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Nowy trend: asymetria dynamizuje zabudowę kuchenną
W przestrzeni kuchennej zrobiło się ciekawiej a to za sprawą zabudowy
meblowej, która już nie jest minimalistyczna i symetrycznie uporządkowana.
Nowa sylwetka zaskakuje mnogością kształtów, urozmaiconych wnękami
i otwartymi półeczkami, które pojawiają się w mniej oczywistych miejscach.

Nowa aranżacja z systemu KAMduo ML przełamuje dotychczasową stylistykę mebli
kuchennych, wyłamując się z rygorystycznych schematów narzuconych przez
minimalizm. Uważni obserwatorzy trendów podczas targów MEBLE w Poznaniu
mogli zauważyć ważną zmianę w designie kuchennej zabudowy. Miejsce
monolitycznej bryły, której estetyka opierała się na symetrycznych modułach
i prostych płaszczyznach frontów, zastąpił mniej uporządkowany układ mebli.
W nowej linii zabudowy meblowej zaskakuje finezyjna gra geometrycznych kształtów,
zamkniętych

i

otwartych

przestrzeni,

które

dodatkowo

rozmieszczone

w nieregularny sposób.
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- Przełamanie symetrii i odejście od minimalistycznej bryły mebli poprzez
zróżnicowanie jej formy dynamizuje przestrzeń kuchenną - przyznaje Sylwia
Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM z Milejewa. - W zabudowie
meblowej coraz chętniej stawiamy na elementy, które ją wyróżniają. Liczy się
indywidualizm,

a

ten

można

podkreślić

właśnie

poprzez

przełamanie

konwencjonalnej sylwetki mebli i wprowadzenie ciekawych rozwiązań aranżacyjnych
- dodaje.
Spersonalizowana kuchnia ma podkreślić indywidualny styl gospodarzy, a nie
powielać uniwersalne aranżacje z katalogów. Obecnie jest to możliwe nawet
w przypadku

mebli

systemowych

-

dzięki

dostępnym

wielu

rozwiązaniom

stylistycznym, w tym nietypowym jak asymetryczny układ mebli, można wykreować
niepowtarzalny klimat wnętrza. Mocnym akcentem takiej zabudowy są otwarte półki
o zróżnicowanym kształcie, które - dla wzmocnienia efektu - mogą pojawiać się
w mniej oczywistych miejscach: tuż pod sufitem, w atrakcyjnie wyeksponowanej
wnęce czy przełamując prostą płaszczyznę frontów.
Urozmaicona forma zabudowy meblowej pozwoli uatrakcyjnić wnętrze kuchenne,
ważne jednak, aby estetycznie ją skomponować.
- Trzeba pamiętać o równowadze i przemyślanym skomponowaniu poszczególnych
elementów zabudowy meblowej, tak aby była ona spójna stylistycznie - mówi
projektantka.
KAMduo ML to nowoczesny system meblowy, w którym mocny akcent położono
właśnie na personalizację. Atutem linii jest modułowy podział szuflad, których
wysokość jest optymalnie dopasowana do najczęściej przechowywanych naczyń,
akcesoriów kuchennych czy produktów spożywczych. Przyszły użytkownik mebli,
może zdecydować, które z tych szuflad powinny się znaleźć w jego kuchni, tworząc
wspólnie z projektantem zestaw dopasowany do indywidualnych potrzeb.
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