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cel: Kuchnia „niekuchenna” – w loftowym stylu.   
jak go osiągnięto: kuchnia, podobnie jak całe 
mieszkanie, jest dość nietypowa. Wyposażenie stanowią 
stalowe blatostoły (z serii Udden i Utby, ikEa), w których 
zamontowane zostały płyta kuchenna i zlewozmywak.  
jako dodatkowy blat – stołek barowy. nie ma tu klasycznych 
szafek – garnki, talerze mieszkają na półkach pod blatami. 
Lodówka i piekarnik schowały się w bocznej zabudowie (płyty 
gipsowo-kartonowe pomalowane na żółto) wokół pionów 
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cel: Maksymalnie funkcjonalna kuchnia (7,2 m²).  
jak go osiągnięto: Właściciele lubią gotować, więc musiało 
się tu znaleźć wiele sprzętów i dużo miejsca do przechowywania. 
okno w narożniku uniemożliwiało zamocowanie ciągu wiszących 
szafek. Zabudowa w kształcie litery U pozwoliła maksymalnie 
wykorzystać metraż pomieszczenia. Lodówkę umieściłam z boku 
(wnętrze kuchni widać z salonu, właściciele nie chcieli spoglądać 
na agD), w wybudowanej wnęce z płyt gipsowo-kartonowych. 
obok, w słupku, na wygodnej wysokości są mikrofalówka 
i piekarnik. gospodarze oczekiwali również wprowadzenia 
oryginalnego koloru. Fiolet frontów z MDF (lakier matowy; 
zabudowa na zamówienie) zestawiony z jasnymi płytkami 
wprowadził do wnętrza lekkość. 
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cel: Więcej światła w nieustawnej kuchni.  
jak go osiągnięto: ograniczenia pomieszczenia (6 m², skąpy 
dopływ światła, skośna ściana) wymusiły białą kolorystykę ścian  
i zabudowy z lakierowanego MDF. konieczność rezygnacji  
z górnych szafek nasunęła mi pomysł z półwyspem. Miejsce na 
przechowywanie udało się uzyskać dodatkowo, bez zabierania 
podłogi, dzięki wbudowaniu lodówki we wnękę. nad nią zmieściła 
się szafka, obok – cargo. Żeby zwiększyć dopływ światła, ścianę 
między kuchnią a sypialnią zastąpiłam szkłem satynowanym.  
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cel: Kuchnia (9 m²) otwarta na salon – elegancka  
i sterylnie czysta, gotowa na przyjście gości. 
jak go osiągnięto: Zaproponowałam maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni nad blatem na wysokie, pojemne  
szafki, sięgające sufitu. W nich kryje się to, co często zalega  
na blacie. Chciałam dodatkowo uzyskać dużą, gładką płaszczyznę, 
która nie przyciągałaby zbytnio uwagi, dlatego szafki  
są z białego, lakierowanego MDF-u (doskonale odbija światło),  
i nie mają uchwytów. By ożywić wnętrze, wprowadziłam  
kolor zielony. Dobrałam taki odcień, żeby był świeży, rześki  
i energetyzujący. grafika nad blatem kuchennym (podklejona  
od spodu na szybie) jest tanim, niezwykle praktycznym  
i bardzo efektownym rozwiązaniem.
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cel: Zabudowa wąskiej kuchni z dużym oknem.  
meble w odważnym, zielonym kolorze.   
Jak go osiągnięto: Limonkowe szafki miały być wyraźnym 
akcentem, ale nie przytłaczać całości. Rozplanowaliśmy  
je na krótszej ścianie (2 m), tworząc graficzną kompozycję. Zieleń 
zgasił spokojny beż pozostałych ścian. Zabudowa ściany bez okna 
(3,8 m) kryje potrzebne sprzęty (też piec c.o.). Zgrupowanie ich  
po jednej stronie umożliwiło ustawienie płytkich szafek pod oknem. 
głębokość blatu nadrobiliśmy, wpuszczając go we wnękę okienną. 
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cel: Kuchnia zaplanowana od podstaw. 
jak go osiągnięto: Zaczęło się od wyburzenia ścian,  
by mieszkanie (37 m²), które do tej pory miało wydzieloną 
kuchnię i pokój, zyskało drugi. korekty wymagało 
umiejscowienie kuchni. Powstała w centralnym punkcie 
mieszkania. jest przechodnia, między sypialnią i salonem, 
dzięki czemu zyskała światło. Zabudowę zaplanowałam  
w dwóch krótkich, równoległych ciągach. Dzięki temu,  
mimo że miejsca tu niewiele, gotuje się wygodnie. 
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