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Kuchnia
nigdy od tego nie odesZliśmy Zbyt daleko, bo natura to 
filar nasZych upodobań. dZiś coraZ bardZiej widocZny jest 
powrót do elementów drewnianych i drewnopochodnych.
TeksT: Diana nachiło

W   opinii Arkadiusza Kuczma-
szewskiego, menedżera Black 
Red White warto zwrócić uwa-

gę na wypowiedź o tym, że obecny sezon 
to zdecydowany zwrot w  stronę natury. 
Klienci coraz częściej sięgają po meble 
z  frontami w dekorze drewna bądź natu-
ralne drewniane. Zdaniem Anny Dzierża-
nowskiej, dyrektor kreatywnej w  firmie 
Halupczok, wyraźnie odchodzimy od po-
łączenia czerni i  bieli. We współczesnym 
meblarstwie obecny jest również trend pod-
kreślający łączność z  naturą –  wykorzysty-
wanie drewna, kamienia i kolorów ziemi. Na 
topie są stonowane barwy, jak również bar-
dziej zdecydowane odcienie terakoty czy ko-
lory przypraw – powiedziała. ↑ Kuchnia z frontami fornirowanymi od harmony Studio.

w naturze
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 ← Za intrygującą nazwą „Fenice” od halupczok kryje 
się równie intrygująca kolekcja, w której projekcie 
sięgnięto po inspiracje cenionym kruszcem. Barwie 
złota pionowo ryflowanych frontów oraz ramek 
okalających przeszklone witryny, przypisano ważną 
rolę. Mnogość świetlnych stref o zmiennej barwie, 
sterowanych elektrycznie za pomocą dedykowanego 
pilota, stanowi zarówno walor funkcjonalny, który 
podnosi komfort użytkowania, jak również estetycz-
ny, uwydatniający blask mieniących się drobinek 
metalu. Blat wyspy kuchennej stworzono z materiału 
o wyjątkowym deseniu, w którym dominuje biel 
oraz elementy beżu i łagodnych szarości, w postaci 
delikatnego użylenia, komponujących niemalże 
wielowymiarowe, geometryczne wzory. Z wirtuozer-
ską precyzją ten sam motyw powtórzono na blacie 
głównym i ścianie tuż nad nim oraz w przestrzeniach 
między frontami szafek. 
Zastosowanie kunsztownych wycięć pod złote 
uchwyty, które odsłaniają czarujący biało-beżowy or-
nament, nadaje wizualnej harmonii. nowoczesną bry-
łę kuchni urozmaicają narożne przeszklenia w postaci 
podświetlonych witryn, pozwalające eksponować 
kolekcje ulubionych przedmiotów. 
Wysokiej klasy sprzęty aGD, złota bateria i spekta-
kularna wisząca lampa dają poczucie spójnego i ele-
ganckiego zestawienia, a nowoczesne i funkcjonalne 
udogodnienia technologiczne ukryte za frontami sza-
fek i szaf, sprawiają, że praca w kuchni jest nie tylko 
przyjemna i łatwa, ale też dobrze zorganizowana.

arkadiusz kuczmaszewski, menedżer black red white: 
W Black Red White dbamy, by kuchnie były urządzone nie 
tylko funkcjonalnie, ale też zgodnie z obowiązującymi 
trendami. W naszej ofercie mamy meble kuchenne 
w różnorodnej stylistyce – nowoczesne, klasyczne, 
retro czy loftowe. Obecny sezon to zdecydowany 
zwrot w stronę natury. Klienci coraz częściej 
sięgają po meble z frontami w dekorze drewna 
bądź naturalne drewniane. Jednym z ciekaw-
szych trendów aranżacyjnych pojawiającym się 
we wnętrzach jest również łączenie różnych 
faktur, kolorów i wzorów.

 → Propozycja zabudowy kuchennej marki Raumplus. 
Wnękę zajmuje regał „Legno”, który został 
skonfigurowany na potrzeby przechowywania 
w kuchni. Przewidziano w nim między innymi 
wewnętrzne komody z dodatkowymi blatami oraz 
blaty wysuwane. Wygodny dostęp do zawartości 
regału zapewniają drzwi składane, które wykończone 
są cienką warstwą betonu.

 ← Kuchnia modułowa 
„Verdi” mistyczny mat od 
Black Red White. Klasyka 
w lekkiej formie. Meble 
w ciemnym, matowym 
wykończeniu zwieńczone 
dekoracyjną listwą 
tworzą przestrzeń, w której 
wszystko jest dopraco-
wane w najmniejszym 
detalu. Delikatne linie 
frezów dodają frontom 
elegancji. całość dopełniają 
klasyczne uchwyty i blat 
w dębowym odcieniu.
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anna Dzierżanowska, dyrektor kreatywna w firmie halupczok:
Obecnie kuchnia to przestrzeń multifunkcjonalna, praktyczna, przeni-
kająca się z innymi przestrzeniami w domu, a nawet wychodząca na 
zewnątrz, poza mury budynku. Prawdopodobnie jest to konsekwencja 
pandemii. Kuchnia nie pełni już wyłącznie swoich pierwotnych funkcji. 
Stała się centrum domu i miejscem integracji rodziny, pracy zdalnej, 
nauki, rozmów i relaksu. Sprzyjają temu rozmaite udogodnienia, takie 
jak wysuwane i zmieniające wysokość blaty. Strefa robocza i strefa ze 
sprzętem AGD jest często umiejętnie skrywana za dużymi, składanymi 
skrzydłami drzwiowymi. Coraz częściej w kuchennych aranża-
cjach pojawia się też obecność mebli wypoczynkowych. 
Współczesne kuchnie są naszpikowane nowoczesnymi, 
inteligentnie sterowanymi urządzeniami AGD, akceso-
riami i oświetleniem. Materiały wykorzystywane przez 
producentów posiadają coraz lepsze właściwości i odpor-
ność na uszkodzenia. Gwarantuje to wydłużenie ich 
czasu użytkowania. 
We współczesnym meblarstwie obecny jest 
również trend podkreślający łączność z naturą 
– wykorzystywanie drewna, kamienia i kolorów 
ziemi. Na topie są stonowane barwy, jak rów-
nież bardziej zdecydowane odcienie terakoty 
czy kolory przypraw. Wyraźne jest odejście 
od minimalistycznych kompozycji w czerni 
i bieli. Dominują matowe powierzchnie.

 ← Z połączenia nowoczesnego stylu oraz zamiłowania do 
tradycyjnego, ręcznego rzemiosła powstała „Madera” 
firmy halupczok w nowej, imponującej odsłonie. inspiracji 
dla jej projektu dostarczyła przyroda – jej organicz-
ne kształty, naturalne wzory i kolory. oświetlenie 
uruchamiane sensorycznie, autorski system mobilnego 
frontu, skrywającego półeczki na kuchenne bibeloty oraz 
drewniane organizery porządkujące przestrzeń to jedynie 
zapowiedź bogactwa praktycznych rozwiązań. Wyspa ku-
chenna przyciąga wzrok zachwycającym wzorem, który 
za sprawą połyskujących drobinek, przywodzi na myśl 
rozgwieżdżone niebo. Zintegrowany z nią mini-ogródek 
umożliwia własną uprawę aromatycznych ziół, dając 
ukojenie i satysfakcję codziennego obcowania z naturą. 
Majestatyczna, podświetlona witryna powstała ze szkła 
oprawionego w drewno, świetnie wpisuje się w nastrój 
wnętrza, w którym królują naturalne materiały. inno-
wacyjny sprzęt aGD, industrialny okap z lakierowanej 
stali i antracytowy zlew wraz z baterią stanowią idealną 
scenerię dla kulinarnych eksperymentów. „Madera” 
stworzona z myślą o szczególnych przestrzeniach i wyra-
finowanych gustach, oferuje pełnię doznań dotykowych 
i wizualnych, funkcjonalnych i estetycznych zarazem.

 ↓ Kuchnia marki Zajc została wykonana na wymiar i zharmonizowana estetycznie 
z aranżacją wnętrza domu. W otwartej na salon części zastosowany został najnowszej 
generacji laminat o welwetowej teksturze, na którym nie zostają odciski palców. 
Blaty oraz element na ścianie są wykonane z matowego kwarcytu negresco.  Kuchnia 
reprezentacyjna w układzie U służy do wspólnego gotowania oraz spędzania czasu 
z rodziną i przyjaciółmi. W wysokiej zabudowie szaf ukryte jest przejście do kuchni 
technicznej. Tam znajduje się strefa zmywania oraz spiżarnia. Projekt wnętrza EV 
architects.

 → Kuchnia na wymiar „36th norde 
avenue” Black Red White z uchwytem 
L4 – dąb crud dziki oraz „38th Elysee 
avenue” z uchwytem L4 – czarny 
mat. Kuchnia, która łączy nowoczesną 
elegancję z miłością do naturalnych 
materiałów. W tej przestrzeni 
połączono ze sobą dwa kuchenne 
fronty oraz dwa zupełnie inne 
sposoby ich wykończenia. naturalny 
fornir na dolnych frontach i panelach 
ściennych w zestawieniu z czarnymi 
uchwytami zintegrowanymi pięknie 
koresponduje z ciemną, lakierowaną 
zabudową.


