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Moda, która nie przemija: kuchnia w stylu klasycznym

W dobie mody na minimalizm, proste formy i gładkie fronty, kuchnie
w stylistyce klasycznej wyłamują się z obowiązującego trendu, urzekając
finezją, ponadczasowym pięknem i wysmakowaną elegancją.

To styl, w którym liczą się detale - dekoracyjne uchwyty, ozdobne ramiaki
i frezowania, szklane witryny często z dodatkowym zdobieniem w postaci szprosów,
bo to one budują jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny klimat tych kuchni.
Wnętrza w stylu klasycznym rządzą się swoimi regułami, nie ulegając nowinkom
modowym. Choć pozostają na obrzeżach głównych trendów lansowanych przez
designerów, trudno odmówić im ponadczasowego uroku. Ich piękno się nie starzeje,
a moda na kuchnie klasyczne nie przemija wraz z pojawianiem się kolejnych, coraz
bardziej odmiennych stylistycznie trendów.
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- Kuchnia to przestrzeń, która musi odzwierciedlać styl życia i charakter
domowników. Jeżeli lubią

w niej przesiadywać, samodzielnie przygotowując

a następnie niespiesznie celebrując w gronie rodzinnym posiłki, potrzebują
odpowiedniego

miejsca

z

przytulnym,

domowym

klimatem.

Nowoczesne,

minimalistyczne aranżacje nie zastąpią wysmakowanego stylu kuchni klasycznych,
dlatego te wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem - mówi Sylwia KowalskaMikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM w Milejewie.
Kuchnie

klasyczne

przysłowiowego

wymagają

„smaczku”,

specjalnej

którego

oprawy,

trudno

bo

to

doszukać

ona

się

nadaje

w

im

surowych,

monolitycznych bryłach nowoczesnych mebli. Dostępny jest cały arsenał dodatków,
dzięki którym można tworzyć mocno spersonalizowane wnętrza z charakterem zaczynając od frontów z dekoracyjnymi frezowaniami, ozdobnych uchwytów lub
stylizowanych

gałek

czy

wreszcie

wkomponowanych

w

zabudowę

szafek

z witrynami, które są niezwykle atrakcyjne wizualnie. Z tą stylistyką doskonale
harmonizują blaty inspirowane rysunkiem drewna lub naturalnych kamieni. Do tak
zaaranżowanej kuchni warto dobrać nawiązujący do jej charakteru sprzęt AGD.
- Kuchnie klasyczne dobrze prezentują się w bieli lub w dekorach drewnianych,
utrzymanych w ciepłych odcieniach beży i brązów - podpowiada projektantka. Najchętniej dobieramy do nich uchwyty w kolorze czarnym, ale mogą być również
w odcieniach srebra lub miedzi.
Klasycznemu
rozwiązania,

pięknu
dzięki

stylizowanych
którym

jest

kuchni

towarzyszą

funkcjonalna

i

jednak

komfortowa

nowoczesne

w

codziennym

użytkowaniu.
- Za stylizowanymi frontami, przeszkleniami i uchwytami retro, które przywołują na
myśl wspomnienie kuchni z dzieciństwa, kryją się nowoczesne zdobycze techniki,
bez których obecnie nie obejdzie się żadna zabudowa meblowa - przyznaje Sylwia
Kowalska-Mikutel. - Pomimo stylistyki nawiązującej do tradycji, w kuchniach
klasycznych

nie

może

zabraknąć

nowoczesnych

systemów:

delikatnego

i bezgłośnego domykania, wytrzymałych okuć i prowadnice, które pozwalają w pełni
cieszyć się z uroków kuchni.
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Z dyskretnie frezowanymi białymi
frontami kontrastują czarne uchwyty.
Dodatkowym urozmaiceniem zabudowy
są górne szafki, które zdobią
przeszklenia ze szprosami. Fot. KAM

Klimat kuchni klasycznej „robią” nie
tylko meble, ale i stylizowane,
dekoracyjne uchwyty. W tej
aranżacji charakter całości nadaje
również piękna cegiełka na ścianie
w odważnym, czarnym kolorze.
Fot. KAM

Ciepły, rodzinny klimat
i niepowtarzalny charakter to mocne
atuty, dzięki którym kuchnia w stylu
klasycznym wciąż nie daje się
zepchnąć do lamusa. Fot. KAM
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