokra znajduje się 
pod oknem. Z tego miejsca jest wygodny dostęp do dwóch 
szafek narożnych, do których można schować np. czysty 
garnek, czy patelnię wykonując jedynie jeden krok. 
 
Wnętrze szafek kuchennych kryje szeroką gamę różnego 
rodzaju nowoczesnych rozwiązań ułatwiających 
przechowywanie produktów spożywczych, naczyń, 
garnków i innych akcesoriów przydatnych w kuchni. Poza 
widocznymi szufladami zewnętrznymi w realizacji możemy 
znaleźć szuflady wewnętrzne, kosz typu cargo, 
mechanizmy do szafek narożnych typu magic corner oraz 
półki typu le mans.  
 
Wszystkie mechanizmy i materiały zastosowane w tej 
realizacji, są bardzo wysokiej jakości..  Życzeniem naszych 
klientów jest, bowiem to, aby kuchnia była nie tylko piękna 
i praktyczna, ale także niezawodna. - wyjaśnia p. Gracjan 
Ślusarski.  
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