
KUCHNIA DLA SINGLA
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Kuchnia dla singla nie musi by! ma"a ani ogranicza! si# do podstawowych sprz#tów. 
Wr#cz przeciwnie – mo$e w pe"ni wyra$a! pasje i osobowo%! jej niepodzielnego 
w"a%ciciela. Dlatego urz&d' j& bez $adnych kompromisów!

ZEBRA!A: URSZULA TATUR
FOT. SERWISY PRASOWE FIRM

Bez kompromisów!

92 DM

Model kuchni HTH –
Trend White Walnut
sprawdzi si! nawet
w bardzo ma"ych po-
mieszczeniach. Wycena
indywidualna, HTH,
www.hth.pl 

Wygl#d ekspresu T20
Tassimo – dzi!ki ró$nym
kolorom wyposa$enia do-
datkowego – mo$esz do-
pasowa% do wystroju
swojej kuchni. Dost!pny
w kolorach: czekolado-
wym, czerwonym, turku-
sowym i limonki.
Ok. 370 z!, Bosch,
www.bosch -home.pl 

Ekskluzywna kuchnia
Timo w"oskiej marki
Biefbi to idealne rozwi#-
zanie do ma"ej kuchni.
Zaokr#glone fronty szafek
wykonane z p"yty mdf
o wysokim po"ysku na-
daj# jej modny design.
Wycena indywidualna,
Biefbi/Ebano design,
www.ebano.pl 

Urz"dzenie kompaktowe Candy MIC 440 TX
z funkcj# piekarnika (termoobieg) i mikrofal,
z mo$liwo&ci# zabudowy w szafce o g"!boko&ci
min. 56 cm. 2.200 z!, Candy, www.candy.pl 
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KUCHNIA NA W!ASNO"#
Staram si! burzy" stereotyp, #e
gotowanie w pojedynk! sprowadza
si! do jedzenia sera #ó$tego
w otwartych drzwiach lodówki lub
w najlepszym razie do wykonania
kanapek. Kuchnia dla singla nie
musi ró#ni" si! od kuchni dla
kilkuosobowej rodziny, cho" warto
przemy%le" kilka strategicznych
elementów.
Po pierwsze: powierzchnia – nie
musi by" du#a. Najlepiej
i najwygodniej, je#eli gotowanie
w pojedynk! przypomina prac!
w kokpicie statku kosmicznego –
wszystko jest funkcjonalnie u$o#one
w zasi!gu r!ki, nie trzeba
wykonywa" zb!dnych ruchów
i pokonywa" zb!dnych kilometrów.
Po drugie: analiza przyzwyczaje&.
Warto przemy%le" konieczno%"
zakupu i monta#u typowych
kuchennych urz'dze&. Skoro szansa
na w$asnor!czne wykonanie ciasta
lub pieczeni wynosi 1:1000000, to
mo#e warto zrezygnowa"
z piekarnika? A mo#e wr!cz
przeciwnie – lepiej mie" piekarnik
zast!puj'cy funkcjonalno%ci'
kuchenk! mikrofalow'? Mo#e nie
trzeba mie" wielkiej lodówki, je#eli
wystarczy podblatowa z ma$ym
zamra#alnikiem?
Po trzecie: zmywanie. Z$ota
kuchenna zasada to: zmywarka jest
ta&sza w eksploatacji ni# zlew!
W kuchni dla singla nie
zapominajmy o zmywarce. Poka#cie
mi singla zmywaj'cego naczynia tu#
po posi$ku! A mo#e zlew mo#na
zredukowa" do jednej komory?
Oszcz!dzimy finanse i miejsce na
blacie.
Po czwarte: odrobina szale&stwa!
Najwi!ksz' zalet' kuchni singla jest
jej bezkompromisowo%"! Przecie# tu
w$adca jest tylko jeden! Nie trzeba
szuka" rozwi'za& po%rednich, nie
trzeba i%" na ust!pstwa. Drodzy
single, poczujcie moc swojej
wyobra(ni i korzystajcie ze swojego
singlowskiego stanu! Kuchnia nie
musi by" sztampowa, a wy macie
wyj'tkow' szans! na to, #eby by$a
wy$'cznie wasza!

ARCH. WN!TRZ OLA WO"CZYK
WWW.OLAWOLCZYK.PL

Zmywarka do zabudowy ZB -11678
X z funkcj! umo"liwiaj!c! mycie po-
#owy za#adunku w górnym koszu. Wy-
$wietlacz LCD pokazuje informacje do-
tycz!ce wybranego oraz realizowanego
programu zmywania. 1.599 z!, 
Mastercook, www.mastercook.pl 

Zaprojektowany
przez Remigiusza
Laskowskiego sto-
jak na wino Cleo
o niezwykle finezyj-
nej formie. 396 z!,
Laskowscy De-
sign/GG design,
www.gg -
-design.eu

Niebieska miska DROPP! wykonana
z silikonu wed#ug projektu Nielsa Rö-
mera. 170 z!, Menu/GG design,
www.gg -design.eu

Ch#odziarko -zamra"arka
podblatowa do zabu-
dowy Electrolux
ERU13310 o wym. 
82 -87 cm. Monta"
frontu meblowego na
prowadnicach. Pojem-
no$% brutto 119 l,
z czego 17 l zamra-
"arka. Ok. 1.582 z!,
Electrolux, 
www.electrolux.pl 

Domino indukcyjne
DTI1041XE o szeroko$ci
38 cm to sterowany senso-
rowo modu# indukcyjny, ze
specjaln! stref! Continuum.
Umo"liwia ona gotowanie
w dwóch, a nawet trzech
mniejszych garnkach jedno-
cze$nie lub bardzo du"ym
naczyniu np. brytfance.
3.149 z!, De Dietrich,
www.de -dietrich.pl

Stylowa karoseria 
tosteru Mini Classic
z kolekcji odzwiercied-
laj!cej wygl!d ukocha-
nego samochodu
Wielkiej Brytanii, za-
pewnia niesamowite
wra"enia podczas
$niadania. 229 z!,
Russel Hobbs, 
pl.russellhobbs.com

Thermomix to wielofunk-
cyjny robot kuchenny.
Mo"e zast!pi% 12 urz!-
dze&, a na dodatek #adnie
si' prezentuje w kuchni.
3.979 z!, Thermomix,
www.thermomix.pl 


