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67 POMYSŁÓW NA PIĘKNĄ KUCHNIĘ
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KLASYCZNY WSPÓŁCZESNY

Humphrey Munson, projektanci kuchni
Rozmiar kuchni w projekcie Ashurst House jest oszałamiający - obejmuje otwartą kuchnię, jadalnię w
oranżerii, pomieszczenie kuchenne, spiżarnię i pomieszczenie do przechowywania butów. Podoba mi się
prostota tego projektu i to, jak ujmuje klasyczny, typowo angielski styl, ale co najważniejsze, idealnie
odpowiada potrzebom rodziny.
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Gabriella Palumbo, Bloger wnętrzarski
Doceniam styl tej kuchni głównie dlatego, że zawiera wiele moich ulubionych elementów. Jestem
wielkim fanem dwóch różnych odcieni koloru dla frontów, ponieważ pozwala to na uzyskanie głębi, ale
także dodaje jasności przestrzeni. Szczególnie podobają mi się akcenty z mosiądzu, które kontrastują z
klasycznymi elementami stolarki, zapewniając swoistą równowagę pomiędzy starym i
nowym. Mieszanka naturalnych materiałów wykorzystywanych do wykończenia kuchni, takich jak blaty z
białego marmuru, drewniane przedmioty (taborety i deski do krojenia) oraz miedziane pojemniki,
zamieniają tę kuchnię w czystą i nowoczesną przestrzeń o organicznym charakterze!
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Grant Pierrus, Bloger wnętrzarski
To moja ulubiona kuchnia, ponieważ każdy może czerpać z niej wiele inspiracji. Jest to prosty
współczesny projekt i naprawdę łatwy do osiągnięcia. Odważne użycie niebieskiego na ścianach i
szafach pomaga stworzyć jednolite tło, które podkreśla marmurowe akcesoria i duży biały zlew
gospodarczy.
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Nicolette Lafonseca-Hargreaves, Bloger Wnętrzaski
To jest mój ulubiony styl kuchni, ponieważ nadaje się do funkcjonalnej przestrzeni, bez kompromisu w
kwestii stylu. Istnieje wiele sposobów na włączenie tego stylu do swojego domu. Na przykład poprzez
wykonanie ściany w formie tablicy szkolnej, półek drucianych, krzeseł bistro lub enkaustycznych
płytek. Zawsze byłam fanką białych kafelków w metrze, ale użycie szarych fug naprawdę daje ciekawy
barowy klimat. Dla stonowania wyglądu można wystawić książki kucharskie na grubych drewnianych
półkach lub powiesić na ścianie dziecięce rysunki w ramce. Jeśli budżet pozwala, można wstawić
kolorową lodówkę w stylu lat 50-tych, moja byłaby w kolorze miętowo-zielonym.
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Claire Garner, projektantka wnętrz
Zazwyczaj kuchnie, bez odpowiednich zabiegów stylistycznych, są pomieszczeniami zimnymi i
bezdusznymi, ale w tej kuchni ciepło pięknego dębu przeciwdziała temu efektowi. Kredowy,
zdecydowany kolor ściany pomaga stworzyć poczucie przytulności , podczas gdy jaśniejsze elementy
pomagają utrzymać światło w pomieszczeniu. Materiałowe żyrandole nad centralną wyspą
zastosowano, aby nadać przestrzeni łagodności, a grafikę nad kuchenką by nadać charakteru i
osobowości. Ogólny wygląd jest elegancki, ale uspokajający - towarzyski układ ułatwia życie rodzinne.
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Jesse Audubey, Interior Bloger
W tej kuchni uwielbiam wszystko: stonowaną paletę bieli i szarości, która pomaga odbijać światło,
nadając pomieszczeniu nieco przestrzeni, a także marmurową ścianę za zlewem, która efektownie
otacza przestrzeń. Prosty i funkcjonalny design białych elementów kuchennych sprawia, że znikają w tle,
zapewniając jednocześnie mnóstwo miejsca do przechowywania i pozostawiając środek pomieszczenia
dla tego wspaniałego stołu w stylu lat sześćdziesiątych. Dla mnie jest to cudownie łagodne
pomieszczenie, minimalistyczne pod względem estetycznym i pozbawionym bałaganu. Jednocześnie
ciepłe i zachęcające. Drewniane krzesła retro z widoczną strukturą drewna, owoce, warzywa i rośliny
nawiązują do natury. Projekt kuchni autorstwa Marie-Laure Helmkampf, sfotografowany przez Nicolasa
Matheusa
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Mary Middleton, Bloger Wnętrzarski
Zawsze miałem słabość do malowanych kuchni, ponieważ naprawdę są długowieczne. Po tym jak,
chwilowo idealny, kolor nam się znudzi można zawsze ponownie odświeżyć szafki i nadać swojej kuchni
zupełnie nowe życie, zwłaszcza jeśli zmieni się sprzęt, a może i płytki kuchenne. Ta specjalnie
zaprojektowana kuchnia łączy w sobie nowoczesną technologię i tradycyjne ręcznie malowane
szafki. Dla tych z nas, którzy czasy mieszkania ze współlokatorem mają już za sobą, projektujemy
kuchnię tak, by była centralnym punktem domu. Możliwość gotowania i uczestniczenia w spotkaniach
towarzyskich razem z rodziną jest obecnie bardzo pożądana, szczególnie jeśli kuchnia jest wystarczająco
duża. Właśnie dlatego wyspy kuchenne cieszą się takim zainteresowaniem, a ich towarzyski charakter
nabiera jeszcze większego znaczenia jeśli mają zintegrowane chłodziarki do wina. W połączeniu z
kamienną podłogą i ogrzewaniem podłogowym oraz tradycyjną kuchenką taka kuchnia staje się
naprawdę przytulna. Nie ma nic przyjemnego w myśleniu o trwałości kiedy projektuje się przestrzeń, ale
jeśli chodzi o projektowanie kuchni, ma to ogromne znaczenie, ponieważ kuchnie są zwykle
najważniejszym miejscem w domu.
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Kim Stephen, projektant wnętrz
Zaprojektowaliśmy tę kuchnię z myślą o życiu rodzinnym, nie rezygnując jednak z odważnego
stylu. Wypełnia on jeden koniec otwartego dużego salonu, jadalni i kuchni w domu w Cape Town w
Republice Południowej Afryki. Jest to kuchnia, której zadaniem jest zaspokojenie wymagań dużej rodziny,
więc musiała być funkcjonalna. Jest także ozdobą wspaniałej przestrzeni, więc musiała spełniać
estetyczne wymagania. Szafki są pomalowane na nieprzypadkowy kolor, zwany Monsoon Lagoon, a ich
głęboki odcień jest zrównoważony białymi podłogami z lastryko i piaskowca z marmuru Carrara. Aby
uniknąć wizualnie przytłaczających szafek, dodałem kolekcję białych glinianych urn, zapewniający
lekkość górnej szafce. Owalny łuk wyspy pozwolił na uzyskanie dużej przestrzeni, a jednocześnie
stworzył łatwe przejście w dość wąskiej przestrzeni. Uzupełnieniem jest czarna lodówka Smeg i wisiorki
Hicksa,
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Ta kuchnia została zaprojektowana dla londyńskiego mieszkania należącego do pary mieszkającej za
granicą. Jest to stosunkowo mała przestrzeń niż ta do której przywykli w swoim domu, więc chciałem
nadać jej lekkości i przewiewności. Żyrandol jest widoczny z salonu przez właz w kuchni, dlatego ważne
było, aby umieścić tam jakieś dzieło sztuki. Zarówno dla podkreślenia przestrzeni, jak i faktu, że
potrzebowaliśmy, aby żyrandol stał się największą atrakcją pomieszczenia, Wybraliśmy proste szafki w
ciepłej bieli z malutkimi mosiężnymi gałkami. To naprawdę działa, a właściciel uwielbia przebywać w tej
przestrzeni podczas swoich londyńskich wizyt.
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Styl Chic

Fabrice Bana, Interior Bloger
Ta kuchnia nie wygląda na typową kuchnię używaną na co dzień przez zabieganą rodzinę. Ta
nieformalna kuchnia, zaprojektowana i zamieszkiwana przez Jean-Louis Deniot, jest naprawdę
efektowna. Prosta, nowoczesna bryła ze specjalnie zaprojektowanymi uchwytami i gałkami jest
klejnotem z mosiądzu, co nadaje pomieszczeniu ciepły, seksowny blask i lekko zniekształcone
odbicie. Szary i biały marmur na ścianach, powierzchniach roboczych i podłodze delikatnie wyrównuje
pomieszczenie zakotwiczone w zabytkowym świetle sufitu. Efekt jest świeży, elegancki i praktyczny; ten
pokój udowadnia, że metalowe dodatki mogą być używane w kuchni i niekoniecznie są zimne.
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Jenny Kakoudakis, Interior Bloger
Miejsce w swoim zamyśle przeznaczone na spotkania właściciela restauracji i matki pięciorga dzieci, Ali
Cayne. Ta eklektyczna przestrzeń znajduje się w nowojorskiej kamienicy. Zdecydowałem się na taki
projekt, ponieważ łączy w sobie elementy stylu i funkcjonalności w równym stopniu. Kuchenka i wyciąg
firmy Lacanche w kolorze czarnym z dodatkami z mosiądzu oraz marmurowe blaty posiadają wile
unikalnych funkcji. Ściany pokryte są białymi "metro" kaflami obramowanymi czarną fugą, czymś, czego
nie widzimy często i w moim odczuciu dłużej będzie wyglądać świeżo ale i będzie bardziej
trwałe . Uwielbiam szaro-niebieskie szafki z mosiężnymi uchwytami, a także otwarte półki, które są
świetnym sposobem, aby pokazać stylowe kolekcje naczyń, jednocześnie czyniąc wszystko łatwo
dostępnym. Czarne stołki barowe Tolix sprawiają, że miejsce wygląda mniej formalnie.
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Kimberly Duran, Interior Bloger
Uroczo biała, marmurowo-złota kuchnia Christine Dovey to zdecydowanie moja ulubiona kuchnia
wszechczasów. Biały marmur połączony ze złotymi akcentami tworzy przestrzeń vintage, przy tym
całkowicie współczesną i bezwstydnie kobiecą. Ozdobne, zabytkowe oświetlenie i subtelne
bladoniebieskie akcenty to tylko stylowe wisienki na torcie. Uwielbiam każdy cal tej olśniewającej
przestrzeni. Zamieniłbym się z nią kuchniami w mgnieniu oka!
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Typhanie Peterson, projektantka tekstyliów i dekorator
wnętrz
Trudno jest stworzyć elegancką otwartą kuchnię na niewielkiej przestrzeni, ale wiem, że przy
odpowiednim planowaniu i wyposażeniu można wykonać to zadanie. Ta maleńka kuchnia mieści się
wygodnie w mieszkaniu na Manhattanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych. Uwielbiam używać
lekkich kolorów ścian i szafek, zmieszanych z nutką odważnego nowoczesnego koloru. Ta kuchnia
nadaje nowe życie formom i funkcjom słów. Jedna ważna wskazówka ujęta w tym projekcie to
wykorzystanie szuflad jako miejsca na lodówkę i zamrażarkę. Przydatna szczególnie jeśli nie
potrzebujemy pełnowymiarowej lodówki. To zawsze dobry pomysł jeśli szukamy sposobów na
zmniejszenie rozmiarów.
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Emilie Jacob, Interior Bloger
Po raz pierwszy natknąłem się na kuchnię Atheny Caldernone w Harpers Bazaar kilka lat temu i od tego
czasu pojawiały się prawie wszędzie; czasopisma, blogi, książki o wnętrzach .... I nic dziwnego, to
dosłownie dzieło sztuki (jak reszta jej Brooklyńskich mieszkań!). Calderone prowadzi faktastyczny blog
Eye Swoon, poświęcony projektowaniu i jedzeniu.
Na papierze nie jest to kuchnia, którą bym wybrał dla siebie. Mam skłonność do umieszczania
kolorowych neonów we wnętrzach, a ta przestrzeń tego nie ma. Ale jakoś nie mogę oderwać od niej
wzroku. Wszystko kryje się w drobnych detalach: mosiężny kształt kabin i okładzina tych niesamowitych
wiszących lamp Thomasa O'Briena; piękny marmurowy blat; drewniane taborety i panele. Nieznacznie
różne odcienie niebiesko-szarego naturalnie do siebie pasują. Kto by pomyślał, że możesz się zakochać
w kuchni o różnych odcieniach tego samego koloru?
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Molly Costello, Interior Bloger
Skandynawska elegancja to kwintesencja prostoty, funkcjonalności i subtelnego uroku, i ta kuchnia jest
tego doskonałym przykładem. Białe kafelki, marmurowe blaty robocze i chłodne zielone drewniane
elementy ze skórzanymi wstawkami zapewniają czysty i nieskazitelny wygląd, ale bez sterylności. Urok
tej przestrzeni przejawia się w estetyce materiałów, a także zastosowaniu klasycznych elementów,
takich jak drewniany stół z krzesłami Thonet. Metalowe akcenty dodają elegancji - mosiężny kranik i ten,
jakże cudowny, żyrandol! Połączenie minimalizmu i elegancji, to moja idealna kuchnia.
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Jane Eve Anderson, stylista wnętrz
Uwielbiam tę kuchnię Buster&Punch, która jest prezentowana na ich stronie internetowej w ramach
projektu Mews Flat. Użyliśmy tych wspaniałych uchwytów do szaf w jednym z naszych ostatnich
projektów, nadają całości stylowe wykończenie. Jestem także wielkim fanem szarych malowanych
szafek kontrastujących z blatami z jasnego marmuru. Mnóstwo miejsca do przechowywania jest
niezbędne w dobrze funkcjonującej kuchni, a te szafki o podwójnej wysokości spełniają dokładnie tę
funkcję. Urocza elegancka kuchnia idealna zarówno dla rodziny jak i kawalera.
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Dominic Coleman, projektant wnętrz
W założeniu chodziło o stworzenie nowoczesnej kuchni z nawiązaniem do tradycji. Aby to osiągnąć,
KIBRE zaprojektował kuchnię w domu. Kontrast współczesnego, odważnego, prążkowanego marmuru,
nie lakierowanych mosiężnych rączek i ciepłej, szarej palety na głęboko wpuszczonych drzwiach
tworzyło piękne zestawienie, osobistą przestrzeń.
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Kris Turnbull, projektant wnętrz
Trudno nie przyznać, że marmur jest piękny. Dzięki zastosowaniu neutralnych tonacji ta kuchnia nadal
jest przytulna i przyjazna. Przestrzeń pomiędzy wyspą i stołem kuchennym można oddzielić od siebie,
stosując różne rodzaje oświetlenia nad każdą z przestrzeni lub poprzez kontrastujące ze sobą
kompozycje kwiatów.
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Phillip McCaskill, projektant wnętrz
Jest to nowoczesna a zarazem klasyczna kuchnia, która wykracza poza tradycyjny design
kuchni. Usunięcie ściany dzielącej kuchnię i jadalnię tworzy bardziej towarzyską i swobodną
przestrzeń. W tej dużej kuchni udało się wyeliminować szafki naścienne od strony okna. Wyłożenie całej
ściany ręcznie wykonanymi kafelkami nadaje jej miękką fakturę i odbija jeszcze więcej światła. Wyspa
pomiędzy kuchnię a częścią wypoczynkową łączy obie przestrzenie, zapewniając swobodne miejsce do
jedzenia i spotkań towarzyskich. Naturalne kolory z ciepłymi odcieniami szarości zostały użyte w
połączeniu z odrobiną klasycznego granatu. Granatowa lniana roleta rzymska dodaje dodatkowej
tekstury i stanowi wyraźne tło dla oryginalnych lamp BTC wiszących nad zlewem. Jest to wypełniona
światłem, otwarta rodzinna kuchnia, która łączy funkcjonalną prostotę z tradycyjną wygodą.
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Susan Gillespie, projektantka wnętrz
Kuchnie połączone z przestrzenią mieszkalną są od wielu lat powszechną praktyką we wnętrzach, a my
w swoich projektach nadal ją promujemy. Przestrzenie te wymagają dużo więcej inteligentnego
projektowania, aby przekształcić je w spójne i funkcjonalne pomieszczenia.
Aby tak się stało, należy przemyśleć wiele elementów, takich jak: gotowanie, obszar roboczy,
przechowywanie, sprzątanie, formalne i nieformalne miejsca dla posiłków oraz strefę relaksu. W każdym
z tych obszarów kluczowe znaczenie ma ich dostępność i łatwość poruszania się..
Jako firma zaczynamy od spojrzenia na warunki życia i relacje klienta oraz na to, jak chciałby, aby ta
przestrzeń uwzględniała te relacje. Opakowujemy to w estetyczny sposób, odpowiedni dla klienta i
otoczenia w którym będzie mieszkał. Wierzymy, że jeśli przestrzeń funkcjonuje dobrze, wpływa to
pozytywnie na ludzi, którzy jej używają, a to jest najistotniejsze. Stare powiedzenie wiecznie żywe –
„miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu".
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STYL RUSTYKALNY

Gudy Herder, Projektowanie wnętrz i doradztwo w zakresie
trendów
Kto nie lubi kuchni z takim widokiem? To, co szczególnie podoba mi się w tym projekcie, to mieszanka
współczesnego stylu, podkreślona przez czarny design mebli i stalowe ramy okienne z minimalnym
podziałem. Rustykalnego klimatu dodają drewniane ściany i podłogi. Efekt to wyrafinowany, ale ciepły
wygląd. Uważam, że ta kuchnia jest dosyć ponadczasowa, jeśli umiejscowimy ją w skandynawskim
kraju, ponieważ czerń jest dość powszechnym kolorem w aranżacji wnętrz. Dla podkreślenia osobistego
stylu, kilka roślin na parapecie sprawdzi się idealnie, tworząc połączenie miedzy wnętrzem domu i
przyrodą, która roztacza się za oknem.
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Ciara Rees, projektantka wnętrz
Kuchnia powinna być praktyczna i przyjazna, niezależnie od wielkości. Właśnie dlatego uwielbiam tę
kuchnię. Czerpię z współczesnych trendów w postaci industrialnych i neutralnych tonów, zachowując
jednocześnie ciepło i naturalność. Otwarte półki tworzą odprężającą atmosferę, a stołki na rustykalnej
wyspie świetnie nadają się do nieformalnych posiłków. Zastosowanie oświetlenia nastrojowego nad
wyspą i oświetlenie roboczego w kuchniach zapewnia doskonałą równowagę. Naturalne światło ze
ściany delikatnie rozświetla całą przestrzeń. Mogę sobie wyobrazić, jak siedzę na wyspie z kieliszkiem
wina w dłoni i podjadam ciepły, chrupiący chleb….
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Emma Harris, Interior Bloger
Powiedziałbym, że jest to ostateczna, ponadczasowa kuchnia; ma klasyczny design, ale czerpie z wielu
różnych okresów. Kolor szafek jest nowoczesny, ale stary rustykalny drewniany stół i lampa wisząca
dobrze się z nim łączą, tworząc idealną mieszankę eklektyczną. Jestem także wielkim fanem
wykorzystywania grafiki w kuchni, a dla mnie malarstwo olejne nadaje tej ciepłej, wiejskiej kuchni trochę
powagi.
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Abi Dare, bloger wnętrz
Dla mnie ta kuchnia to idealne połączenie stylu rustykalnego i współczesnego. Jest lekka, jasna i
prostolinijna, z odrobiną skandynawskiej prostoty. Uwielbiam uderzający kontrast pomiędzy eleganckimi
białymi szafkami i drewnianymi blatami. Otwarte półki pozwalają na dodanie osobowości poprzez
naczynia, ceramikę lub rośliny; co więcej, możesz zmienić wystrój odpowiednio do nastroju lub pory
roku, tworząc zupełnie nowy wygląd w ciągu kilku minut. Mogę sobie wyobrazić tę kuchnię
funkcjonującą dobrze w różnych miejscach, od wiejskich chat po nowoczesne kamienice.
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Kate Monckton, projektant wnętrz
Podoba mi się pomysł włączenia nowoczesnego designu do epoki z której pochodzi
budynek. Architektoniczne płyty z marmuru, które owijają się wokół drewnianego korpusu kuchennej
wyspy działają dobrze na tle wiejskiego wnętrza.
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Styl Skandynawski

Jess Warner, Interior Bloger
Jesteśmy w trakcie rozszerzania naszego domu z głównym naciskiem na kuchnię rodzinną - z pięcioma
chłopcami potrzebujemy dużo miejsca, lodówki i zmywarki! Uwielbiam przestrzeń z ogromnym stołem
- gdzieś wszyscy mogę usiąść do posiłku, spotkać się z przyjaciółmi, popracować na laptopie i jako
przestrzeń dla dzieci, aby mogły uwolnić wodzę fantazji - prawdziwy domowy hub. Najważniejsze dla
mnie, jeśli chodzi o kuchnię, to światło, wygoda i prostota.
Uwielbiam tę kuchnię / jadalnię, ponieważ łączy w sobie miłość do rodzinnego monochromatycznego i
skandynawskiego designu; czysta, prosta przestrzeń bez bycia kliniczną lub surową, z drewnianymi
powierzchniami połączonymi z matową czernią, przynoszącą bardziej miękki wymiar błyszczącym
białym kafelkom i eleganckim industrialnie wyeksponowanym żarówkom.
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Heather Milner, Bloger wnętrzaski
Jestem naprawdę poruszony prostotą i ciepłem tej kuchni. Bezuchwytowe szafki, białe ściany i
pomalowane deski podłogowe są klasyką skandynawską, ale beżowy kolor kuchni oraz naturalne detale
z drewna i rattanu przenoszą ją całkowicie na inny poziom. Marmurowe blaty dodają odrobinę luksusu, a
rośliny doniczkowe sprawiają, że czuje się świeżość. W pewien sposób nadaje to pomieszczeniu
ponadczasowości i nowoczesności w jednym.
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Alessandra Barlassina, bloger wnętrz
Uwielbiam tę kuchnię, ponieważ jest pełna światła i mogę sobie wyobrazić mieszkającą w niej rodzinę,
Kuchnia jest surowa i spokojna, przytulna i przyjazna. Białe kafelki, otwarte półki i proste
oświetlenie. Każdy mógł wykonać ją sam przy pomocy prostych narzędzi. Wszystko jest zorganizowane i
na wyciągnięcie ręki. Ponadto podoba mi się to, że są też rośliny. Można zerwać trochę świeżego
rozmarynu podczas gotowania! Warto zwrócić uwagę na mydło w butelce obok zlewu, można odnieść
wrażenie, że to ręczna robota!
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Allan Torp, Bloger wnętrzarski
Duńskie projekty kuchenne nie wykazały innowacyjnością w ciągu ostatnich lat. Mamy tendencję do
trzymania się czystych białych powierzchni. Muszę przyznać, że chciałabym zobaczyć więcej arabskiej
wiosny i trochę mniej rewolucji mikrofalowej w przygotowywaniu posiłków, szczególnie w odniesieniu do
użycia koloru i materiałów.
Razem z Norm Architects, Duńska Reform zrewolucjonizowała kuchnię Ikei, zmieniając front,
przekształcając nudną białą kuchnię w nową, odświeżającą, przyciągającą wzrok. Kuchnia jest prosta, ale
bardzo ekskluzywna w swoim ponadczasowym designie. Nie posiada żadnych uchwytów, eksponuje
blat stołu pokrywający całą powierzchnię i nadaje mu wyjątkowe wykończenie. Materiały, które rzadko
są używane w kuchniach, dają czysty, ale surowy wyraz.
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Karen Knox, Interior Bloger
Gdy tylko zobaczyłem tę kuchnię, moje serce zaczęło "trzepotać". Posiada wiele elementów
konstrukcyjnych, które sobie cenię. Mieszanka surowców, w tym betonu, sklejki i odkrytej cegły, dodaje
głębi i tekstury. Chłodna monochromatyczna kolorystyka została ocieplona i stanowi przeciwwagę do
naturalnych odcieni drewna. Oświetlenie przemysłowe wisi nad elegancką minimalistyczną linią blatu i
szafek, podczas gdy ogromny obrazi stanowi punkt centralny nie przytłaczając jednak
przestrzeni. Geometryczna taca i szklane butelki urozmaicają przestrzeń kolorami z połowy stulecia. Taki
szczegół jest potrzebny każdemu pomieszczeniu. Materiały, wyważenie projektu, tekstury i schematu
kolorów bardzo mi się podobają.
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Catherine Lazure-Guinard, Bloger wnętrzarski
Uwielbiam tę kuchnię szwedzkiej stylistki Emmy Persson Lagerberg. Mint, zielone szafki są odważnym
wyborem, ale efekt jest doskonały. Kuchnia wygląda świeżo, czysto, stylowo i bardzo
skandynawsko. Naturalne drewniane meble dodają ciepła, a marmurowy blat i panel kuchenny
zapewniają piękną fakturę i nutkę elegancji. Ciemnozielone krzesło z giętego drewna jest świetnym
akcentem.
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Agata Dimmich, stylistka wnętrz
Podczas stylizowania tego domu dla mojego klienta, zdałam sobie sprawę jak bardzo podoba mi się
prosty design i czyste linie w kuchni. Minimalizm sprawia, że przestrzeń jest przestronna, jasna i
praktyczna. Bardzo podoba mi się, w jaki sposób czarno-biała paleta kolorów została zestawiona z
drewnianymi elementami (na przykład ze stołkiem lub przyborami kuchennymi), aby ostateczny wygląd
był nie tylko ponadczasowy, ale także ciepły i zachęcający.
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Mette Jakobsen, Bloger wnętrzarski
Uwielbiam sposób, w jaki można zmaksymalizować wizualne wymiary pomieszczenia za pomocą
podstawowych rozwiązań dekoracyjnych i subtelnego doboru kolorów. Czarne szafki i białe kafelki są
ponadczasowe. Brak miejsca na półkach wymusza stworzenie rozwiązań, które wykraczają poza zwykłe
półki na zioła i domowe wyroby. Dlatego warto wybrać wielofunkcyjne rozwiązania, które są niezbędne
w ciasnych pomieszczeniach. Wózki barowe są dobry przykładem, można przechowywać w nich rzeczy
na dolnej półce, używać je jako stolika do kolacji lub, jak tutaj, stolika na roślinny.
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Suna Interior Design
Kuchnia zaprojektowana na indywidualne zamówienie przez Suna Interior Design ma czarne
wbudowane urządzenia, kwarcowy blat z efektem marmuru, czarną komodę z efektem drewna i ukryte
oświetlenie podszafkowe – które razem tworzą zaskakującą kombinację. Wystrój jest nastrojowy i męski,
a szafki kuchenne w intensywnym odcieniu błyszczącej czerni, podłoga z orzecha włoskiego i
marmurowy panel kuchenny tworzą elegancką przestrzeń.
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Patricia Gray Wnętrza
Podoba nam się, jak Macassar tworzy efektowny hebanowy panel kuchenny służący do zintegrowania
lodówki oraz ekspresu do kawy. Panel kuchenny za płytą jest wykonany ze szkła Starphire, wisząca
półka ze stali nierdzewnej zapewnia wygodne miejsce do przechowywania i składowania
naczyń. Oświetlenie robocze zostało wbudowane w półkę. Lustrzana nad półką tworzy głębię i odbija
światło. Zastosowano blaty Corian. Preferujemy projektowanie kuchennych blatów na wysokości 99cm
"(w stosunku do standardowej wysokości 91"), ponieważ uważamy, to za bardziej ergonomiczne
rozwiązanie. Zastosowane urządzenia mają klasę przemysłową są produkowane przez Sub-Zero, Wolf,
Miele i Asko. Wyspa posiada ocieplane szuflady.
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Natalia Alexandrou, Bloger wnętrzarski
Wiedziałam, że ta kuchnia okaże się niesamowita zanim jeszcze powstała. Mój narzeczony był
architektem dzięki czemu miałam możliwość obserwować ewolucję tego nowoczesnego projektu
kuchni. Naturalne światło padające z lamp sufitowych na ręcznie robione drewniane szafki połączone z
inteligentnym podświetleniem LED w kuchennej wyspie, tworzy cudownie jasne i ciepłe
miejsce. Uwielbiam połączenie naturalnego i szarego drewna, a także sposób, w jaki pływająca półka
wtapia się w szafkę. Metalowe ramy okienne zatrzymują minimalną ilość światła z zewnątrz dzięki
czemu można bez reszty delegować się cudownym widokiem na zewnątrz.
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Anna Kovalchencko, Bloger wnętrzarski
Wiele osób unika używania niebieskiego koloru w kuchni, ponieważ jest uważany za tłumiący
apetyt. Zaskakuje fakt, że jednak nie ma na to dowodów naukowych! Niebieski może być fantastycznym
i niecodziennym wyborem do kuchni, a ten piękny dom na zdjęciu, tylko to potwierdza. Bardzo podoba
mi się ten chłodny, szarawy odcień wybrany przez projektantów - razem z ciepłym żółtym drewnem i
mosiądzem wygląda bardzo zachęcająco i przytulnie.
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Paul Moore, McCann Moore Architekci
To kuchnia w odnowionym przez nas domu. Lubię chłodną szarą kuchnię, ponieważ pokazuje, jak
monochromatyczny potrafi ożywiać. Okno w kształcie obrazu i odważna kolorystyka stanowią świetny
kontrast dla szarych drzwi, kamiennej wyspy i części wypoczynkowej z orzecha.
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Alexandra Wilson, projektantka wnętrz
Kuchnie Poggenpohl sprowadzają nowoczesne mieszkanie do sztuki. Jako projektant lubię to podejście
w którym otoczenie jest tak samo ważne jak projekt kuchni, forma i funkcjonalność. Jest to klasyczny
przykład, w którym rustykalny styl spotyka się ze sztuką. Naturalne materiały które zostały użyte w tej
przestrzeni: surowe drewniane konstrukcje kratownicowe i imponująca ceglana ściana, stanowią
zupełny kontrast do gładkiej matowej wylewanej betonowej podłogi i surowych, białych
ścian. Opływowa prostota kuchennej wyspy jest na tyle abstrakcyjna, że każdy element wystroju pasuje i
może znaleźć się w jej otoczeniu - tak proste, a jednocześnie tak praktyczne!
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James Gostelow, projektant wnętrz
Tutaj używaliśmy różnych materiałów dla każdego elementu kuchni, takich jak marmurowe blaty
robocze, aby ożywić kuchnię w celu uzyskania bogatego i teksturowanego wyglądu. Mądre
wykorzystanie oświetlenia zapewnia jasność pomieszczenia i daje poczucie przestrzeni, pozwalając
swobodnie poruszać się po wyśrodkowanej wyspie. Jest to idealny przykład, jeśli chcesz uzyskać prosty,
nowoczesny wygląd, który jest jednocześnie czysty i funkcjonalny. Zastosowanie czerwieni do stołków i
akcesoriów przynosi odrobinę koloru i radości w kuchni.
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Sallie Chater, projektantka wnętrz
Ta kuchnia została zaprojektowana przez Interiorsat58 dla klienta, który chciał uzyskać bardzo
nowoczesny a jedocześnie męski wygląd. Połączenie różnych faktur materiału, zapewnia, że kuchnia jest
ciepła, a także spełnia współczesne wytyczne klienta. Kafelkowa podłoga nie dawałaby takiego samego
efektu, więc została wybrana ta drewniana ze względu na jej ciepły odcień, a także niezwykle dużą
długość i szerokość, które sprawdzają się bardzo dobrze w tej dużej otwartej przestrzeni.
Użyte wyposażenie jest proste i ponadczasowe, więc szczegóły, które dodają temu designu
wyjątkowości, to na przykład lampa od Terzani oraz eleganckie skórzane krzesła i taborety od
Bontempi. I oczywiście niesamowita lodówka na wino oraz poczwórny piekarnik, idealny na towarzyskie
spotkania! Solidny marmurowy stół od Bonaldo jest również imponujący, warto używać na nim mat, aby
chronić marmur, ponieważ łatwo może się poplamić.
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Jude Burrows, projektant wnętrz
Lubię mieszankę wykończeń w kuchni – wygląda to bardziej osobiście i lżej niż cały zestaw
dopasowanych do siebie ścian. Nawet jeśli podejście typu mix and match może okazać się nieco zbyt
proste, możliwe jest stworzenie eleganckiego, nowoczesnego wykończenia, skupiając się na właściwej
równowadze między elementami. Kontrastujące elementy wykończenia wyspy, jak inne szafki bazowe
niż szafki ścienne, są doskonałym sposobem na wprowadzenie śmiałego koloru lub tekstury bez efektu
przytłoczenia całego pomieszczenia. Podobnie można urozmaicić ponurą paletę kolorów poprzez jasne
metaliczne elementy wykończenia – na przykład miedziane siedziska w hokerach od Cox i Cox.
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Kate Young, Bloger wnętrzarski
Zauważyłem tę kuchnię na Pinterest i od razu mnie oczarowała. Tak, jest mała, ale właściciele
doskonale połączyli jej wielkość z funkcjonalnością i stylem. Kontrast zimnych regałów przemysłowych i
betonowych podłóg z rustykalnym, ponadwymiarowym drewnianym stołem rzeźnika i
niedopasowanymi meblami jest idealny. Uwielbiam ten eklektyczny, bezładny styl. Ciemne ściany
tworzą dramatyczne tło, a cała przestrzeń nagle staje się ekscytująca, zachęcająca i przytulna. Odrobina
wytworności to żyrandol. Ta kuchnia emanują osobowością i takie kuchnie lubię.
44 | S t r o n a

Źródło

Zoe Dye, Bloger wnętrzarski
Słyszeliśmy jak wiele osób mówi, że kuchnia jest sercem domu, ale też wielu twierdzi ze to banał, nie
sądzę jednak, patrząc na tą kuchnie, by to stwierdzenie mogłoby być prawdziwsze. W kuchni szukam
przestrzeni, która mnie inspiruje, gdzieś, jest życie, a ta jest właśnie taka. To sprawia, że chcę gotować i
tworzyć posiłki dla przyjaciół i rodziny. Uwielbiam jasne, kolorowe, przestrzenie i uczucie odprężenia. Dla
mnie ta kuchnia spełnia wszystkie te wymagania.
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Claire Price, Bloger wnętrzarski
Praktyczny, dobrze wyglądający z poczuciem humoru; Z taką samą łatwością mogłabym opisywać
mojego wymarzonego mężczyznę jak wymarzoną kuchnię. Ten projekt to wszystko ma. Współgra
również z podejściem "wszystko pasuje" w odniesieniu do akcesoriów. Połącznie vintage, modern, retro w jednym miejscu w hołdzie pięknu, a nie dlatego, że pasuje. Otwarte półki to podstawa, żeby takie
skarby nie pozostały w ukryciu, a do tego rośliny, jako obowiązkowy element kuchni. Podoba mi się
paleta kolorów i motywy artystyczne, szczególnie ten neon, który chciałabym mieć w mojej własnej
kuchni.
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Susie Earlam, Bloger wnętrzarski
Jest to prawdopodobnie przeciwieństwo tego, co większość ludzi by wybrała, ale dla mnie urok tej
kuchni tkwi w tym że nie jest już nowa. Ta kuchnia jest stara i zużyta, ale ukochana. W tej kuchni jest
prawdziwa osobowość; Historia i życie tego, kto w niej mieszkał wynikają z artystycznej natury
zgromadzanych w niej przedmiotów, takich jak obraz i kapelusz z imprezy.
Lubię gdy ludzie używają kuchni jak każdego innego pomieszczenia w domu, a nie jak sterylnej,
nieskazitelnej przestrzeni. Oczywiście, należy trzymać go w czystości, ale urządzać z tą samą uwagą i
zaangażowaniem, co resztę domu. Popieram mnogość roślin w tej kuchni, ja osobiście jeszcze kilka bym
dołożyła.
Ta kuchnia naprawdę robi na mnie wrażenie. To zabytkowe oświetlenie, ostro zielone krzesła,
drewniane podłogi i białe ściany. Wszystko doskonale oświetla cudowne wielkie okno.
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Niki Brantmark, Bloger wnętrzarski
Kuchnia naprawdę jest sercem domu. Dlatego uważam, że powinna być domowa i być miejscem gdzie
rodzina i przyjaciele mogą czuć się zrelaksowani. Podoba mi się połączenie starych i nowych a
jednocześnie różnych stylów w tej przestrzeni. Ponadto ma najcudowniejszą matowo-czarną podłogę z
drewna - ujarzmiona marokańskim dywanem.
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Odysseas Constantine, Bloger wnętrzarski
Każdy element w tej przestrzeni został przemyślany, od miękkich szarych ścian po marmurowy
stół. Ściana z galerią Starych Mistrzów wygląda świetnie, ale chętnie zamieniłbym ją na współczesny
pop-art, aby dodać trochę koloru do przestrzeni i połączyć z krzesłami z połowy stulecia. Nie wszystkim
dane jest mieszkać w pokojach z wysokim sufitem, ale są tu elementy, którymi warto się zainspirować,
np. umieszczenie dzieł sztuki w kuchni.
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Martyn White, Bloger wnętrzarski
Moją ulubioną kuchnią wszechczasów jest ta wspaniała paryska kuchnia zaprojektowana przez Josepha
Diranda. To, co kocham w tym projekcie, to to, że pokazuje nam co można osiągnąć w ograniczonej
przestrzeni. Nie ma głównego koloru; w projekcie, do maksimum wykorzystano potencjał każdego z
użytych materiałów, mieszankę różnych odcieni uzyskano za pomocą połączenia ze sobą wielu
rodzajów wykończenia i struktury materiałów. Dirand stworzył harmonijny projekt, pełny charakteru, nic
w nim nie walczy o uwagę oglądającego, po prostu należy zamieszkać i delektować się każdego dnia.
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Hannah Russell, Bloger wnętrzarski
Cieszę się, że ludzie gromadzą się w kuchniach; są one miejscem życzliwości, miłości i (miejmy nadzieję)
serwowania pysznych posiłków! Dlatego preferuję kuchnie, które są zintegrowane z powierzchnią
mieszkalną. Kiedy odnawiałam swój własny dom, wybrałam projekt z otwartym salonem, połączniem
kuchni i jadalni. Użyłam jasnych szarości, błękitów i bieli, aby stworzyć prosty wygląd, podkreślony dużą
ilością złota, dla podtrzymania intrygującego charakteru miejsca. Betonowe szafki kuchenne łagodzą
delikatniejsze kolory w salonie. Zastosowałam antyczne włoskie kafelki jako maty żaroodporne
chroniące blaty z białego granitu. To miejsce idealnie do nas pasuje, to tu spędzamy najwięcej czasu. I
sprawia nam to ogromną przyjemność.
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Gerard McGuickin, autor publikacji o projektowaniu
Praktyczna kuchnia Vipp to koncepcja mebli, która składa się z modułów ze stali nierdzewnej. Te
moduły lub komponenty są dostępne w różnych rozmiarach i mogą być łączone i konfigurowane
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Kuchnia jest industrialna, muskularna i funkcjonalna, o
namacalnej formie i doskonałym wykonaniu. Ten zdecydowany odważny design zaspokoi oczekiwania
najbardziej żarliwego szefa kuchni i zapewni wiele lat inspirującego gotowania.
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Sarah Van Peteghem, Bloger wnętrzarski
W tej kuchni podoba mi się połączenie różnych szarych kolorów szaf z białymi kafelkami w stylu metro
jako tłem. Szafki mają bardzo czyste linie, które kontrastują trochę ze sposobem w jaki zawieszone jest
oświetlenie nad zlewem. Jednak to co najbardziej mi się podobała w tej kuchni, to to, że ma dużą
otwartą przestrzeń z przodu, która może pomieścić duży stół na rodzinne obiady, spotkania i poranną
kawą.
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Alex Carberry, projektant wnętrz
Beth Chapleau kobieta, o podobnym do mojego guście - podczas remontu domu, Beth odnowiła
większość swojej kuchni poprzez odmalowanie istniejących szafek i wymianę sprzętu, zamiast
wyburzenia całego pomieszczenia i stworzenia go od nowa. Czarno-białe szafki dobrze do siebie pasują,
w połączeniu z blatem z laminatu orzechowego, stanowią mocny akcent. Chociaż projekt nie jest pełen
tradycyjnych ciepłych kolorów, Beth udało się stworzyć elegancką, ale przytulną i przemyślaną kuchnię.
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Eleni Psyllaki, Bloger wnętrzarski
Kuchnie łatwo stają się miejscem zaśmieconym, a jedzenie i produkty często są rozrzucone wszędzie. W
tej kuchni podoba mi się czystość i porządek. Zasobne, eleganckie szafki w zupełności wystarczają, aby
ukryć cały ten bałagan, podczas gdy ich biały odcień łączy się z białą podłogą i ścianą, aby uzyskać
jednolity efekt. Czarno-biały kontrast i obfita ilość światła dziennego, które wdziera się przez duże okno,
określa przestrzeń i uspokaja wzrok.
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Johan Hazenbroek, Bloger wnętrzarski
To, co najbardziej podoba mi się w tej minimalistycznej kuchni, to fakt, że jest ona zintegrowana z
domem. Chociaż jest to kuchnia, nie wygląda jakby nią była. To bardziej przypomina kredens z dwoma
kranami. Wszystkie szuflady są symetryczne, monochromatyczna paleta kolorów na blacie i frontach
sprawdza się doskonale, a ponadto: brak górnych szafek, tworzy dużo otwartej przestrzeni i powiększa
pomieszczenie. Ta minimalistyczna kuchnia wygląda jak moja wymarzona kuchnia. Brakuje tylko
kuchenki, ale założę się, że jest zintegrowana gdzieś, gdzie jej nie widać!
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Patrizia Furrer, Bloger wnętrzarski
Uwielbiam kuchnię, która jest czysta i uporządkowana, ale nie sterylna. Ta jest doskonałym tego
przykładem. Betonowe blaty nadają jej industrialny charakter, biała podłoga skandynawskiego chłodu, a
dobrze rozmieszczone akcesorii przytulności. Warto pokazać swoje ulubione przedmioty i ukryć te
niezbyt ładne. Stylowa lampa to nie tylko dobre źródło światła, ale też element nadający domowego
charakteru. Dobrym pomysłem.jest tez umieszczenie w kuchni jakiegoś obrazu.
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Heather Craig, projektantka wnętrz
Podziwiam tę kuchnię z dwóch powodów: wysokiego kontrastu kolorów i zastosowania naturalnych
wykończeń. Oba elementy są nieodzownymi składnikami idealnego projektu zawartego w mojej książce
o designie. Głęboki szary matowy kolor oraz prostota szafek stanowią idealne tło do pokazania
stylowego marmuru w naturalnym klimacie. Podoba mi się to, że kształt kredensu też jest
niestandardowy, to także podkreśla indywidualny styl przestrzeni. Aby połączyć różnorodność kolorów,
zastosowano złoto nadające ciepła i elementy naturalnego drewna nadające miejscu chłodną
osobowość, ale i łagodny towarzyski klimat. Chciałabym posiedzieć w tej kuchni popijając coś z
bąbelkami!
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Aisha Kellaway, bloger wnętrzarski
Kuchnia jest sercem domu, a ta kuchnia emanuje wiejskim urokiem i osobowością. Podoba mi się
odważna, fioletowa wyspa kuchenna, oszałamiające otwarte belki i piękne kremowe szafki. Otwarta
kuchnio-jadalnia to świetny sposób na otwarcie przestrzeni, a wyspy kuchenne to praktyczny sposób na
wykorzystanie miejsca. Ta ma dedykowaną powierzchnię przygotowawczą, dodatkowy zlew i dużo
miejsca do przechowywania. Podoba mi się półka na talerze - jest praktyczna i stylowa! Jedyną rzeczą,
którą zrobiłabym inaczej, jest zmiana świateł na coś mniej nowoczesnego, aby pasowało do stylu
country.
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Sophie Tatton, Bloger wnętrzarski
Uwielbiam tę jasną, przestronną kuchnię. Jest idealna do gotowania i spotkań towarzyskich, przyciąga
mnie swoim tradycyjnym angielskim stylem.
Odsłonięte belki i blaty z litego drewna współgrają idealnie z szafkami, a kwiat Aga jest znakomitym
dodatkiem do tego wiejskiego klimatu. Niebieski kolor szafek naprawdę przyciąga uwagę, osobiście
uważam, że nie należy bać się stosowania jaskrawych kolorów w kuchni.
Jest tu mnóstwo miejsca do przechowywania, które zawsze jest potrzebne. Podobają mi się szafki ze
szklanymi frontami i stojak na talerze, który można wykorzystać do pokazania pięknej zestawy
stołowej. Duża ilość regałów to zawsze plus, można w nich przechować wszystkie książki kucharskie
zgromadzone przez lata!
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Jessica Trent, Interior Bloger
Moja ulubiona kuchnia to moja własna kuchnia! Mam ogromne szczęście, że mój mąż samodzielnie
projektuje i tworzy kuchnie. Jest to niewielka przestrzeń, ale zyskuje bardzo wiele dzięki ogromnej ilości
naturalnego światła, ponadto za każdą szafką i szufladą kryje się jakaś historia. Całość, wykonana ręcznie
w naszym ogrodowym warsztacie, łączy tradycyjne, angielskie szafki z gałkami typu twist-lock w stylu
vintage z nowoczesnymi blatami roboczymi Iroko. Wszystko jest tak funkcjonalne, w tej naszej
kompaktowej przestrzeni życiowej, że nie mogę wyobrazić sobie nic bardziej odpowiedniego!
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Kim M, Bloger wnętrzarski
Kuchnia jest sercem domu. Dekorując moją wymarzoną przestrzeń, pamiętałam o tym przez cały czas
trwania procesu. Starałam się stworzyć funkcjonalną przestrzeń, która byłaby ponadto ciepła i przytulna,
dodając osobiste przedmioty, rodzinne zdjęcia i pamiątki, intensywne odcienie drewna i ciepłe
kolory. Niestandardowy okap, mój ulubiony element dekoracyjny, naśladuje kominek i gromadzi
wszystkich wokół, by razem miło spędzali czas.
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Laura Holmes, Bloger wnętrzarski
Uwielbiam tę kuchnię, ponieważ jest tak świeża, czysta i przestronna. Wiktoriańskie domy w zabudowie
szeregowej są często dość wąskie, a kuchnia z tyłu, więc trudno jest uzyskać w nich wystarczającą ilość
światła. Miękka paleta, którą wybrałam, pomaga stworzyć poczucie przestrzeni i spokoju. Na koniec,
dodałam współczesne meble do jadalni i żyrandol nad wyspą, aby wykończyć przestrzeń i nadać jej
nowoczesnego charakteru.
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Emma Kate, Bloger wnętrzarski
Moja ulubiona kuchnia to moja własna kuchnia. Powodem, dla którego tak się cieszę, jest to, że
przekształciłem ją z mdłej beżowej kuchni z lat 80-tych w jasną kuchnię w stylu shaker’a za niewielkie
pieniądze. Jestem dumna, że uratowałam ją ze składu odpadów, ponieważ jestem zapaloną
restauratorką starych przedmiotów. Użyłam oryginalnych drzwi i dodałam drewniane wykończenia,
nowe uchwyty i pomalowałam.
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Anna Lysik, Bloger wnętrzarski
Moja idealna kuchnia musi składać się z trzech ważnych elementów; musi być funkcjonalna,
przestronna i odzwierciedlać mój osobisty styl. Moim wymarzonym domem byłoby dwupoziomowe
mieszkanie w centrum miasta z otwartą, przemysłową kuchnią. Dodatkowo z mini-ogrodem,
wnoszącym do domu powiew natury. Ta kuchnia to Siematic z kolekcji miejskiej. Podobają mi się
antracytowe fronty, w połączeniu z surowymi elementami wykończenia i akcesoriami w różnych
kolorach. Sypialnia blisko kuchni to idealne rozwiązanie na niedzielny poranek – kiedy można obudzić
się od zapachu świeżej kawy.
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Desiree Groenendal, Bloger wnętrzarski
Ten rodzinny letni dom w Hamptons zbudowany jest z kilku modułów VIPP w jasnej bieli z blatem ze
stali nierdzewnej o grubości 4 mm. Podoba mi się ta kuchnia ze względu na jej industrialny charakter i
betonową podłogę. Piękna otwarta przestrzeń z oryginalnymi belkami pozostawionymi w zasięgu
wzroku i widokiem na ogród.
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Helga de Waal, projektant wnętrz
Uwielbiam minimalny i ponadczasowy design tej kuchni. Nowoczesna podłoga przemysłowa i białe
szafki pięknie pasują do drewnianego blatu, który sprawia, że przestrzeń jest ciepła i przytulna. Naturalne
światło wpada do kuchni przez dwa okna, a podczas gotowania można obserwować co dzieje się na
zewnątrz. Jest to kuchnia którą chciałabym mieć w moim przyszłym domu.
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Luke Batchelor, Bloger wnętrzarski
Zawsze podziwiałem dzieło Rose Uniacke ze względu na jej nienaganną umiejętność łączenia różnych
stylów ze współczesnym wzornictwem. W jednym z najwspanialszych XIX-wiecznych domów Pimlico
znajduje się jedno z najpiękniejszych odrestaurowanych wewnątrz ostatnich lat. Kuchni z wysokimi
sufitami i dużymi oknami, typowymi dla posiadłości o tej skali, udaje się zachować poczucie minionej
epoki dzięki bogato barwionej podłodze z płyty chodnikowej i francuskiej kuchence. Stonowane barwy
zostały wzmocnione chłodnym marmurem i ciepłym drewnem na centralnej wyspie, a
charakterystyczne mosiężne nóżki dodają delikatnej estetyki do pokoju zdominowanego przez
kwadratowe kształty.
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