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„ZGŁOŚ REMONT”

Tylko u nas
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Modna 

ŁAZIENKA 

SPOSÓB 
NA ŚCIANĘ 

różne rodzaje 
paneli

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!

Motyw przewodni

caffe latte
70 m2 z nutą 
elegancji 

  Spójne
kontrasty
Kolorowe 
mieszkanie 
na warszawskim 
Mokotowie

Dom
na skraju lasu
Nowoczesny dom 
w Borach Tucholskich 

OZDOBNE 
TRAWY 
na balkonie 

i tarasiestółNiezastąpiony
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Kuchnia 

OpracOwanie: MAGDALENA GRACZYK   
zdjęcia: PRODUCENCI

adania potwierdzają, że remontujemy kuchnię 
średnio co kilkanaście lat, co oznacza, że za-
kupione przy tej okazji meble będą długo nam 

towarzyszyć podczas przygotowywania posiłków. Warto się 
więc zastanowić nad ich wyborem. Na co zwrócić uwagę? 

PONADCZASOWY DESIGN
W ładnym wnętrzu dobrze się czujemy, dlatego ważne jest, 
by urządzić je według własnego gustu. Jak w każdej wnętrzar-
skiej dziedzinie i tutaj często zmieniają się trendy oraz moda 

O estetyce tego wnętrza decydują 
w dużej mierze meble, które zajmują tu 
najwięcej miejsca. Dlatego od ich wyboru 
zależy to, czy przez kolejne lata będziemy 
dobrze się czuli, przygotowując posiłki.

B
Minimalistyczna forma mebli oraz wybór trwałych 
materiałów i ponadczasowych kolorów sprawi, że kuchnia 
nie przestanie być modna przez wiele sezonów. juan.pl

Projektując zabudowę na wymiar, warto wykorzystać jak 
najlepiej dostępną przestrzeń. Szafki pod sam sufit 
poprawią funkcjonalność kuchni. Nie można jednak 
zapomnieć o kwestii wizualnej, dlatego warto urozmaicić 
dużą bryłę mebla różnymi materiałami, np. dodać szklane 
fronty, tworząc witryny. meble-halupczok.pl

Uroda kamienia sprawia, że chętnie wybieramy go nie 
tylko na blat, ale też np. jako wykończenie wyspy 
kuchennej. Jednak nie każdy kamień polecany jest do 
tego wnętrza – zanim go zamówimy, warto zapytać 
o jego właściwości sprzedawcę. cosentino.pl

PIĘKNA kuchnia na lata    

Front lakierowany AN15,  
40 x 30 cm, 93,60 zł, juan.pl 

na pewne kolory, styl lub konkretne materiały. Jednak przy 
wyborze mebli kuchennych warto zdecydować się na  takie 
wykończenie, którego design ma szansę oprzeć się zbyt szyb-
ko zmieniającym się trendom. Może to być neutralny kolor 
lub zawsze modny materiał (np. drewno). Oczywiście może-
my też zdecydować się na mocną barwę, np. taką, którą od 
zawsze lubimy i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nam 
się nie znudzi. Również w doborze wzorów i dekorów warto 
zachować umiar i zdecydować się na takie, które nie spowo-
dują, że meble się zbyt szybko zestarzeją.

Uchwyt Hishult, 
porcelana i cynk, 
dł. 14 cm,  
30 zł/2 szt., IKEA 

Jeśli jest taka 
możliwość warto 
przed zakupem 
mebli sprawdzić 
przekrój płyty 
meblowej, im 
bardziej gęsta jest 
jej struktura, tym 
lepsza jakość. 
pfleiderer.pl

www.domosfera.pl  maj 2022  CZTERY KĄTY   111



112 CZTERY KĄTY  maj 2022  www.domosfera.pl

Uchwyt Balian, aluminium i cynk,  
dł. 17,4 cm, 33 zł, peka.pl 

DBAŁOŚĆ O DETAL
Wybór koloru i stylu frontów to ważna rzecz, jednak o wy-
glądzie całości decydują też detale, np. uchwyty. Ten mały 
element może zupełnie zmienić wygląd mebla, nadać mu 
wyraźny, np. rustykalny lub fabryczny charakter. Podobną 
zmianę możemy uzyskać, wybierając rodzaj szkła do witryny. 
Może ono być np. z nadrukiem, mleczne lub barwione. Uro-
dę takiej witryny podkreśli wewnętrzne oświetlenie.

TRWAŁE MATERIAŁY
Najczęściej decydujemy się na szafki kuchenne wykonane 
z płyt wiórowych, MDF lub drewna. Wszystkie te mate-
riały są trwałe i odporne na warunki panujące  w kuchni 
pod warunkiem, że wybierzemy  tworzywo dobrej jakości. 
W przypadku drewna sprawa jest prosta – jego trwałość 
w dużej mierze zależy od gatunku. Najtrwalsze jest drew-
no drzew liściastych i egzotycznych.  Nieco trudniej ocenić 
jakość płyt meblowych. Aby to sprawdzić, najlepiej udać 
się do sklepu stacjonarnego i dobrze obejrzeć wykonanie 
mebla. Warto też zapytać sprzedawcę o to, czyjej produkcji 
są płyty, z których wykonane są meble. Znając producenta, 
można sprawdzić w internecie opinię o jego produktach.  

Zazwyczaj zaraz po zakupie jesteśmy zadowoleni z wyglądu zabudowy, ale na to, jak długo zachowa urodę, duży wpływ 
ma rodzaj materiałów, z których jest wykonana i sposób ich pielęgnacji. Warto więc dowiedzieć się, jak dbać o meble,  
np. jakich środków można używać do ich czyszczenia. meble-halupczok.pl

Meble kuchenne można kupić nie tylko na wymiar, ale 
również jako gotowe zestawy szafek. To szybki sposób 
urządzenia kuchni. Zestaw wzbogacić można dodatkowy-
mi półkami, oświetleniem lub ładnymi uchwytami. brw.pl

Moda na różne style szybko się zmienia, ale są trendy, 
które trwają wiele sezonów, można powiedzieć, że są 
ponadczasowe. Salony Agata

WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Kuchnia 
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Kuchnia 

Decydujący wpływ na wybór frontów 
i blatów powinien mieć nasz styl życia. 
Jeśli dużo czasu spędzamy w kuchni, 
często gotujemy, mamy małe dzieci, 
kluczowy będzie tutaj aspekt prak-
tyczny. Czyszczenie i utrzymywanie 
w dobrym stanie powierzchni kuchen-
nych nie powinno być uciążliwe
i czasochłonne. Dlatego w przypadku 
intensywnej eksploatacji lepiej nie 
wybierać wymagających materiałów. 
A do takich zaliczają się chociażby 
jednobarwne fronty lakierowane 
na wysoki połysk, na których widać 
każde muśnięcie, a także fronty 
fornirowane i drewniane, wymagające 
specjalnej pielęgnacji. Bezpiecznym 
wyborem będą matowe, ciemniejsze 
powierzchnie z ciekawym dekorem. 
Bardzo wygodnym i modnym w ostat-
nich latach rozwiązaniem są bezdoty-
kowe systemy otwierania szafek. Brak 
uchwytów ułatwia czyszczenie mebli. 

Należy jednak pamiętać, że przy takim 
systemie otwieramy szafkę, chwytając 
bezpośrednio za front, co może skut-
kować większymi zabrudzeniami.
W kwestii blatów należy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na odpor-
ność materiału na wysoką temperatu-
rę, zalanie płynami oraz uszkodzenia 
związane z normalnym użytkowa-
niem. Spełnienie tych wymogów 
gwarantuje nam na przykład granit. 
Należy podkreślić, że blat jest takim 
elementem kuchni, na którym nie 
powinniśmy oszczędzać. Tego rodzaju 
powierzchnie robocze są szczegól-
nie narażone na zarysowania i inne 
uszkodzenia. Również pod względem 
estetycznym blat jest bardzo istotnym 
elementem aranżacji kuchni. Jego 
deseń może wpłynąć na charakter 
przestrzeni, a nawet być czynnikiem 
decydującym o całościowym odbiorze 
wizualnym wnętrza. 

Praktyczne porady dotyczące 
frontów i blatów

ANNA DZIERŻANOWSKA
Dyrektor Kreatywna w firmie 

Halupczok

PRZY ZAKUPIE MEBLI KUCHENNYCH WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ 
NIE TYLKO KWESTIĘ ESTETYKI, LECZ TAKŻE JAKOŚĆ I SPECYFIKACJĘ 
MATERIAŁÓW, KTÓRE WYBIERAMY.

Wybór materiałów łatwych 
w pielęgnacji i utrzymaniu czystości 
sprawi, że meble długo zachowają 
swoją urodę. meble-halupczok.pl


