Modny trend: kuchnia na jednej ścianie
Meble i sprzęt AGD można ustawić w kuchni na jednej ścianie nie tracąc ani na
funkcjonalności ani na estetyce pomieszczenia. Producenci mebli kuchennych
przekonują o tym najnowszymi kolekcjami.

Wąskie pomieszczenie kuchenne nie pozwala na tworzenie skomplikowanych układów
szafek kuchennych. Pozostaje zabudowa jednościenna. Projektantka Sylwia KowalskaMikutel zapewnia, że nawet w takiej kuchni można zmieścić wszystko, co potrzebne,
zachowując przy tym ergonomiczny układ i modny design.

– Od kilku lat fascynuję się komponowaniem idealnej kuchni, która byłaby
zaprojektowana według zasady stref roboczych, a do tego mieściła wszystko o czym
marzy pani domu: szerokie szuflady, wygodny zlewozmywak, a nawet zmywarkę czy
piekarnik z mikrofalówką. Wiem, że wielu ludzi żyjących szybko, chciałoby po prostu
wejść na stronę internetową i dodać ją do koszyka, bez żmudnego komponowania
zestawów z szafek w salonie meblowym i zastanawiania się, jaki kolor blatu będzie
pasował do frontów. Teraz jest to łatwiejsze, bo stworzyliśmy nowoczesne zestawy np.

KAMduo czy OLIVIA Soft – mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki
Meblowej KAM z Milejewa.
Optymalnie zaprojektowane przez specjalistów meble kuchenne to najlepszy sposób,
by szybko urządzić funkcjonalną kuchnię.
– Zestawy mebli do samodzielnego zaaranżowania kuchni mogą niektórym kojarzyć
się z meblami z marketu, o bardzo niskiej cenie, ale też bardzo niskiej jakości, ale to
myślenie z przeszłości – zauważa Alicja Gajewska z firmy KAM. – Obecnie w dobrych
salonach meblowych czy sklepach internetowych można kupić piękne meble
kuchenne, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami, wykonane z wysokiej
jakości trwałych materiałów.
Jak zapewnia – wciąż są to meble dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie.

Aneks kuchenny jest idealnym rozwiązaniem, jeśli dysponujemy niewielką
przestrzenią. Zabudowa jednorzędowa, jak w kuchni OLIVIA Soft, pozwoli
zaoszczędzić miejsce, a przy tym atrakcyjnie wygląda. Fot. KAM

Kuchnia otwarta na salon

Zabudowa jednorzędowa wcale nie jest kompromisem tylko dla małych wnętrz. To
przede wszystkim świetna opcja na połączenie kuchni z salonem. Szafki i szuflady
wkomponowane w jedną ścianę pełnią funkcję kredensu, tyle że prócz
przechowywania żywności i posiłków, posiada on również wygodny blat roboczy do
ich przygotowywania. Popularnym i modnym rozwiązaniem jest także połączenie
jednorzędowego aneksu kuchennego z pojemną wyspą, na którą można przenieść
przestrzeń roboczą, a całą ścianę zabudować szafkami i sprzętem AGD. Trzeba
wówczas pamiętać, że styl kuchni musi dobrze komponować się ze stylem salonu.
– W gotowych zestawach kuchennych, takich jak KAMduo, stworzyliśmy różnorodne
duety kolorystyczne, które można dopasować do wnętrza w każdym stylu.
Wybarwienia drewna, np. grusza, dąb, sosna czy wenge pochodzą z kolekcji
najnowszych dekorów, które można z powodzeniem znaleźć także u producentów
podłóg czy mebli pokojowych, dzięki czemu stworzymy spójne wnętrze, a kuchnia
będzie wyglądała jak tworzona na zamówienie – podpowiada Alicja Gajewska.

Jednym ze sposobów zaaranżowania kuchni jednorzędowej jest ustawienie dwóch większych
słupków z zabudowanym sprzętem AGD na dwóch końcach z wnęką na blat roboczy pomiędzy
nimi, jak w aranżacji kuchni OLIVIA Soft. Fot. KAM

Kuchnia na jedną ścianę pozwala wygospodarować miejsce na wygodny kącik
jadalniany. To on oddziela wówczas strefę kuchenną od salonu. Fot. KAM
Od ściany do ściany i po sufit
Jeśli chcemy, by kuchnia budowana na jednej ścianie wykorzystała maksymalnie
przestrzeń, warto wybrać rozwiązanie XL, czyli zabudowę górną pod sam sufit. Może
to być jeden rząd wysokich, pojemnych szafek albo dwa rzędy niższych szafek o różnej
głębokości.
– Kuchnia sięgająca pod sam sufit to prawdziwy hit, wygląda doskonale i pozwala
wykorzystać do maksimum dostępną przestrzeń – przyznaje Sylwia Kowalska-Mikutel.
Jest jeszcze jedna zaleta kuchni zbudowanej od ściany do ściany i po sam sufit, o której
wspomina projektantka:

– Każdy “zakręt” w zabudowie kuchennej jest wyzwaniem dla ergonomii. Choć mamy
świetne, autorskie sposoby na zagospodarowanie szafek narożnych, np. poprzez
szuflady, to są to zawsze rozwiązania podrażające koszt mebli kuchennych. Wybierając
kuchnię jednorzędową oszczędzamy kwotę, którą możemy przeznaczyć np. na
doposażenie szafek dolnych w wygodne cargo czy droższy sprzęt AGD.

KAMduo XL to idealne rozwiązanie w przypadku kuchni jednorzędowych, pozwala bowiem do
maksimum wykorzystać dostępną powierzchnię. Można zagospodarować ją pojedynczymi,
dużymi szafkami albo dwoma rzędami mniejszych o różnej głębokości.
Fot. KAM
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