RUSTYKALNE INSPIRACJE

5

6

7

8

9
7. W wiejskiej kuchni to
rzecz niezbędna –
półka z wieszakami
na ściereczki. W sąsiedztwie można zawiesić niebiesko-białą makatę. Półka – 350 zł,
Camomille, www.camomille.pl
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8. Wisząca drewniana
szafka kuchenna z ceramicznymi szufladkami
i wieszaczkami. 150 zł,
Inne Meble, www.innemeble.pl
9. Klasyczne meble kuchenne Arcadia (Gatto)
z litego drewna. Dostępne w kolorach wiśniowym i magnolii. Robione są na zamówienie.
Ok. 40.000 zł, Art De
Vivre, www.artdevivre.pl
10. Taborecik Eco z drewnianym siedziskiem,
które wydaje się niczym wyrąbane przed
chwilą z pnia. 820 zł,
Interia Making Spaces, www.lafabrica.pl
www.dobrzemieszkaj.pl
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Kuchenka Mastrechef
(Aga) wyposażona
w pięć palników gazowych bądź płytę elektryczną, dwa piekarniki,
ceramiczny grill oraz kuchenkę do wolnego gotowania. Dostępna
w czterech kolorach.
Ok. 24.400 zł, Art De
Vivre, www.artdevivre.pl

Ochota na retro
Piekarnik CLASSIC w „naznaczonym” czasem kolorze Avena. Ozdobnie wykończony
w odcieniach starego złota. Wyposażony
w 5 funkcji, minutnik z funkcją wyłączenia, termoobieg, chłodzenie zewnętrzne.
1.890 zł, Candy, www.candy.pl

Płyta gazowa 2MID-4GLSA Epoca
w kolorze antracytu. Stylizowane pokrętła z automatycznymi zapalaczami
palników. Ok. 719 zł, Mastercook,
www.mastercook.pl
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Chłodziarko-zamrażarka
COO 2210 SHC (Paint
Vintage). W kolorze
pastelowego kremu,
nadającego wnętrzu
kuchni rodzinne ciepło.
3.999 zł, ARDO,
www.ardo.com.pl

TEKST: BEATA LESZCZYŃSKA, FOT. SERWISY FIRM

Gdy chcemy konsekwentnie utrzymać w swojej kuchni klimat rustykalnego
wnętrza, a jednocześnie potrzebujemy nowoczesnych sprzętów AGD,
najlepszym wyjściem będzie wybór sprzętów w stylistyce retro. Połączą
„niedzisiejszy” look i osiągnięcia technologiczne współczesności.

www.dobrzemieszkaj.pl

AGD W STYLU RUSTYKALNYM

Wyspa kuchenna (Restart) wykonywana jest na indywidualne życzenie. Wyposażona w wentylator,
elektryczny grill, programator LCD,
elektryczny rożen oraz trzy piekarniki. Może być z kuchnią gazową
bądź elektryczną. Po boku znajdują
się szafki i szuflady. W blacie ze
stali nierdzewnej można zamontować zlew, frytkownicę, kuchenkę
do gotowania makaronu.
Ok. 130.000 zł, Art De Vivre,
www.artdevivre.pl

To nie zwyczajna szafka... pod stylową obudową kryje się
winiarka na 20 butelek wina. Vinotemp VT-NAPA1 –
3.400 zł, NOBILE DI VINO, www.vinotemp.pl

Piekarnik CORTINA
w srebrnym wykończeniu. Wyposażony w 6
funkcji, minutnik z automatycznym wyłączeniem, system chłodzenia, ruszt i blachę.
3.999 zł, Smeg,
www.dombianco.pl

Okap kominkowy WK-Bilbo 90. Połączenie naturalnego,
niemalowanego drewna i lakierowanej stali. Trzy zakresy
prędkości pozwalają dopasować moc pracy okapu do potrzeb, sterowanie za pomocą suwaków ułatwia jego obsługę. 1.499 zł, Mastercook, www.mastercook.pl

www.dobrzemieszkaj.pl

Piekarnik MF-185 N Epoca. Drzwi
z czarnego szkła oraz zegar analogowy z programatorem. Osiem funkcji. Łatwość czyszczenia zapewnia
specjalna emalia Top Slide. 1.769 zł,
Mastercook, www.mastercook.pl
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