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KUCHNIA blisko natury

Mój styl jest vinatge
Projekty mebli prezentowane jako nowości 2014 roku nie pozostawiają złudzeń - największym
trendem jest drewno vintage. Dążenie do zrównoważonego rozwoju i tęsknota za naturalną
scenerią zrodziły potrzebę zmian w aranżacji wnętrz i ponownie dodanie im żywotności, ciepła
i naturalności.
- Podążamy konsekwentnie ścieżką innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji mebli kuchennych
- mówi Sylwia Mikutel-Kowalska, projektantka mebli firmy KAM. - Ale choć oczekiwania klienta oraz
technologie zmieniają się w niezwykle dynamicznym tempie, to w meblarstwie wciąż podstawą jest
naturalne drewno, które niezmiennie od wieków nas inspiruje.
Najmodniejszym trendem jest obecnie drewno w stylu vintage, z pęknięciami, sękami a także
widocznymi śladami użytkowania, które eksponują indywidualność i podkreślają zamiłowanie i
szacunek do historii.
Nowoczesne technologie pozwalają uzyskać rysunek a nawet strukturę drewna na różnego rodzaju
materiałach: terakocie, betonie, czy płytach drewnopochodnych. Te ostatnie wciąż pozostają
najlepszym materiałem do produkcji mebli.
Trend vintage szczególnie widoczny jest w projektach mebli kuchennych. Piękne dekory surowego
drewna zaprezentowano w najnowszej kolekcji frontów Olivia ze zintegrowanym uchwytem.
- Styl vintage zaproponowaliśmy klientom już dwa lata temu prezentując po raz pierwszy fronty
OLIVIA w dekorze dębu sonoma a potem sosny bielonej. Z miesiąca na miesiąc projekt ten okazywał
się coraz większym hitem - mówi Alicja Gajewska z salonu meblowego KAM w Milejewie. - Z czasem
dołączyliśmy więc kolejne dekory dębu, gruszy, orzecha czy wenge, łącznie osiem różnych dekorów
drewnopodobnych. W tym roku wprowadziliśmy też nowe szafki witrynowe, które również świadczą
o powrocie do pewnego stylu projektowania kuchni inspirowanego kuchniami naszych babć.
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Fascynację surowym drewnem widać także w nowych kolekcjach blatów.
- Osoby , które wolą białe, gładkie meble mogą jedynie zaakcentować swoje zamiłowanie do stylu
vintage poprzez wybranie odpowiedniego blatu imitującego rysunek drewna, który świetnie podkreśli
styl wnętrza - radzi Sylwia Mikutel-Kowalska, która do najnowszego projektu kuchni Kammoduł
prezentującego trendy na 2014 rok wybrała blat w dekorze sosna Jackson. Dekor ten świetnie imituje
naturalne drewno sosnowe, łącznie z jego sękami, układem słojów. Zaletą takiego blatu jest jego
kolorystyka nawiązująca do modnych szarości, która świetnie komponuje się z innymi kolorami
wnętrza. Jednocześnie kolor szary, w połączeniu z inspirowanym drewnem pięknym rysunkiem,
dodaje wnętrzu ciepła i autentyczności, które w obecnych czasach stają się coraz bardziej pożądane.
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