KUCHNIA

KUCHNIA

POLE do popisu

Na co dzień służy głównie do tego, by w niej zaparzyć kawę,
ale w weekendy staje się sceną kulinarnych popisów Marleny i Michała.
Dlatego kuchnię postanowili urządzić i wyposażyć bez kompromisów.
opracowanie EWA JAGALSKA stylizacja justyna sławecka zdjęcia mariusz bykowski projekt orange studio

Złudzenia optyczne

G

Kuchnia jest otwarta na jadalnię
i salon. Stąd wrażenie przestronności.
Jasne rolety chronią przed spojrzeniami
ciekawskich, ale nie ograniczają dostępu
światła – to także optycznie powiększa
przestrzeń. Obrazki na ścianie są
pamiątkami z wycieczek i podróży.
– Co roku wczesną wiosną wyszukujemy
tanie połączenia lotnicze i na kilka dni
uciekamy w stronę słońca – opowiada
Marlena. Na górze fotka z klasztoru
w Czernej pod Krakowem, niżej Wenecja.

dy zbudowali dom pod Krakowem,
okazało się, że na jego wyposażenie
zostało niewiele pieniędzy.
– Maksymalnie cięliśmy koszty.
Tylko w kuchni poszaleliśmy, nie
oszczędzając na AGD – opowiada
Marlena. – Mimo skromnego budżetu i ograniczonej
przestrzeni (kuchnia ma 10 m2) chcieliśmy, by wnętrze
było urządzone funkcjonalnie – dodaje.

gdzie kupić meble i dodatki:
zabudowa kuchenna i elementy
z lakierowanego MDF-u
– na zamówienie u stolarza

Energetycznie...
Niewielka kuchnia powinna być jasna – stąd wybór
frontów z MDF-u w kolorze morskiej trawy. Natomiast
pomarańczowe elementy z lakierowanego na wysoki połysk
MDF-u to nawiązanie do wystroju salonu. Tego samego koloru są
kanapa, delikatny dekor zdobiący kominek oraz lampy nad stołem,
które po zapaleniu wydają się płonąć.

...i wygodnie

Zdjęcia: Xxxxxxxxxx xxxxxxx

– Przestrzeń urządziliśmy tak, by osoba pracująca w kuchni miała
wszystko pod ręką, wystarczy, że odwróci się na pięcie – śmieje się
gospodyni. Przygotowanie posiłków ułatwiają obrotowe szafki
w narożnikach, wysuwane carga, piekarnik na „wózku”. Ponadto
gospodarze mogą korzystać ze spiżarni (2 m2), która jednocześnie
pełni funkcję schowka na odkurzacz i szczotki.
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Marlena koczaj-siwek & Michał Siwek
Para w życiu i pracy: projektanci, założyciele
Orange Studio (orangestudio.info.pl), weekendowi
kucharze, miłośnicy kota Simona i specjaliści
od taniego podróżowania.

Lampy na szynie
Wyglądają jak szklane butelki bez denek wyłożone
srebrną folią. – Kupiliśmy je w Leroy Merlin – mówi
Marlena. – Potem zamontowaliśmy na ruchomej
szynie, dzięki czemu można zmieniać ich położenie.
To bardzo wygodne – wystarczy pociągnąć za klosz,
by centralnie oświetlały blat.
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KUCHNIA

MOJA NOWA KUCHNIA

Plan KUCHNI 10 m²

4.

1.
3.

2.

Na planie:
1. wejście
2. ciąg szafek kuchennych
3. lodówka
4. jadalnia

podział na strefy
Kuchnię od jadalni oddziela barek, strefy wydziela także kolor podłogi. – Kafelki położyliśmy
i w kuchni, i w salonie – mówi Marlena. – To funkcjonalne rozwiązanie, polecamy je zwłaszcza
właścicielom zwierząt. Żeby nie było zimno, na całym parterze zainstalowaliśmy ogrzewanie podłogowe.
gdzie kupić: Stół – excellent.com.pl; krzesła – IKEA

MARLENA KOCZAJ-SIWEK
architektka
tel. 609 373 919
www.orangestudio.info.pl

Zmywanie
Z widokiem

Najważniejszy jest umiar!
Energetyczne kolory ożywiają wnętrze, ale użyte
w nadmiarze mogą szybko się znudzić, a nawet
budzić irytację. Jak je zatem stosować?

Okno od blatu dzieli ok. 30 cm.
– Umożliwia to swobodne otwieranie,
bez obaw, że rama zaczepi o baterię lub
o jakiś przedmiot stojący obok zlewu.
Dzięki temu też, myjąc naczynia, nie
chlapie się na szybę – mówi Marlena.
Na ścianie kalendarz z psotnym kotem
Simona. – Zaznaczone są na nim
radosne święta, np. Wiosny czy
Uśmiechu. Grafiki można oprawić
w ramki, by w kolejnym roku poprawiały
humor – podpowiada gospodyni.
gdzie kupić:
Armatura kuchenna Grohe
– Prodesigne, Kraków; zlew – Franke;
lodówka Bosch – zadowolenie.pl

Proponuję neutralne kolorystycznie tło (ściany, podłogi) i jeden lub
dwa mocne akcenty – najlepiej, żeby to było coś, co łatwo wymienić,
np. sofa lub oświetlenie. Pomarańczowe podłogi czy kafelki na ścianach mogą być problemem, bo gdy się znudzą, konieczne będzie
kucie ścian. Pomarańczowy pasuje jako ożywczy dodatek do połączenia czerni i bieli lub dwóch odcieni szarości, czyli do chłodnych
barw. Lubi towarzystwo drewna, ale odradzam łączenie go z brązami
czy tak lubianymi beżami. Odważnym polecam całkiem białe
wnętrze z mnóstwem kolorowych dodatków, także pomarańczowych.
Efekt będzie bardzo optymistyczny. O ile oczywiście ktoś nie boi się,
że jego dom zostanie porównany do sklepu z zabawkami!

Fronty w kolorze trawy cytrynowej,
grafitowe ściany i podłoga, a do tego

kosztorys
meble kuchenne, na zamówienie		
elementy z lakierowanego MDF-u, na zamówienie

ok. 7000 zł
2500 zł

płytki na ścianę i podłogę, Imola Ceramica

1400 zł

piekarnik, Bosch		

3500 zł

wyciąg, Candy
płyta grzejna gazowa, Bosch		
bateria kuchenna Minta, Grohe

350 zł
1200 zł
520 zł

lodówka, Bosch		

2300 zł

zmywarka (60 cm), Electrolux		

1200 zł

zlew, Franke

360 zł

Razem		
20 330 zł
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Włoskie smaki
W tej kuchni gotuje się niewiele,
ale za to pysznie! Gospodyni
zależało na otwartych półkach,
na których pomieściłyby się słoje
z różnymi gatunkami makaronów,
a także na pojemnym,
zintegrowanym z zabudową
kuchenną stojakiem na wino
(na zdjęciu po prawej).

ożywiająca kropla pomarańczu,
która zdaniem właścicieli wydatnie
podnosi poziom optymizmu.
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