KUCHNIA DLA SINGLA

Model kuchni HTH –
Trend White Walnut
sprawdzi się nawet
w bardzo małych pomieszczeniach. Wycena
indywidualna, HTH,
www.hth.pl

Wygląd ekspresu T20
Tassimo – dzięki różnym
kolorom wyposażenia dodatkowego – możesz dopasować do wystroju
swojej kuchni. Dostępny
w kolorach: czekoladowym, czerwonym, turkusowym i limonki.
Ok. 370 zł, Bosch,
www.bosch-home.pl

Bez kompromisów!
Kuchnia dla singla nie musi być mała ani ograniczać się do podstawowych sprzętów.
Wręcz przeciwnie – może w pełni wyrażać pasje i osobowość jej niepodzielnego
właściciela. Dlatego urządź ją bez żadnych kompromisów!
ZEBRAŁA: URSZULA TATUR
FOT. SERWISY PRASOWE FIRM

Urządzenie kompaktowe Candy MIC 440 TX
z funkcją piekarnika (termoobieg) i mikrofal,
z możliwością zabudowy w szafce o głębokości
min. 56 cm. 2.200 zł, Candy, www.candy.pl

Ekskluzywna kuchnia
Timo włoskiej marki
Biefbi to idealne rozwiązanie do małej kuchni.
Zaokrąglone fronty szafek
wykonane z płyty mdf
o wysokim połysku nadają jej modny design.
Wycena indywidualna,
Biefbi/Ebano design,
www.ebano.pl
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Zmywarka do zabudowy ZB-11678
X z funkcją umożliwiającą mycie połowy załadunku w górnym koszu. Wyświetlacz LCD pokazuje informacje dotyczące wybranego oraz realizowanego
programu zmywania. 1.599 zł,
Mastercook, www.mastercook.pl
ARCH. WNĘTRZ OLA WOŁCZYK
WWW.OLAWOLCZYK.PL

Stylowa karoseria
tosteru Mini Classic
z kolekcji odzwierciedlającej wygląd ukochanego samochodu
Wielkiej Brytanii, zapewnia niesamowite
wrażenia podczas
śniadania. 229 zł,
Russel Hobbs,
pl.russellhobbs.com

KUCHNIA NA WŁASNOŚĆ
Staram się burzyć stereotyp, że
gotowanie w pojedynkę sprowadza
się do jedzenia sera żółtego
w otwartych drzwiach lodówki lub
w najlepszym razie do wykonania
kanapek. Kuchnia dla singla nie
musi różnić się od kuchni dla
kilkuosobowej rodziny, choć warto
przemyśleć kilka strategicznych
elementów.
Po pierwsze: powierzchnia – nie
musi być duża. Najlepiej
i najwygodniej, jeżeli gotowanie
w pojedynkę przypomina pracę
w kokpicie statku kosmicznego –
wszystko jest funkcjonalnie ułożone
w zasięgu ręki, nie trzeba
wykonywać zbędnych ruchów
i pokonywać zbędnych kilometrów.
Po drugie: analiza przyzwyczajeń.
Warto przemyśleć konieczność
zakupu i montażu typowych
kuchennych urządzeń. Skoro szansa
na własnoręczne wykonanie ciasta
lub pieczeni wynosi 1:1000000, to
może warto zrezygnować
z piekarnika? A może wręcz
przeciwnie – lepiej mieć piekarnik
zastępujący funkcjonalnością
kuchenkę mikrofalową? Może nie
trzeba mieć wielkiej lodówki, jeżeli
wystarczy podblatowa z małym
zamrażalnikiem?
Po trzecie: zmywanie. Złota
kuchenna zasada to: zmywarka jest
tańsza w eksploatacji niż zlew!
W kuchni dla singla nie
zapominajmy o zmywarce. Pokażcie
mi singla zmywającego naczynia tuż
po posiłku! A może zlew można
zredukować do jednej komory?
Oszczędzimy finanse i miejsce na
blacie.
Po czwarte: odrobina szaleństwa!
Największą zaletą kuchni singla jest
jej bezkompromisowość! Przecież tu
władca jest tylko jeden! Nie trzeba
szukać rozwiązań pośrednich, nie
trzeba iść na ustępstwa. Drodzy
single, poczujcie moc swojej
wyobraźni i korzystajcie ze swojego
singlowskiego stanu! Kuchnia nie
musi być sztampowa, a wy macie
wyjątkową szansę na to, żeby była
wyłącznie wasza!

www.dobrzemieszkaj.pl

Zaprojektowany
przez Remigiusza
Laskowskiego stojak na wino Cleo
o niezwykle finezyjnej formie. 396 zł,
Laskowscy Design/GG design,
www.gg-design.eu

Chłodziarko-zamrażarka
podblatowa do zabudowy Electrolux
ERU13310 o wym.
82-87 cm. Montaż
frontu meblowego na
prowadnicach. Pojemność brutto 119 l,
z czego 17 l zamrażarka. Ok. 1.582 zł,
Electrolux,
www.electrolux.pl

Thermomix to wielofunkcyjny robot kuchenny.
Może zastąpić 12 urządzeń, a na dodatek ładnie
się prezentuje w kuchni.
3.979 zł, Thermomix,
www.thermomix.pl

Domino indukcyjne
DTI1041XE o szerokości
38 cm to sterowany sensorowo moduł indukcyjny, ze
specjalną strefą Continuum.
Umożliwia ona gotowanie
w dwóch, a nawet trzech
mniejszych garnkach jednocześnie lub bardzo dużym
naczyniu np. brytfance.
3.149 zł, De Dietrich,
www.de-dietrich.pl

Niebieska miska DROPP! wykonana
z silikonu według projektu Nielsa Römera. 170 zł, Menu/GG design,
www.gg-design.eu
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