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mariusz serafin
Dział aranżacji Wnętrz  
Black reD White Sa 
Projekty indywidualnej zabudowy kuchni 
wykonują projektanci w studiach kuchni  
Black Red White w całym kraju. 
Adresy na: www.brw.com.pl 

ola Wołczyk-perłak
ul. Urzędnicza 39/3, Kraków 
tel.: 509 681 109 
e-mail: ola@olawolczyk.pl 
www.olawolczyk.pl

proBlem: problemem było takie usytuowanie sprzętów 
kuchennych, żeby dało się z nich normalnie korzystać, 
przy zachowaniu „nienormalnego” wyglądu kuchni. 
RozWiązAnie: Wokół pionu kominowego, przebijającego 
na wylot otwartą przestrzeń mieszkania, zaprojektowałam 
wielofunkcyjny centralny element wnętrza. Część jego funkcji 
jest kuchenna, tzn. wcisnęłam tu lodówkę piekarnik, pralkę. 
zlew i kuchenkę umieściłam na stalowych blatach z otwartymi 
półkami na kuchenne akcesoria. 

BarBara leśniak  
izaBela Bucka-SzczepańSka 
pracoWnia projektoWa kraft
ul. zakopiańska 58, Kraków; tel.: 500 268 793 
www.kraft.net.pl; e-mail: biuro@kraft.net.pl
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proBlem: mieszkanie, a co za tym idzie kuchnia,  
nie było pomyślane jako „królestwo pani domu”.
RozWiązAnie: AGD ograniczono do minimum. W czasie korzystania 
z kuchni włącza się w „funkcję kuchenną” dodatkowe przestrzenie 
nominalnie przynależne do komunikacji i aneksu jadalnego. 
Problemem był oczywiście ograniczony metraż przy apetycie  
na przestrzeń i „powietrze” we wnętrzu. Stąd rozwiązania maskujące 
rzeczywiste przeznaczenie poszczególnych elementów zabudowy – aby 
jednoznacznie nie określać, gdzie się coś kończy, a gdzie zaczyna.

karina SnuSzka, Dorota kuć 
interium StuDio 
ul. Duchnicka 3/4, Warszawa 
e-mail: info@interiumstudio.eu 
www.interiumstudio.eu 

proBlem: projekt dotyczył mieszkania o stosunkowo 
niewielkiej powierzchni. zasada była prosta: łączyć 
pomieszczenia, a nie dzielić. 
RozWiązAnie: Funkcje kuchni i salonu przenikają się. Kuchnia 
jest schowana w narożnik i oddzielona od reszty pomieszczenia 
jedynie wyspą. Mimo małej powierzchni wszystkie niezbędne 
urządzenia się zmieściły: lodówka, piekarnik i kawiarka  
są zamontowane w dwóch wysokich szafach, a zmywarka 
znalazła swe miejsce w wyspie. 

h. 
dł

ug
os

z
m.

 by
ko

ws
ki

proBlem: celem był projekt strefy kuchennej 
wizualnie niezajmującej miejsca, lekkiej i eleganckiej. 
RozWiązAnie: Połyskujące fronty kuchennych szafek mają 
zdecydowanie salonowy charakter. Ciekawie odbija się w nich 
wnętrze, co powiększa optycznie niewielką przestrzeń.  
obie strefy „zachodzą” na siebie: półka z książkami i szafka  
z telewizorem stanowią swoiste przedłużenie blatu kuchennego. 
Klamrą spinającą pokój z kuchnią jest delikatny piaskowy  
kolor z dodatkiem stalowych akcentów.
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