projekt kuchnia osobna

Dawniej i dziś
TUTAJ HISTORIA WCHODZI W DIALOG Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ. WE WNĘTRZU
CZUĆ JESZCZE DUCHA STAREJ KAMIENICY, KTÓRA ZOSTAŁA PODDANA
TOTALNEJ METAMORFOZIE. POŁĄCZONA Z JADALNIĄ KUCHNIA ZAPRASZA
DO RODZINNEGO OBIADU PRZY PIĘKNYM DĘBOWYM STOLE.

Elegancki stół, przy którym na co dzień jadają domownicy, rozkłada się do
długości 380 cm. Dzięki temu w kuchni można urządzić przyjęcie nawet dla 14 osób.
WŁAŚCICIELKA już podczas pierwszego pobytu
w tym domu wiedziała, że jest to miejsce niezwykle wyjątkowe. Urok dawnej kamienicy urzekł ją
do tego stopnia, że postanowiła kupić mieszkanie i urządzić wszystkie wnętrza na nowo. Tak,
by było tu czuć ducha przemijających pokoleń.
Odrestaurowana kamienica z początku XIX wieku wymagała gruntownej modernizacji. Miejsce,
w którym zaaranżowano kuchnię ma niezwykły
urok. Pozostały tu oryginalne drewniane drzwi
oraz dekoracyjne stiuki. Wszechobecną biel przełamano jedynie ciepłym parkietem oraz dębowym
stołem z eleganckimi krzesłami. Duża wysokość
kuchni (3,5 m) umożliwiła umieszczenie pojemnej zabudowy. Dzięki niej można cieszyć się szafkami na akcesoria kuchenne i dekoracje, których
domownicy używają tylko okazjonalnie lub od
święta.
Ta elegancka kuchnia ma też swoje magiczne
właściwości. Została urządzona tak, by w każdej
chwili można w niej było zorganizować wystawne przyjęcie (stół na co dzień ma 260 cm, rozkłada się jednak do 380 i można z powodzeniem

posadzić przy nim 14 osób). Jasne ściany, elegancki kredens, obrazki w ramkach i stylizowany zegar sprawiają, że wnętrze przypomina przytulny
salon. Takie wrażenie potęguje także brak ciężkiej,
wiszącej zabudowy.
To co łączy kuchnię z jadalnią, to nowoczesne
wyposażenie i klasyczne dodatki. Kredens kupiony na targu staroci sąsiaduje z minimalistyczną
białą zabudową wykonaną na zamówienie. Zwisające nad stołem lampy korespondują natomiast
z wiekowymi stiukami. Obszerne okno wychodzące na spokojną oficynę dostarcza odpowiednią
ilość światła dziennego. Zmywanie naczyń staje
się więc czynnością umiloną pięknymi widokami. Kuchnia niewątpliwie jest miejscem, które
opowiada piękną historię przemijających pokoleń. Skupia też rodzinne życie – to tu domownicy spożywają wspólne posiłki i przyjmują gości.
Wnętrze z jednej strony ma przejście do salonu
i głównego korytarza, z drugiej natomiast do sypialni właścicielki. ■
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Białe ściany kuchni i jadalni
stanowią doskonałe tło do
wyeksponowania pięknych
mebli. Kupiona na targu staroci stylowa komoda to ukłon
w stronę historii.
w w w.la zienk a .pl

■

5/2014

35

Obrazy w ramkach, elegancka lampka i brak wiszącej zabudowy kuchennej sprawiają,
że wnętrze przypomina przytulny salon. Pani domu przyjmuje tu także swoich gości.
Kuchnia to miejsce, w którym nowoczesność spotyka
się z tradycją. Obok funkcjonalnych sprzętów wzrok
przyciągają autentyczne, dekoracyjne stiuki – pozostałość
po wiekowej kamienicy.

Salonowy
charakter
PROJ. IWONA
KURKOWSKA

Wspólna przestrzeń kuchni i jadalni zawiera elementy zarówno nowoczesne, jak
i klasyczne. Można się tu poczuć niemal
jak w salonie. Białe ściany i zabudowa
stanowią neutralne tło dla stylowych mebli utrzymanych w klimacie zabytkowej
kamienicy. Dzięki temu, że mieszkanie
trzeba było gruntownie wyremontować,
mogłam pozwolić sobie na trochę szaleństwa i zaprojektować wnętrze od początku, z dbałością o każdy szczegół.

WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY
płyta indukcyjna: Samsung
okap: Samsung
piekarnik: Samsung
meble: zabudowa kuchenna
– na zamówienie (biały MDF);
stół – dębowy (na zamówienie);
krzesła – kupione na Allegro;
kredens – kupiony na targu staroci
podłoga: parkiet Beskidpol
oświetlenie: lampy nad
stołem – Leroy Merlin

INFORMACJE O PROJEKCIE
autorka projektu:
proj. Iwona Kurkowska; Decolatorium
powierzchnia: ok. 33 m2
więcej projektów:

Z kuchni można przejść do salonu
dziennego oraz sypialni właścicielki.
Dzięki jasnej kolorystyce i ciepłej
w odbiorze dębowej podłodze wnętrze
wydaje się niezwykle przytulne.

