Dobre zestawienia

Drewniany stół popękany ze starości to skarb, który „zrobi”
każdą kuchnię. Tu jest idealną przeciwwagą dla ciągu roboczego
składającego się z prostych murowanych szafek i otwartych półek.
Umieszczenie ich na czarnym tle to rewelacja, efekt jest fantastyczny.
A my zwykle boimy się czerni na ścianie. Niesłusznie.

Zimne stalowe fronty szafek i nowoczesnych
sprzętów oprawiono w drewniane ramy.
Środek ciągu roboczego jest wypukły
jak brzuchata barokowa komoda. Całość
wsparta na cienkich wygiętych nóżkach.
Kuchnia totalnie zakręcona (Artdevivre.pl).

Miksuj w kuchni
Możesz łatwo zmienić
jej wygląd, dodając
do swoich szafek jeden
mebel w zupełnie innym
stylu. Jeszcze kilka nowych
dodatków, może kolor
i masz modne, efektowne
wnętrze. Ciekawsze
od poprzedniego
tekst: Bożena Kowalewska, wybór: Olga Kass
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ie bój się zamieszać w swojej kuchni.
To nie tylko modny trend, ale też
gwarancja nadania jej naprawdę
indywidualnego charakteru. Nie patrz na to,
że dotychczasowe wyposażenie jest jeszcze
dobre, gdy marzy ci się nowy wystrój.
Jeśli masz zwykłe proste szafki, wcale nie musisz
się ich pozbywać, z powodzeniem dopasujesz
je do nowej koncepcji. Bez względu na to,
co wybierzesz, będą stanowiły funkcjonalną
bazę i neutralne tło. W roli gwiazdy wystąpi
kredens, serwantka albo szafa i nawet jeśli
będziesz musiała zrezygnować z części starych
szafek, nie pożałujesz zamiany. Nowe elementy
wybieraj spośród antyków, mebli orientalnych,

ludowych, „barokowych”; za inspiracją
rozglądaj się wszędzie. Nowoczesne meble
kuchenne będą świetnie wyglądały zestawione
ze stylowym stołem na toczonych albo rzeźbionych
nogach. To on stanie się prawdziwą ozdobą
wnętrza. Przy mało atrakcyjnym stole postaw
najróżniejsze krzesła: rzeźbione, plastikowe,
ludwiki i vintage’owe. Wiele zyska w takim
towarzystwie. Ważne są także dodatki. Podkreślą
nowy charakter kuchni. Dzięki mieszaniu rzeczy
w różnych stylach możesz wyczarować
każdy klimat, jaki ci się zamarzy. Ale rób to
z wyczuciem i wdziękiem. Unikaj dosłowności,
niech to będzie twoja wariacja na temat.
Zobaczysz, że się uda.
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Buszując
w Internecie, znaleźliśmy płytki
wielkiej urody, ręcznie malowane
(www.tunis.com.pl). Wyłożyć nimi ścianę
w kuchni to marzenie, aczkolwiek nietanie,
bo jedna sztuka (15x15 cm) kosztuje ok. 20 zł.
Ale gdyby tak jedną lub kilka wstawić między
gładkie płytki? Czterema malowanymi
można zastąpić jedną płytkę
trzydziestkę. Możliwości jest sporo.
Stworzysz z tych kafli ozdobną ramę
wokół lustra, liniowy dekor
za umywalką lub zlewem
albo „obrazek” na ścianie.
Niektóre dekorowane
są typowymi arabskimi
motywami, ale są też
neutralne: ptaki,
kwiaty, drzewa.

Modne kiedyś murowane
zabudowy zwykle miały rustykalny
charakter. Dziś można je łatwo
odnowić i zmienić klimat wnętrza
np. na arabsko-hiszpański. Szafki
powinny być otwarte, ściany białe.
Nad blatem przyklej pas kafelków
z arabeskową dekoracją, a na półkach
postaw regionalną ceramikę.

