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11projektów wnętrz
w stylu nowoczesnym, klasycznym i retro

projekt kuchnia półotwarta

Ogromne okna doświetlają nie tylko kuchnię, ale
i jadalnię, gdzie ustawiono stół z akacji indyjskiej wraz
z krzesłami „Panton Chair Classic” marki Vitra.

Osnowa
przejrzystości

WSZECHOBECNA BIEL TO ROZWIĄZANIE STWORZONE DLA PRZESTRZENI KUCHENNYCH, GDZIE WRAŻENIE
ŁADU I CZYSTOŚCI SĄ WARTOŚCIAMI NADRZĘDNYMI. JEDNAK NIE STERYLNOŚĆ BYŁA PRIORYTETEM TEGO
PROJEKTU. W TYM MIEJSCU NIE DOSZUKAMY SIĘ ANI KRZTY SUROWOŚCI, DLATEGO ŻE CIEPŁO DREWNA
I PRZENIKAJĄCY DO WNĘTRZA OGRÓD DAJĄ POCZUCIE NIEBYWAŁEJ PRZYTULNOŚCI.
BIEL JEST NAJPROSTSZYM a zarazem najwspanialszym kolorem, który potrafi stworzyć tło dla każdej
kompozycji, pozostając nadal głównym „elementem”
wystroju wnętrza – stwierdza arch. wnętrz i właściciel
domu Adam Bronikowski. Dlatego nie powinno
dziwić nas, że wybór gospodarzy, a zarazem projektantów domu, padł na najjaśniejszą z barw,
która stała się punktem wyjścia do zaaranżowania
kuchni i jadalni. To tam właśnie biel ścian przenika
na zabudowy meblowe z MDF-u lakierowanego
na wysoki połysk, a następnie szkło „Lacobel”
umieszczone tuż nad blatem. Mroźnie otula
również posadzkę z gresu polerowanego w odcieniu
„Arctica”. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi
o nadanie głównego kolorystycznego tonu. Bo równie istotne jest tu drewno i to w bardzo ciepłym
odcieniu – obecne na elewacji domu oraz w postaci

ram okiennych. Najdosadniej pojawia się ono
w kuchni: afrykańskie drewno bodo (fornir na
frontach mebli), akacja indyjska (stolik jadalniany),
czy – w pozostałej części parteru – jako teak na
pobliskich schodach prowadzących na piętro. Biel
i jasny brąz przełamuje satynowany, granitowy
blat „Nero Zimbabwe”, który idealnie współgra
z równie ciemną płytą indukcyjną i piekarnikiem
„Ora-Ito” Gorenje. Ciemny odcień kamienia koresponduje z kompletem nowoczesnych krzeseł
marki Vitra w strefie jadalni, a także z sofami
firmy Mebelplast w salonie. Przestrzeń w pełni
spowija idealnie rozplanowane oświetlenie firm
Massive, Brilux oraz Chors, które wieczorami
dodatkowo podkreśla wszechobecność białej osnowy tego wnętrza. ■

Bezpośrednio z kuchni
można wyjść na świeże powietrze, dzięki czemu potencjalne garden party jest
zaopatrywane od ręki.
Biel i brąz zabudowy meblowej rozdziela granitowy blat
„Nero Zimbabwe”, pod którym zawieszono zlewozmywak „Iris” Pyramis – towarzyszy mu bateria z oferty IKEA.
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Biel jest w tym wnętrzu główną
dominantą, którą dodatkowo
intensyfikuje oświetlenie m.in.
firmy Massive.

Otwarta
lecz ukryta
ARCH. WNĘTRZ MONIKA I ADAM
BRONIKOWSCY

Minimalistyczna kuchnia całkowicie otwarta na pozostałą
przestrzeń jest jednak praktycznie z niej niewidoczna,
ze względu na przemyślany układ pomieszczeń. Wysoka
zabudowa meblowa kuchni z frontami w białym lakierze
wykończonym na wysoki połysk koresponduje z wystrojem całego wnętrza, przede wszystkim z podłogą. Tak jak
posadzka, tworzy bazę-tło dla innych elementów oraz,
podobnie jak ta pierwsza, swoimi odbiciami optycznie
powiększa przestrzeń. W pogodne dni, dzięki dużym przeszkleniom, na gładkiej jak lustro podłodze obserwować
można odbicie sunących po niebie chmur. W nocy często
przegląda się w niej księżyc. Czyste formy, proste kształty,
mocne bryły i wszechogarniająca biel – tak można by
scharakteryzować w kilku słowach to wnętrze.
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autorzy projektu: architekci wnętrz
Monika i Adam Bronikowscy; HOLA DESIGN
powierzchnia: ok. 12 m2 – kuchnia, ok. 10 m2 – jadalnia
więcej projektów:

Na podłodze – gres polerowany „Arctica” Ceramica Dell’Arte, a nad
blatem – szkło „Lacobel”. Jasność rozbija czerń płyty i piekarnika „Ora-Ito”
Gorenje oraz zabudowa dolna fornirowana bodo.
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