10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne
I. Białe meble są zawsze modne
Nie bez powodu intuicyjnie większość z nas wybiera w kuchni biel. Ten szlachetny i uniwersalny
kolor to obecnie najsilniejszy trend. Elegancki i ponadczasowy, bez względu na to, czy preferujemy
styl pałacowy, czy nowoczesną prostotę.

Kuchnia Kammoduł, białe fronty akrylowane [www.meblekam.pl]

II. Biała kuchnia jest czysta i higieniczna
Mówimy "czysto jak w kuchni" i widzimy jasne meble. Wspólne gotowanie, apetyczne zapachy,
rozmowy do rana. Dużo się dzieje w naszej kuchni. A białe meble są wbrew pozorom praktyczne i
łatwe w utrzymaniu czystości. Mniej na nich widać odciski rąk dzieci. Mniej rzucają się w oczy
drobne rysy i zadrapania, nieuniknione w codziennym użytkowaniu. Nie ukrywajmy - biel jest
ładna i wygodna.

Fronty lakierowane na wysoki połysk [www.meblekam.pl]

III. Biel uspokaja

Kuchnia to miejsce rodzinne, spędzamy w niej dużo czasu. Bywa świadkiem bałaganu w czasie
gotowania, wielkich dyskusji i różnic zdań. A biel uspokaja. Pozytywnie nastraja. Koi nerwy i
tonuje nastroje.

Kuchnia w, której dominuje biel sprzyja przyjaznej atmosferze rodzinnych posiłków [www.meblekam.pl].

IV. Każdy kolor pasuje do bieli
Ktoś powie: "Biel jest zbyt sterylna! Kuchnia powinna tętnić kolorami!" Proszę bardzo, jaki kolor
sobie Państwo życzą? Pomarańczowy? Zielony? Ekstrawagancki fiolet? Modny turkus? Każdy
kolor pasuje do bieli. Wspaniale współgra z innymi kolorami i wzorami. Biała kuchnia nie oznacza
nudy. Kolorowe mogą być ściany, dodatki, elementy mebli. A do tego możemy je zmieniac znacznie
czesciej niż... meble.

Białe fronty LUNA firmy KAM świetnie łączą się z innymi kolorami. Producent przygotował kilka gotowych zestawień kolorystycznych,
które warto wypróbować [www.meblekam.pl].

V. Białe meble są "ekonomiczne"
Kuchnia to poważny wydatek, inwestycja na lata. Jeśli potraktujemy białe meble jako bazę naszego
projektu, to każda zmiana, np. koloru ścian czy dekoracji okna, pozwoli nam małym kosztem
zrealizować nowy trend w wyposażeniu wnętrz albo choćby wewnętrzną potrzebę zmiany.

Mając białą kuchnię, wystarczy po latach wymienić kilka frontów na inny kolor, by uzyskac zupełnie nowe wnętrze
[www.meblekam.pl].

VI. Łączy różne style
Biel połączy gusta klasycznego męża i nowoczesnej żony, konserwatywnej teściowej i otwartej na
nowinki synowej. Jak wynika ze statystyk ponad połowa klientów salonów meblowych wybiera
białe meble.

Na rynku dostepne sa fronty w różnych stylach - klasyczne drewniane, z gietego MDF, ze zdobnymi frezowaniami lub zupełnie
gładkie. [www.meblekam.pl].

VII. Biel jest uniwersalna
Możemy do prostych białych szafek dostawić babciny kredens. Będzie pasował. Mamy klasyczne
meble z białymi frontami, a spodobał nam się futurystyczny stół kuchenny? Będzie pasował. Białe,
prowansalskie meble świetnie uzupełni nowoczesna ściana z farbą tablicową czy nowoczesne
lampy.

Biel to obowiązkowy kolor kuchni prowansalskich. Ta sama kuchnia - z różnymi dodatkami - może być bardzo nowoczesna, klasyczna,
jak i pasować do podmiejskiego domu [meblekam.pl]
[www.meblekam.pl].

VIII. Optycznie powiększa pomieszczenie
Chociaż marzymy o dużej i przestronnej kuchni, większość z nas ma raczej średnie albo wręcz
małe. Rozwiązanie? Oczywiście białe meble! Optycznie powiększą pomieszczenie. Dzięki nim
zrobi się przestronniej i przyjemniej. Efekt optycznego powiększenia uzyskamy także łącząc białe
fronty z dekorami ciemniejszymi, kontrastującymi.

Biuel ma różne odcienie, ale w każdym przypadku świetnie rozświetla wnętrze, odbija światło i sprawia, że przestrezń wokół nas
wydaje się większa [www.meblekam.pl]

IX. Biel nie przytłacza
Na małym metrażu wybieramy często szafki zabudowane do sufitu, żeby więcej w nich zmieścić,
ale boimy się przytłaczającego efektu. W bieli nie musimy się tego obawiać.

Zabudowa pod sam sufit to cecha charakterystyczna gotowych zestawów KAMDUO XL. Jeśli wnętrze jest niewielkie, pełna zabudowa
doskonale wykorzysta jego przestrzeń. [meblekam.pl]

X. Białe meble są idealne do otwartych kuchni
Biel jest trendy. Cieszy się powodzeniem także wśród coraz większej grupy posiadaczy otwartych
kuchni. Białe meble dobrze się "wtapiają" w większość wnętrz i nie kłócą z resztą wyposażenia
mieszkania.

W otwartej kuchni nawet wyspa może być biała. W najnowszym zestawie KAMduo Pro-Line zastosowano białe akrylowane blaty z
bardzo trwałych i wytrzymałych płyt. [meblekam.pl]

Każdy z nas ma swoje powody, żeby wybrać białe meble kuchenne. Jakie są Twoje?

