
projekt ciekawe rozwiązania

Przytulny 
industrial
PRZESTRZEŃ INDUSTRIALNEJ KUCHNI ORGANIZUJE PÓŁWYSEP. 
PODCZAS GOTOWANIA MOŻNA ROZMAWIAĆ Z DOMOWNIKAMI 

W SALONIE CZY JADALNI, CO SPRZYJA CODZIENNYM RELACJOM. 

ALBO PODZIWIAĆ MIEJSKI KRAJOBRAZ ZA OKNAMI.

Jak loft
 Kuchnia w prawdziwym 
pofabrycznym wnętrzu to rzadkość.  
Betonowe wykończenia, cegła, industrialne 
dodatki stworzą klimat jak w lofcie.
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projekt ciekawe rozwiązania

APARTAMENT  powstał z  dwóch połączonych 
mieszkań. Jego aranżacja jest niesztampowa, łą-
cząca elementy industrialne z praktycznymi roz-
wiązaniami. Bazą jest stonowana, ponadczasowa 
kolorystyka: biel, szarość i  czerń. Przemysłową 
przestrzeń ociepla dębowa podłoga, a  świeżości 
dodają jej błękitne akcenty. 

Niezwykłą dekoracją strefy dziennej, świetnie 
pasującą do loftowego klimatu, jest krajobraz 
wielkiego miasta za oknami. Ma się wrażenie, że 
apartament jest jego częścią, ale jednocześnie sta-
nowi rodzinny azyl z dala od ulicznego zgiełku.

Kuchnia jest przestronna, otwarta na jadalnię 
i salon. Jej obrys nietuzinkowo wyznaczył – i na-
dał fabryczny styl – stalowy sufit. Wykonany został 

z  dwuteowników oraz siatki, podwieszonych na 
hakach. Całość uzupełniają metalowe, industrial-
ne lampy. Fabryczną stylizację kuchni dopełniają 
surowa cegła oraz fototapeta z dźwigami.

Szorstkość muru oswaja satynowa szarość me-
bli kuchennych. Ustawiono je planie litery U. 
Zabudowa przy ścianach jest bardzo pojemna 
i  praktyczna. Warto zwrócić uwagę na ciekawy 
układ frontów (prostokątów i kwadratów), przy-
pominających wzory ze słynnych obrazów Pieta 
Mondriana, ale w neutralnym, jasnoszarym ko-
lorze. Dzięki temu stonowana zabudowa znaj-
duje się na drugim planie lecz ma indywidualny 
charakter. Idealnie pasuje także do układu ram 
okien. 

Industrialny charakter na-
daje kuchni niezwykły sufit 
– ze stalowych dwuteowni-
ków i siatki zawieszonych na 
hakach. Fabryczne akcenty to 
także lampy, cegła i fototape-
ta z dźwigami.

Loftową przestrzeń ociepla dębowa podłoga. Szara kuchnia znajduje się na drugim 
planie, ale ma wyrazisty charakter. Obok, za ścianą z fototapetą z dźwigami, jest jadalnia.
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Centrum kuchni to duży półwysep. Dyskretnie 
wyeksponowano go kolorem – szarym w odcieniu 
ciemniejszym niż pozostałe meble. Tutaj gotuje 
się na płycie indukcyjnej. Pod blatem zaś znajdują 
się szuflady na akcesoria i naczynia. Lekkości tej 
strefie kuchni dodaje biały okap.

Co ważne, osoba gotująca nie jest izolowana od 
rodzinnego życia. Stojąc przy wyspie można roz-
mawiać z  domownikami przebywającymi w  sa-
lonie czy jadalni. Nie mniej atrakcyjna jest per-
spektywa spoglądania na pejzaż wielkiego miasta 
za oknami. Tu gotuje się jak w chmurach, ponad 
dachami wieżowców. ■

TEKST: MAŁGORZATA NIETUPSKA

STYLIZACJA: EWA KOZIOŁ ■ ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY
płyta grzejna: Mastercook
okap: Faber
piekarnik: Siemens
ekspres do kawy: Siemens
bateria: Kludi
meble: zabudowa kuchenna – 
na zamówienie (płyta MDF)
blaty: basaltina i czarny granit
ściany: szkło i cegła
podłoga: deski dębowe
oświetlenie: HK Living

INFORMACJE O PROJEKCIE
autorzy projektu: Monika i Adam 
Bronikowscy; HOLA Design
powierzchnia: ok. 17 m2 
(bez jadalni)

więcej projektów: 

Gotując przy półwyspie 
można rozmawiać z do-
mownikami przebywający-
mi w salonie i jadalni. Stąd 
też rozpościera się wspania-
ły widok na miasto.

Zabudowa kuchenna jest 
bardzo pojemna. Lekkości 
dodają jej białe cokoły. Blat 
w strefie zmywania to archi-
tektoniczny beton. 



Duży półwysep jest wygodnym 
centrum prac kuchennych. Pośrodku 
zainstalowano płytę indukcyjną, a nad 
nim wydajny okap. Pod blatem, po 
obu stronach półwyspu, znajdują się 
praktyczne szuflady.



projekt kuchnia otwarta

Na wysoki 
połysk
KUCHNIA ZOSTAŁA STWORZONA Z MYŚLĄ O MODELOWEJ 
RODZINIE 2+2. PANI DOMU ZALEŻAŁO, BY PODOBNIE JAK INNE 
WNĘTRZA, BYŁA BARDZO ELEGANCKA. NIE CHCIAŁA POPULARNYCH 
BEŻÓW I BRĄZÓW, STĄD CIEMNE BARWY, WYSOKI POŁYSK ZABUDOWY 
KUCHENNEJ ORAZ NOWOCZESNE SPRZĘTY W MODNEJ CZERNI. 

Minimalistyczna kuchnia to wnętrze bardzo 
uporządkowane. Proste bryły mebli z frontami 
w wysokim połysku oraz oszczędność w doborze 
kolorów wyznaczają styl.



ROLĘ GŁÓWNĄ  w tej otwartej na salon kuchni gra 
zabudowa – w minimalistycznym stylu lecz przy-
ciągająca wzrok oryginalnym rysunkiem natural-
nego orzecha. Piękne drewno oraz wysoki połysk 
frontów tworzą bardzo elegancki efekt. Projektan-
ci – Adam i  Monika Bronikowscy – chcieli, by 
w kuchni panował porządek brył – stąd pomysł 
na prostą, minimalistyczną zabudowę z szafkami 
otwieranymi bezuchwytowo. 

Nowoczesne urządzenia AGD w  modnej czer-
ni są tu niemal niewidoczne. Lodówka, ekspres do 
kawy i piekarnik kolorystycznie stapiają się z czarną 
obudową ściany oddzielającej kuchnię od pozosta-
łych pomieszczeń. Podobnie zresztą, jak kuchenka 
mikrofalowa, wkomponowana w  ciemną, drew-
nianą zabudowę meblową. W ten elegancki klimat 
doskonale wpisują się także blaty kuchenne. Wyko-
nane z czarnego, satynowanego granitu, doskonale 
współgrają z czernią nowoczesnych sprzętów. 

Nowoczesne sprzęty AGD 
to urządzenia w oryginal-
nym, czarnym kolorze. Na 
tle zabudowy meblowej, 
oddzielającej kuchnię od 
korytarza i salonu, wydają 
się być niemal niewidoczne. 

Z okna rozciąga się widok 
na zielone patio na pod-
warszawskim osiedlu. Jasne 
kolory ścian oraz szara 
podłoga stanowią kontrast 
dla ciemnej zabudowy 
i sprzętów.
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WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY
płyta grzejna: Miele
okap: Miele
piekarnik: Miele
kuchenka mikrofalowa: Miele
ekspres do kawy: Miele
lodówka: Samsung
zmywarka: Miele
meble: zabudowa kuchenna 
– na zamówienie
blaty: granit satynowany
ściany: szkło i farba ceramiczna

INFORMACJE O PROJEKCIE
autorzy projektu: Adam i Monika 
Bronikowscy; HOLA Design
powierzchnia: 10 m2

więcej projektów: 

Kierunek elegancja
MONIKA I ADAMA BRONIKOWSCY

Pani domu, nowoczesna mama i żona, 
chciała, by w jej kuchni panowała ponad-
czasowa elegancja. Dlatego styl aranżacji 
wyznacza drewniana zabudowa z frontami 
w wysokim połysku. Bardzo ważną rolę 
grają tu również wysokiej klasy sprzęty 
kuchenne, które kolorystycznie udało się 
wkomponować tak, że na tle zabudowy 
wydają się niemal niewidoczne.

 Dla kolorystycznej równowagi projektanci 
zaproponowali tu jasne ściany. Dlatego też nad 
blatami roboczymi króluje jasne szkło oraz biała 
farba ceramiczna. Dzięki dużej ilości eleganckich 
lampek sufitowych, wnętrze jest pięknie rozja-
śnione. Równie oryginalnie oświetlony został tak-
że jeden z blatów roboczych – lampki wpuszczone 
w dno szafek górnych doskonale oświetlają strefę 
przygotowywania posiłków. 

Podłoga z jasnoszarych płytek o dużych forma-
tach uzupełnia się kolorystycznie z ciemną zabu-
dową oraz grafitowymi blatami. Ze strefy zmywa-
nia, usytuowanej pod oknem, można zerkać na 
osiedlową zieleń – z okna rozciąga się widok na 
wewnętrzne patio osiedla pod Warszawą. 

Kuchnia bardzo płynnie łączy się z  salonem 
i  jadalnią – to tutaj, przy dużym jasnym stole, 
czteroosobowa rodzina siada do wspólnych posił-
ków lub poobiedniej kawy. ■

TEKST: JUDYTA KOKOSZKIEWICZ

STYLIZACJA: EWA KOZIOŁ ■ ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

Płyta grzejna z oryginal-
nymi pokrętłami kolory-

stycznie niemal stapia się 

z ciemnym blatem wykona-

nym z naturalnego, satyno-

wanego granitu. 

Kuchenka mikrofalowa 
wkomponowana w zabu-
dowę znajduje się na wy-

godnej wysokości. Ściana 

nad blatem roboczym zo-

stała zabezpieczona jasnym 

szkłem.



Przestrzeń jadalni, która płynnie łączy się z salonem i kuchnią, 
to miejsce, w którym czteroosobowa rodzina jada wspólne posiłki. 
Jasny stół i krzesła świetnie pasują do czarnych mebli w połysku.


