
charakterem
Z  mocnym

Apartament zlokalizowany jest na ósmym, ostatnim piętrze, skąd rozcią-
ga się wspaniały widok na jeden z warszawskich parków. Można delek-
tować się nim pijąc poranną kawę w kuchni urządzonej w nowoczesnym 
stylu. Głównym założeniem projektantów było odejście od standardów 
i przełamanie aktualnie panujących trendów. Stworzenie kuchni, która bę-
dzie zachwycała wdziękiem oraz urokiem. 
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z pazurem
W kuchni dominuje czarna kolorysty-
ka (fronty, szkło, blat, tapeta). Czerń to 
jedna z podstawowych barw, które sta-
nowią synonim wysokiej klasy i szyku. 
Kuchnie w ciemnej kolorystyce są piękne 
oraz eleganckie, natomiast należy mieć 
na uwadze fakt, że w tego typu zabudo-
wach bardziej widać zabrudzenia niż na 
jasnych frontach. Dlatego podczas pro-
jektowania zdecydowano, że zabudowę 
dolną oraz szafki górne, z których naj-
częściej się korzysta, najlepiej wykonać 
w materiale, który będzie bardziej prak-
tyczny – fornirze modyfikowanym lakie-
rowanym lakierem półmatowym. Kuch-
nia ta jest więc połączeniem elegancji na 
wysokim poziomie z drapieżnym klima-
tem pasiastego forniru. Ten rodzaj zabu-
dowy kuchennej pasuje do ludzi, którzy 
poszukują mocnych, ponadczasowych 
rozwiązań. Kuchnia jest oryginalna, uni-
kalna.
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Idealne połączenIe
Kuchnia została zaprojektowana w taki 
sposób, aby wizualnie stanowiła idealne 
połączenie z salonem. To jedno, świet-
nie zagospodarowane wnętrze. Jed-
nak dzięki wykończeniu wyspy udało 
się kuchnię również subtelnie oddzielić 
i stworzyć bezpieczną odległość pomię-
dzy tymi dwiema strefami o różnym prze-
znaczeniu. Ze względu na niezbyt dużą 
przestrzeń połączenie strefy gotowania 
i wygodnego miejsca do spożywania po-
siłków wymagało troszkę więcej uwagi. 
Ten stołowy blat to jednocześnie prak-
tyczne miejsce na odłożenie produktów 
wyciągniętych z lodówki, czy rozpako-
wanie zakupów. Istotną kwestią przy 
projektowaniu tej kuchni było również 
takie połączenie materiałów i ustalenie 

proporcji, aby kuchnia nie przytłaczała 
całego pomieszczenia, pomimo tego że 
jest czarna. Oprócz górnej zabudowy 
z czarnej lakierowanej na wysoki połysk 
płyty MDF mamy tu także dolne fronty 
fornirowane (fornir modyfikowany Clas-
sic Veneer Oliwka Argento) lakierowane 
w półmacie. Blat kwarcogranitowy Tech-
nistone Brilliant Black 3 cm, jak i noga go 
podtrzymująca – z tego samego materia-
łu. Czerń dominuje również w przestrzeni 
międzyszafkowej. Jest to szkło hartowa-
ne, a wykończenie ściany przy lodówce 
stanowi tapeta odporna na wilgoć. Takie 
rozwiązanie jest często stosowane w ho-
telach. Całości dodaje smaku dekoracyj-
ny okap z funkcją filtrowania oraz oświe-
tlenie ledowe pod wiszącymi szafkami, 
jak i wewnątrz szafek i szuflad.

Z uwagi na wygodę codziennego użytkowania 

niestandardowe pod względem wysokości rozmieszczenie ekspresu 

Lodówka RSH7UNBP 
Producent: SamSUNg

PiekaRNik komPaktowy HB86P575
Producent: SiemeNS

Płyta iNdUkcyjNa eH675me11e 
Producent: SiemeNS

ZmywaRka SN64m030eU 
Producent: SiemeNS

Radosław Wach / www.meblewach.com.pl
Studio Meble WAch / WArSzAWA
należące do ogólnopolskiej sieci MAX KuchNie

KTO ZA  TYM STOI…

ZLewoZmywak kBg110-50 oNyx  
Producent: fRaNke
ceNa: 1 299 zł

BateRia maxxiS SPRay  
Producent: fRaNke
ceNa: 899 zł

AGD w Tej KuchnI:

Produkty dostępne w studiach sieci Max Kuchnie lub na www.sklep.maxkuchnie.pl

oraz piekarnika było jednym z głównych zadań postawionych przed projektantem. 
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