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GDZIE 
KUPIĆ?

ORYGINALNOŚĆ, OSIĄGALNOŚĆ, EMOCJE, ZAUFANIE

Jeżeli chcesz mieć oryginalną kuchnię, to marka moelke kuchnie jest właściwym wy-
borem. Jest to możliwe dzięki świeżemu podejściu, kreatywności realizowanej z pasją 
i ciągłemu rozwojowi nowoczesnego designu.

Moelke kuchnie są osiągalne – dzięki zastosowanej redukcji i prostocie, termin realizacji 
oraz cena Cię zaskoczą. Osiągalność to również gęsta sieć salonów moelke kuchnie.

Z kuchnią wiążą się emocje, bo w tym miejscu rodzina wyraża miłość, szczęście, wraż-
liwość, bliskie relacje. W kuchni toczy się życie.

Moelke kuchnie to zaufanie wynikające z tradycji i doświadczenia, realizowane poprzez 
funkcjonalność, trwałość, sprawdzone rozwiązania i profesjonalizm.

granat marynarski

Kolorystyka logotypu:
pomarańczowy -  CMYK 0 / 60 / 100 / 0
szary -   CMYK 60 / 30 / 30 / 80

pomarańczowy -  RAL 2004   - PANTONE 158 
szary -   RAL 7016   - PANTONE ?

moelkerifflesso
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o kuchni od kuchni wywiad

e m o c j e  

Tomasz Jakubiak gotuje cały czas i wszędzie 
– jednego dnia stoi przy kuchni w Sopocie, 

innego dogląda swoich restauracji, a kolejnego 
pokazuje w telewizji jak gotować lokalnie.  

Nic dziwnego, że dopracował się miana jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych osobistości 

polskiej gastronomii.

c z u ć  
n a  t a l e r z u
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Liczyłeś kiedyś ile kilometrów drepczesz po 
kuchni?
Nie, ale na pewno dużo (śmiech). Jak już będę miał swo-
ją dużą kuchnię to na pewno będzie to połączenie fajnego 
drewna z urządzeniami gastronomicznymi – restauracyjną 
kuchenką, piekarnikiem, okapem. Czyli połączenie fabrycz-
nej stali z drewnem.

Nie szkoda ci wydajności? Takie restauracyjne 
sprzęty są dużo bardziej wydajne, niż te domowe, 
w domu często nie da się wykorzystać ich możliwo-
ści. Poza tym potrzebują dużo prądu.
I gazu. Ale u mnie najważniejsze jest to, żeby ta kuchnia była 
taka, żebym cały czas chciał w niej być i gotować. Jeśli mam 
pomieszczenie, w którym się wkurzam, to niestety nie chce 
mi się wtedy.

Jak to wygląda w twoich restauracjach?
W kuchni restauracyjnej najważniejsza jest dla mnie wydaw-
ka, która jest dla mnie podstawą. Poza nią ważny jest trzon 
– na środku kuchnia ciepła, dookoła blaty i zimna kuchnia. 
To moim zdaniem najpraktyczniejszy układ i  najlepszy do 
wydawania talerzy i kreowania dań.

Na czym polega gotowanie przed kamerą? Możesz 
robić duble. Masz przygotowane składniki. Jest 
inaczej.
Cały czas pracuję z tą samą ekipą. Są w niej food styliści, 
cudowne kobietki, które uwielbiam, a  które są odpowie-
dzialne za całą tę „foodową” stronę programu. One jeż-
dżą po najdziwniejszych miejscach, żeby znaleźć produk-
ty, które sobie wymyślam. One przygotowują te produkty 
do każdego przepisu. Ale „Jakubiak lokalnie” jest jednym 
z niewielu programów, gdzie nie ma ściemniania z żarciem. 
Wiadomo, że ktoś podgotuje wcześniej kaszę, albo kiedy 
mam w piekarniku mięso, które się piecze osiem godzin, to 
wiadomo, że jest upieczone wcześniej. 98% potraw, które 
powstają w programie, powstaje na żywo, podczas kręce-
nia. Jest mało oszustw czasowych, a jeżeli są, to są zazna-
czone. Zależało na tym mi i moim producentom. Jeżeli coś 
wkładam i wyciągam to zawsze jest zaznaczone, że było 
w piekarniku 20 minut. Ale większość powstaje na bieżąco. 
Kuchnię natomiast zawsze mam dostosowaną pod siebie. 
Podczas dnia próbnego zawsze muszę ją obejrzeć, ocenić, 
czy wszystko się zgadza. Muszę się w niej czuć dobrze.

Jakie masz wymogi?
Nie mam wymogów co do jej wyglądu. Kroić chciałbym za-
wsze na wyspie. Teraz wstawiliśmy grilla, wcześniej miałem 
kuchnię pod ścianą, bo nie chciałem jej na wyspie. Kuchnia 
jest dostosowana do wizji i światła. Jeżeli chodzi o funkcjo-
nalność, to muszę mieć zawsze pod ręką szuflady, w któ-
rych mam podstawowe przybory. Noże muszą wisieć na 
magnesach. Do tego muszę mieć łatwy dostęp do patelni 
i garnków. I  to wszystko. Cała reszta urządzeń jest dosta-
wiana w  razie potrzeby. Zazwyczaj proszę, żeby trafiły 
na blat, żebym miał je na wyciągnięcie ręki i nie kręcił za 
dużo po kuchni. Sprawdzają się też wymogi producenckie 
– mamy wypracowany swój styl. Ta sama ekipa kręci pro-
gram od pięciu lat, więc wszyscy dokładnie wiemy, że się 

staram się siebie w ogóle nie oglądać, bo potem sztucznie 
próbuję poprawić błędy i  to nie jest dobre. Oglądając te 
słabsze programy wyciągam z nich fajną, pokorną naukę.

Gdybym ja prowadził program kulinarny i oglądał 
inne programy to pewnie denerwowałbym się, 
jakbym zobaczył, że ktoś na ekranie robi coś źle.
Pewnie, że się denerwuję i krzyczę do telewizora, że tak się 
tego nie robi, że ten zabieg jest zły. Ale cieszy mnie to, że 
u nas tego nie ma, że daje się to wyeliminować. Wiadomo, 
że błędy są i u nas, jak w każdym programie, ale właśnie 
przez to, że widzę je u innych, to zostaje mi w głowie wie-
dza czego nie robić, żeby ktoś się nie denerwował na mój 
program. Te gorsze programy są większą nauką niż lepsze. 
Łatwiej zapamiętać czego nie robić, niż co robić.

Sprzątasz w swojej kuchni?
Nie, absolutnie. Nienawidzę tego robić. Robi to w stu procen-
tach moja narzeczona. Sprzątam tylko na bieżąco podczas 
gotowania. Nie potrafię gotować odsuwając na bok brudne 
rzeczy. Nauczyło mnie tego moich dwóch pierwszych szefów 
kuchni. Pracuję tylko na desce, więc mogę zrobić w dziesięcio-
metrowej kuchni catering dla dwustu osób. Na samym końcu 

Gotujesz w domu, czy po całym dniu gotowania 
masz dość?
Gotuję nałogowo, całe dnie. Moi sąsiedzi już mnie z  tego 
powodu znienawidzili. Na początku się cieszyli, że miesz-
kają koło Jakubiaka i  Jakubiak im robi kolacje. Obecnie 
zamykają drzwi na wszystkie zamki, żeby tylko Jakubiak 
nie przychodził, bo codziennie jest jedzenie do pierwszej 
w nocy.

Utuczyłeś ich?
Z  tego co słyszałem, utuczyłem sąsiada o  cztery kilo 
(śmiech). Nie potrafię nie gotować. Zawsze coś przyrzą-
dzam, chyba że jestem naprawdę mega padnięty. Na do-
datek sąsiedzi mają przeurocze córeczki – jedna ma pięć 
lat, druga dziewięć – które przychodzą i ciągną za koszulę: 
„Wujek, upieczemy coś? Wujek, ugotujemy coś?”. Nie mam 
wyboru, muszę gotować (śmiech).

Nie jesteś zatem tym stereotypowym kucharzem, 
który po całym dniu nad garami w restauracji 
przychodzi do domu i je bułkę z kiełbasą, bo nie 
może patrzeć na kuchnię.
Ten stereotyp jest prawdziwy – kucharze tak faktycznie 
mają. Ale ja lubię się bawić w  domu z  jedzeniem. Kiedy 
wracam z imprez czy cateringów zostaje mi dużo jedzenia, 
więc po prostu jem do bólu. I to wszystko – ryby, owoce mo-
rza, mięsa. Ostatnio z sąsiadem zainwestowaliśmy w grilla 
węglowego. To taki balkonowy, gliniany grill, z  tych now-
szych. Ale inni sąsiedzi chcą nam już mandat wlepić, bo gril-
lujemy o pierwszej w nocy wołowinę na balkonie, a nie jest 
to dom wolnostojący (śmiech).

Jak wygląda twoja kuchnia?
Moja kuchnia przede wszystkim musi być w  salonie. Jest 
otwarta. Nie ma możliwości, żebym miał kuchnię w  od-
dzielnym pomieszczeniu. Muszę mieć cały czas dostęp do 
gości, a goście do mnie. Razem gotujemy i razem się bawi-
my. Obecnie rozbudowuję kuchnię. Nie mam wyspy, mam 
wszystko pod ścianą. Ogólnie rzecz biorąc muszę mieć 
dużo blatów, dobry piekarnik, kuchenkę, wielką lodówkę 
i cały ten sprzęt mam Boscha. Sąsiedzi mnie trochę wkurzyli, 
bo kupili sobie tepan do teppanyaki i teraz im zazdroszczę. 
Moja kuchnia musi być praktyczna, ustawiona pode mnie.

Wpuszczasz innych do swojej kuchni?
Pewnie, korzystają z niej inni. Ja korzystam też na przykład 
z kuchni sąsiadów. Jest nam wszystko jedno gdzie gotujemy 
i jak, byleby było fajnie. Wiadomo, że w swojej kuchni czuję 
najlepiej, bo wiem dokładnie gdzie co jest. Poza tym chyba 
nie ma rzeczy, której nie miałbym w kuchni, łącznie z pa-
kownicą i z urządzeniem do sous vide...

Masz miejsce na to wszystko?
Z  tym jest faktycznie trochę problem, ale specjalnie wy-
braliśmy takie mieszkanie, żeby się jakoś zmieścić. Mamy 
oddzielny pokój, który służy za magazynek. Jak coś jest po-
trzebne to po prostu taszczę to do kuchni, stawiam gdzieś 
na blacie. Ale blatów mam wciąż za mało! Musiałbym mieć 
kuchnię o powierzchni minimum 20 metrów kwadratowych, 
żebym mógł się w niej jakoś ogarnąć!

denerwuję, jak coś nie jest pod ręką, albo że jak nie będę 
mógł znaleźć trzepaczki to będę wściekły. Wszyscy się 
znamy, więc jak pojawia się następna kuchnia to już wia-
domo, jak będzie ułożona.

Oglądasz inne programy kulinarne?
Oglądam, jak najbardziej.

Nie nudzą cię?
Niestety są takie, co nudzą. Ale jest dużo takich, które są 
fajne. Uważam, że z  jednych i  drugich można wyciągnąć 
korzyści, dlatego je oglądam.

Traktujesz to jako obowiązek?
Nie, kocham je oglądać. Zagraniczne programy oglądam 
na bieżąco. Moimi ulubionymi są podróżniczo-kulinarne, 
bo są ciekawe. Głowy, które po prostu stoją i gotują przed 
kamerą oglądam bardziej po to, żeby wyłapać jakieś fajne 
rzeczy. Niektórzy zupełnie nieświadomie robią fajne zabie-
gi telewizyjne, które można wyciągnąć i przerobić po swo-
jemu. Z tych najgorszych programów też można wyciągnąć 
mnóstwo nauki o tym, czego nie robić u siebie, na co zwrócić 
uwagę. Oglądając siebie nie widzisz tego tak wyraźnie, a ja 
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o mnie w trzy minuty. Świat nie lubi pustki. Zniknę momental-
nie. Nikt nie będzie zapraszał kulawego kucharza, bo był 
dobry. Znajdzie się inny dobry, albo nawet lepszy. Dlatego 
robię te wszystkie inne biznesy, abym finansowo bym za-
bezpieczony na wypadek nieszczęścia, kiedy skończą się 
tantiemy i okaże się, że nic nie ma.

Pod wpływem emocji gotuje się inaczej? Wychodzi 
coś innego?
Nie potrafię tego określić na jednym przepisie, bo nie mam 
takich przepisów, które robię zawsze tak samo. Ale abso-
lutnie – mogą to potwierdzić moi bliscy – emocje da się 
odczuć na talerzu. Dla mnie gotowanie jest lekarstwem na 
wszystko. Na stres, na nerwy, na depresję, którą rzadko 
miewam. Gotuję kiedy jestem zły, kiedy jestem szczęśliwy 
i uśmiechnięty. Wszyscy jednak mówią, że w moim goto-
waniu da się odczuć emocje. Jak jestem zły to potrawy 
są charakterne, mocno doprawione, mięsne i  konkretne. 
Kiedy jestem przeszczęśliwy pojawiają się sałatki, błogie 
smaki, słodycz przenika się z ostrością i kwaśnością. Nie 
jestem w  stanie jednak zweryfikować tego na jednej po-
trawie, bo nie mam dania, które gotowałbym w  różnych 
stanach ducha. Z kuchnią jest jak z każdą inną dziedziną 
sztuki – nieważne, czy będzie to danie, obraz, rzeźba, 
utwór muzyczny. Zawsze odczujesz w  jakim nastroju jest 
jego autor.

zmywanie zostaje mojej ukochanej do przerobienia. Ona po-
kornie czeka aż ja skończę i dopiero wtedy wchodzi do kuchni. 
Na tyle kocha moje jedzenie, że nie ma z tym problemu.

Dużo jedzenia marnuje się w domu i restauracji?
W domu staramy się nie marnować w ogóle. To trudne, dla-
tego cieszę się, że mam dużą ilość sąsiadów i  znajomych. 
U mnie codziennie jest ktoś na kolacji. Nie ma dnia, żeby nie 
było u mnie gości. W ten sposób nie marnujemy jedzenia. Nie 
doprowadzam do sytuacji, w których coś zaczyna się psuć 
w lodówce. Albo się psuje na amen, bo nie ma mnie tydzień, 
albo przerabiam. Po to mam te wszystkie sprzęty w domu, 
żeby przerabiać, mrozić i  tak dalej. Jeżeli mam dużo pro-
duktu, który mi został, i wiem, że nie przerobię go na jedną 
kolację, to robię gar gołąbków albo zrazów dla narzeczo-
nej na tydzień. Najgorzej jest z warzywami, wiadomo, bo 
one najszybciej się psują. Ale to kwestia robienia zakupów. 
Staram się kupować warzywa na bieżąco codziennie na ba-
zarze, a nie raz w tygodniu w markecie. Przepłacam przez 
to niesamowicie, bo to nie jest ekonomiczne, ale wolę wy-
dać więcej na zakupy niż mieć świadomość, że wyrzucam 
worek zepsutych pomidorów, bo to mnie doprowadza do 
szału. Nienawidzę marnować jedzenia. Nawet w restauracji 
kucharze wiedzą, że przerabiamy wszystko, co się da.

Zaglądasz im do koszy na śmieci?
Zaglądam. Mam taką jazdę, że potrafię zajrzeć do kosza 
i zobaczyć, co wyrzucili. Ale widzę to też w remanentach na 
koniec miesiąca.

Ile godzin spędzasz dziennie w pracy wszelkiego 
rodzaju, wliczając w to kręcenie odcinków progra-
mu, pokazy kulinarne i całą resztę?
Dużo. Wielu ludziom się wydaje, że w mojej pracy nic się 
nie dzieje. Pojadę sobie tam na spotkanie, tam potem coś 
nakręcić... Wszystkim się wydaje, że to takie piękne i ładne, 
ale mój dzień pracy trwa od ośmiu do szesnastu godzin.

A potem jeszcze gotujesz w domu.
W  domu zaczynam gotowanie o  22. Z  reguły zakupy 
robię rano. Po restauracji, zdjęciach, spotkaniach zjeż-
dżam do domu i gotuję. Tak wygląda 70% mojego czasu. 
Pozostałe 30% wygląda tak, że w ciągu całego dnia mam 
jedno spotkanie, więc jadę sobie na relaksie i  bez stresu 
na zakupy, wracam i gotuję. Nie mam takich dni, że leżę 
i nic nie robię. Czasami uda się zebrać do kupy dwa wol-
ne dni i  wtedy wsiadamy w  samochód i  jedziemy przed 
siebie. Poza tym cały czas jestem w biegu. Wydaje się, że 

to taka prosta robota. Ludzie nie rozumieją ile to trwa i ile 
kosztuje nerwów. Nawet takie pozowanie do zdjęć – jak 
bardzo to jest wkurzające, że trzeba stać bez ruchu ileś 
czasu. Oczywiście każdy jest kozak, jak patrzy potem na 
obrazek. Wielu kucharzy, którzy jeżdżą ze mną na sesje 
do programów i eventy mówi, że jakby mieli robić to cały 
czas, to by poodpadali. To jest trudna robota, dlatego jest 
niewielu, którzy ją robią. Gdyby to było łatwe to każdy by 
to robił zamiast pracować w restauracji.

A przecież praca w restauracji do łatwych też nie 
należy.
Nie należy. A oprócz sezonowej Republiki Jakubiaka mam 
fabrykę foodtrucków, knajpy S’poco Loco z meksykańskim 
jedzeniem, liczne inne biznesy. Mam przynajmniej czte-
ry czy pięć spółek, których muszę doglądać. Oczywiście 

inni zarządzają nimi fizycznie na co dzień, ale ja muszę 
pojechać, podpatrzeć, zaakceptować, ustalić. Do tego do-
chodzą książki, felietony. Jest tego mnóstwo. Przychodzi do 
mnie kumpel i mówi: „Stary, cały dzień siedzisz w domu”. 
Mówię mu: „Tak, ale w  tym czasie napisałem trzy felieto-
ny i  wymyśliłem dwadzieścia przepisów. Jeśli mówisz, że 
to jest proste to ja ci kładę tu tysiąc złotych i  zrób to za 
mnie, a  ja z  chęcią pojadę sobie nad jezioro”. W  totalu 
nad wszystkim czuwa mój manager Jacek, który zarządza 
moim czasem i kluczowymi biznesami, a w innych jest w ra-
dzie nadzorczej, abym nie szalał biznesowo, jak czasami 
potrafię. Mogę tylko zdradzić że już niedługo otwieram 
moją autorską restaurację „Gar Jakubiaka” w nowym miej-
scu, pod nowym adresem.

Co masz w takim razie na wizytówce: szef kuchni, 
kucharz, biznesmen?
Nie mam wizytówek. Najbardziej jestem szefem kuchni, 
czy to w  programie, czy na żywo. Biznesy, które prowa-
dzę, mam tylko dlatego, że najgłupsza rzecz, jaką może 
zrobić celebryta, to oprzeć swoje życie na byciu celebrytą. 
Od samego początku wychodziłem z  takiego założenia. 
Wszystko, co zarabiam w telewizji, inwestuję w różne biz-
nesy, które nie wymagają mojej osoby. To, czym utrzymuję 
dom, to moja twarz, moje dwie ręce, moje dwie nogi. Jeśli 
potrąci mnie samochód na światłach to ludzie zapomną 

Absolutnie – mogą to potwierdzić moi bliscy – 
emocje da się odczuć na talerzu. Dla mnie gotowanie 
jest lekarstwem na wszystko. Na stres, na nerwy, na 
depresję, którą rzadko miewam. Gotuję kiedy jestem 
zły, kiedy jestem szczęśliwy i uśmiechnięty. 
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Mood board, dosłownie tablica nastroju, 
z pozoru może przypominać dziecinną 

wycinankę. W rzeczywistości to bardzo ważny 
etap określania preferencji klienta. A te są 

kluczowe w projektowaniu kuchni  
na zamówienie.

p o k a ż 
m i  s w ó j 

m o o d  b o a r d ,
a   p o w i e m  c i , 

k i m  j e s t e ś 

Urządzając kuchnię, w  pierwszej kolejności myślimy 
o  funkcjonalności i  wygodzie. Do tego coraz częściej 

zwracamy uwagę na estetykę, by to najważniejsze pomiesz-
czenie w domu odzwierciedlało nasze własne upodobania. 
Nie chcemy mieć identycznej kuchni jak nasz sąsiad, w końcu 
każdy ma inne gusta. Potrzeba indywidualności sprawiła, że 
Polacy coraz częściej korzystają z możliwości, jakie daje pro-
jektowanie wnętrz.

Sama wizyta u specjalisty nie załatwi jednak sprawy. Aran-
żacja kuchni to kilkuetapowy proces, którego powodzenie 
zależy od naszej współpracy. Czasem mimo najszczerszych 
chęci ciężko jest zakomunikować projektantowi, jakiej kuchni 
oczekujemy. Słowa są złudne, szczególnie, jeśli rozmawiamy 
o emocjach. Bo przecież pragnienia są emocjami. Dwie różne 
osoby mogą rozumieć zupełnie inne rzeczy pod wyrażeniem 
„przytulne, ciepłe wnętrze”. Jak ułatwić porozumienie między 
nami a projektantem? Odpowiedzią jest badanie upodobań 
klienta – konkretnie za pomocą kolorowej tablicy, zwanej 
mood boardem.

Choć dla osoby postronnej 
może się to wydawać niewi-
doczne, to powyższy mood 
board stał się przyczynkiem 
do poniższego projektu.

-1,2-
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 2 



12 13

NR 03 (JESIEŃ 2016) NR 03 (JESIEŃ 2016)o kuchni od kuchni o kuchni od kuchni

szych upodobań. Wówczas prawdopodobnie przygotowuje 
dwie tablice do wyboru. To zawęzi pole poszukiwań. Przygo-
towanie dwóch wyklejanek jest przecież mniej czasochłonne 
niż dwóch projektów właściwych.

Mood board może być równie dobrze przygotowany 
w  wersji elektronicznej, na przykład w  formie interaktyw-
nych elementów, które sami możemy dobrać, nie ruszając 
się z domu. Nic jednak nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz. 
To w bezpośredniej rozmowie możemy wyczuć wzajemne 
zamiary. Poza tym wspólne przygotowywanie tego kre-
atywnego „przed-projektu” może okazać się dużą frajdą. 
Jak już wspomnieliśmy, wstęp do mood boardu może przy-
gotować klient. Wybierając kolory, tekstury, klimat, robimy 
małą podróż wewnątrz nas samych – naszych pragnień, 
tęsknot, wyobrażeń. Często miejsce, które kojarzy nam 
się z  idealną kuchnią, przypomina kuchnię z  dzieciństwa, 
w której zawsze pachniało świeżo upieczonym ciastem na-
szej mamy. A może nie jesteśmy sentymentalni i kuchnia ma 
odzwierciedlać nasz nowoczesny, dynamiczny styl życia? 
Nawet, jeśli nie pokażemy lub nie powiemy tego wprost, 
projektant dojdzie do tego, pytając o rzeczy pozornie nie-
związane z kuchnią. Na przykład o kształt, który bardziej 
lubimy. Zazwyczaj formy posiadające kąty – kwadrat czy 
prostokąt – są w guście osób patrzących w przyszłość, zaś 
formy zaokrąglone wybierają zwolennicy stylu klasycznego 
lub vintage. Nasz gust przekłada się na sposób patrzenia 
na świat – wie o tym każdy specjalista od aranżacji wnętrz.

Jak widać, dobry projektant musi być po części psycho-
logiem. Czasem jego kompetencje wkraczają nawet na 
pole mediatora. Szczególnie, jeśli klientem jest para. Gdy 

Mood boardy są dziś powszechnie stosowane w  wie-
lu pracach projektowych – czy to w  projektowaniu ubioru, 
architekturze budynków, ogrodów, fotografii czy wreszcie 
projektowaniu wnętrz. Sprawdzają się zwłaszcza przy two-
rzeniu tak ważnego elementu naszego mieszkania, jakim jest 
kuchnia. To bardzo pomocne narzędzie w rękach projektan-
ta, które pozwala mu uniknąć dodatkowej pracy i doprecy-
zować potrzeby klienta jeszcze przed przystąpieniem do 
tworzenia projektu właściwego. Tablice te prezentują rozwią-
zania wyselekcjonowane spośród gąszczu pomysłów, które 
sprawdzą się w rzeczywistości. Innymi słowy, mood board to 
konkretna baza pod projektowanie, która oszczędzi projek-
tantowi godzin patrzenia się w pusty ekran i zastanawiania 
się, od czego by tu zacząć. Klientowi natomiast oszczędza 
rozczarowania i  bezsilności spowodowanej niemożnością 
wyrażenia, o jaki efekt mu chodzi. Mood board operuje na 
wielu płaszczyznach przekazywania informacji, które, nie 
zapominajmy, są informacjami o emocjach. Nie wszystko da 
się wyrazić słowami. Koniec końców, projektant to osoba, 
która pracuje na obrazach i tak też działa jego wyobraźnia.

Mood board to nic innego jak kolaż, stworzony na papie-
rze, tablicy bądź kawałku kartonu, zazwyczaj ręcznie, bądź 
też w programie komputerowym. Tablicę tworzymy z kolorów, 

zdania partnerów co do koloru blatów zasadniczo się róż-
nią, architekt musi umiejętnie wyważyć racje obu stron lub 
przekonać o słuszności argumentów jednej z nich. W takiej 
mediacji możemy być pewni co do bezstronności projektan-
ta – w końcu to on wie, co ostatecznie sprawdzi się lepiej. 
W dużej mierze dotyczy to materiałów. Pamiętajmy, że przy 
tworzeniu wymarzonej kuchni kierowanie się tylko i wyłącz-
nie trendami bywa złym pomysłem. A jeśli sami zagalopu-
jemy się w modnych rozwiązaniach, dobry architekt spro-
wadzi nas na ziemię. Kuchnia to inwestycja na lata, dlatego 
pewne elementy muszą być ponadczasowe.

Tablica nastrojów odzwierciedla całościowe podejście 
w  pracy architekta wnętrz. Wszystko się ze sobą łączy 
i  z małych elementów wyłania się obraz całości. Dlatego 
też na naszym mood boardzie, obok ulubionych barw i kli-
matów, znajdą się elementy naszej codzienności – może 
dziecięcy fotelik do karmienia, może miska, przypomina-
jąca o wydzielonym miejscu dla psa lub kota, albo zdjęcie 
roześmianych ludzi, bo dla nas kuchnia to miejsce spotkań. 
Dobrze przygotowany mood board ukaże nam naszą oso-
bowość, temperament, z których wypływają odpowiednie 
życiowe wybory. A  kuchnia jest przecież kolejnym takim 
wyborem. Jeśli spojrzymy na mood board powiemy: „Tak, 
to właśnie ja!”, będziemy pewni, że projekt podąża w do-
brym kierunku.

Mood boardy to nie snobizm. To bardzo przydatne na-
rzędzie – nie tylko od strony technicznej, ale przede wszyst-
kim komunikacyjnej. W ten sposób pozwalamy się poznać, 
projektantowi i  nam samym. A  jeśli możemy ułatwić życie 
sobie i innym, dlaczego z tego nie skorzystać? 

słów określających odcień czy nastrój, krótkich opisów, przy-
wołujących jakieś odczucia, a także rysunków i zdjęć przed-
miotów, które mogłyby się znaleźć w naszej kuchni marzeń. 
Często znajdują się tam też zdjęcia przykładowej kuchni, któ-
ra przypomina tę, do której dążymy. Dołożyć możemy do tego 
próbki materiałów. Wszystko to tworzy mapę naszych inspira-
cji, przypominającą nieco mapę myślową tworzoną lub mapę 
skojarzeń. Wielu klientów samych układa swój wstępny mood 
board bądź przychodzi do projektanta z magazynami wnę-
trzarskimi, w których skrzętnie zaznaczyli to, co im się spodo-
bało. Ale co, jeśli przychodzimy do specjalisty z kompletnym 
mętlikiem w głowie, z nadzieją, że wybawi nas z opresji?

Doświadczony projektant wie, o co pytać. Aby wybrać od-
powiednie elementy do tego „przed-projektu”, jakim jest tabli-
ca nastrojów, musi zaczerpnąć podstawowych informacji. Na 
pierwszej wizycie czeka nas więc wywiad. Projektant musi po-
znać nas i nasz dom – wygląd pozostałej części mieszkania, 
styl życia, to, w jaki sposób wykorzystujemy kuchnię. Jednym 
kuchnia służy tylko do podgrzania gotowego obiadu, dla dru-
gich codzienne gotowanie to prawdziwy rytuał. Czy kuchnia 
połączona jest z jadalnią? A może przyjmowanie gości przy 
kuchennym stole to dla nas tradycja? Czego potrzebujemy, do 
czego dążymy, jaki jest nasz rytm dnia? Może jesteśmy za-
pracowanym rodzicem, który próbuje zrównoważyć życie za-
wodowe z rodzinnym? A może młodym małżeństwem, które 
prowadzi bogate życie towarzyskie? Właśnie takie szczegóły 
z naszego życia decydują o tym, jaka kuchnia będzie spełnia-
ła nasze potrzeby. Im bardziej się otworzymy, tym lepiej ułoży 
nam się współpraca z architektem, a co za tym idzie, tym bli-
żej nam do wymarzonej kuchni. Mimo dogłębnego wywiadu 
może się zdarzyć, że architekt nie będzie pewien co do na-

Mood board możesz również zrobić 
samemu - zbieraj skojarzenia i zdjęcia 
przedmiotów i pomieszczeń, które ci 
się podobają. To ułatwi pracę projek-
tantowi. (moodboady zaobserwowane 
na targach EuroCucina 2016)

-1,2,3-
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Katarzyna Kutrzuba, projektantka WFM Kuchnie Kraków, opowiada  
o specyfice pracy projektanta i największych wyzwaniach.

l u b i ę  
m i e ć 
p o d  
g ó r k ę
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wać kolor mebli, tak aby meble komponowały się z całym 
wnętrzem. Czasami decyduję się na zrobienie projektu 
w dwóch wariantach: jeden dla męża, drugi dla żony. Pod-
czas omawiania na podstawie wizualizacji zawsze klaruje 
się jedna wizja. Zawsze też jestem szczera wobec klientów 
i wyrażam swoje zdanie, jednak to oni mają czuć się w swo-
jej kuchni najlepiej.

Jakimi cechami musi się wyróżniać dobry 
projektant?
Musi być cierpliwy i potrafić słuchać tego, co mówi klient. To 
on musi się dobrze w tej kuchni czuć. Trzeba też określić, jaki 
jest jego styl. Nie można zapominać o  praktyczności, wy-

gląd kuchni jest kluczowym 
elementem, jednak funkcjo-
nalność sprawia największe 
zadowolenie klienta. Często 
klienci przychodzą z  jakimiś 
pomysłami, pokazują zdję-
cia, wskazują, na co zwrócić 
uwagę. Zadaniem projek-
tanta jest zmieścić te wszyst-
kie wyobrażenia w  jednym 
zgrabnym projekcie.

Czy dużo klientów 
pozwala ci podczas 
projektu puścić wodze 
wyobraźni?
Niezbyt wielu. Jednak naj-
większa satysfakcja z końco-
wego efektu jest wtedy, gdy 
klient pozwoli mi na stworze-
nie miejsca, w którym uwiel-
bia spędzać czas, które jest 
niepowtarzalne i  zaprojek-
towane według mojej wy-
obraźni, lecz trafione w gust 
i oczekiwania właściciela.

Co to znaczy?
Kiedy klient mówi: „Okej, 
niech pani przygotuje pro-
jekt tak, jak sobie to pani wy-
obraża”, wtedy jest najwięk-
sze wyzwanie i niepewność. 
Klient może być zarówno za-
chwycony, jak i  stwierdzić, 

że zdecydowanie nie tego oczekiwał. Wszystko zależy od 
pierwszej rozmowy. Niektórzy przychodzą przygotowani – 
określają dokładnie to, jak wyobrażają sobie swoją kuch-
nię. Najfajniejsze projekty to jednak te, kiedy klient mówi: 
„Mam kuchnię i nie wiem co w niej zrobić”. Mogę się wtedy 
wykazać. Nie lubię takich tradycyjnych projektów. Lubię, 
kiedy trzeba coś pokombinować, czy z kolorem, czy z mo-
dułem. Lubię, jak jest trudno. Czasami robię sobie pod górkę 
– zamiast zrobić jakiś prosty projekt, to rozmyślam nad nim 
długo. Bywa, że od razu po rzucie pomieszczenia wiem, co 
będzie najlepiej wyglądało. Innym razem pomysł rodzi się 
podczas pierwszej rozmowy.

Dlaczego zostałaś projektantką?
Chciałam być projektantem wnętrz! Mój tata lubił urządzać 
mieszkanie i  zarażał mnie tym. Pamiętam, że kiedyś pra-
cował nad jakimś wnętrzem, chciał wstawić kominek i  nie 
bardzo wiedział, jak to zrobić. Ściągnęłam wtedy z Interne-
tu jakiś program do projektowania i  zrobiłam to. Najpierw 
musiałam opanować program, więc siedziałam kilka nocy, 
żeby dowiedzieć się, jak postawić kreskę. A  potem już się 
wszystkiego nauczyłam. To było jeszcze przed maturą. Zda-
wałam ją między innymi z historii sztuki, więc kierunek był już 
obrany. Krakowska Szkoła Artystyczna dała mi możliwość 
zostania projektantem. W  międzyczasie znalazłam pracę 
jako projektant kuchni w Krakowie. Wspinałam się potem do 
góry. W  WFM pracuję od 
półtora roku. Bardzo dużo 
czasu, nie tylko w  pracy, 
poświęcałam na rozwijanie 
się w tym kierunku.

Pracujesz z klientem. 
Jakie cechy są w tej 
pracy kluczowe? Klienci 
są przecież bardzo 
różni. W jaki sposób się 
z nimi dogadujesz?
Kiedy przychodzą do stu-
dia, pokazuję im meble 
z  naszej ekspozycji, opo-
wiadam, jakie stosujemy 
rozwiązania, co jesteśmy 
w  stanie zaproponować. 
Proponuję im też wizualiza-
cję. Jestem wtedy w  stanie 
pokazać im, co mogę w  tej 
kuchni zrobić, co możemy 
zaprojektować. Po każdym 
skończonym montażu robię 
zdjęcia i umieszczamy je na 
naszej stronie internetowej. 
Klienci oglądają je i wybie-
rają, co im się podoba, da-
jąc mi w ten sposób informa-
cję o swoich oczekiwaniach 
stylistycznych i  funkcjonal-
nych. Dają mi też przybli-
żone dane jednych z  nich, 
np. wielkość pomieszcze-
nia, miejsca przyłączy, co 
chcą mieć w swojej kuchni. Na tej podstawie mogę tworzyć 
pierwszy, wstępny projekt. Omawiamy go, rozważamy różne 
możliwości. Wszystkie dostępne opcje mamy na ekspozycji, 
więc mogę im pokazać, jak wyglądają i działają różne me-
chanizmy, czym fabrycznie wyróżnia się nasz produkt. Klienci 
mogą je zobaczyć, dotknąć, sprawdzić. Nie muszą polegać 
na swojej wyobraźni i moich słowach.

A co robisz, jeśli jedno z małżonków ma zupełnie 
odmienną wizję od drugiego?
Zaczynam od podstaw. Pytam na przykład, czy jest tam 
już jakaś podłoga, jaki ma kolor. Jeśli jest, trzeba dopaso-

Lubię, kiedy trzeba 
coś pokombinować, 
czy z kolorem, czy  
z modułem. Lubię,  
jak jest trudno.

wywiad
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się argumenty, że będzie mu za daleko, że będzie po prostu 
niewygodnie i niefunkcjonalnie. A przecież funkcjonalność 
jest podstawą.

Masz w głowie jakieś szalone pomysły,  
na zrealizowanie których czekasz?
Nie. Mam tak, że kiedy wchodzę do mieszkania, to mam 
jakieś wyobrażenia. Jestem szczera z  klientami. Jeśli coś 
mi się nie podoba, to mówię im o tym, ale oczywiście jeśli 
oni chcą właśnie takiego rozwiązania, odpowiada im ono, 
to je realizuję. Nie ma możliwości, bym zachęcała klien-
ta do jakiegoś rozwiązania, a w duchu myślała: „Tylko nie 
to”. Wolę powiedzieć, że uchwyty nie pasują do tej kuchni, 
a słupy w tym miejscu zabierają światło. Jeśli klient się upie-
ra, to przygotowuję dwie wizualizacje, na których widać 
różnicę. Wizualizacja to karta przetargowa na wszystko – 
mogę na jej podstawie wytłumaczyć, dlaczego jakieś roz-
wiązanie jest bardziej funkcjonalne. Klienci lubią, jak jest 
funkcjonalnie, lubią szuflady. Wielu klientów coraz częściej 
preferuje minimalistyczne podejście.

Jak projektowałaś wasz salon WFM Kuchnie?
To było trudne zadanie. Każda z  kuchni, jakie się w  nim 
znalazły, musiała pokazywać inne rozwiązania. Mamy 
więc szafki wyższe i niższe, otwierają się standardowo, do 
góry i jeszcze inaczej. Są szuflady wewnętrzne, elektrycz-
ne, kosze w szafkach... Projekt nie mógł się opierać tylko na 
wyglądzie tych kuchni – chciałam mieć pod ręką wszystkie 
możliwości, które potem mogłam proponować klientom. 
Gdybym zaczęła klientom opowiadać, że szafka się otwie-
ra i wyjeżdża z niej mechanizm, to w zasadzie nie daję mu 
żadnego wyobrażenia. A tutaj, w salonie, możemy po pro-
stu podejść do takiej szafki i zobaczyć jak to funkcjonuje, 
jak lekko się otwiera, co można w niej schować. W salo-
nie nie musiało być dużo kuchni, ale miały one pokazywać 
pełne spektrum możliwości. Dodatkowo każda z  nich jest 
w innym stylu, wykonana z różnych materiałów, aby wcho-
dząc do studia, klient mógł stwierdzić, który z nich będzie 
najbliższy temu, czego oczekuje w swoim pomieszczeniu. 
Posiadają one nie tylko różne rozwiązania funkcjonalne, 
ale również wizualne. 

meble i sprostać jego oczekiwaniom. Umieściliśmy pod pie-
karnikiem wzmocnioną szufladę. Wprowadziliśmy tak na-
prawdę zmiany małe, ale niezbędne, aby było można zmon-
tować meble. Pomogłam wybrać odpowiednią kolorystykę 
i materiał. Wszystko świetnie wygląda i działa. 50% sukcesu 
w końcowym efekcie zawsze zależy od montażystów.

Jak się pracuje z produktami WFM Kuchnie? 
Z perspektywy laika wygląda to tak, że jest 
katalog poszczególnych rozwiązań, na przykład 
rodzajów blatów i frontów, i z tego trzeba 
poskładać całość. Ale to przecież nie jest tak.
Nie jest, bo możemy robić chociażby szafki niestandardo-
we. Jeśli potrzebuję inną szafkę niż standardowa, to WFM 
Kuchnie mi ją wykonuje. WFM daje bardzo dużo możliwo-
ści. Nie każdy producent ma dostęp do niektórych rzeczy. 
Wcześniej pracowałam też na innych meblach i nie było tak 
dużo możliwości zrobienia pewnych elementów jak teraz. 
WFM ma odpowiednie ku temu urządzenia, maszyny, po-
tężne zaplecze doświadczenia. Meble WFM są także po 
prostu solidniejsze, a oferta – ponad 950 szafek standardo-
wych, a do tego szafki niestandardowe, ogromna kolorysty-
ka i mnóstwo materiałów – jest praktycznie niewyczerpana.

Jak wygląda kuchnia w twoim mieszkaniu?
Hmm... Klasyczne połączenie bieli i  czerni. Minimalizm, 
może z racji nadmiaru pomysłów?

Sama ją projektowałaś?
Tak.

Zrobiłabyś ją teraz inaczej?
Tak. Ale to są małe rzeczy. Z biegiem upływu czasu mam 
coraz większe doświadczenie, które cały czas zdobywam.

Jakie są jeszcze elementy, z których ktoś, kto 
nie zna się na projektowaniu kuchni, mógłby nie 
zdawać sobie sprawy?
Lubię, jak kuchnia jest dopieszczona pod każdym wzglę-
dem, kiedy wszystko się ze wszystkim łączy. Czasami pro-
blemem są krzywe ściany, musimy stosować blendy. Staram 
się, żeby były widoczne – żeby sprawiały wrażenie, że są 
tam specjalnie, a nie dlatego, że ściana jest krzywa i trzeba 
to zasłonić. Nie pozostawiam niczego przypadkowi. Cza-
sami poprawiamy wszystko o milimetry. Na etapie projektu 
klientom zdarza się mówić, że to bez znaczenia, czy blen-
da będzie miała 4 milimetry czy 5. Ja jednak mam potrzebę 
idealnego dopieszczenia każdego elementu. Wiele kuchni 
jest teraz otwartych na salon, więc trzeba je także projek-
tować w  ten sposób, żeby do niego pasowały. Zwracam 
też uwagę na to, jak jest oświetlona kuchnia. Często pro-
jektujemy sufity, żeby dopasować oświetlenie do kuchni. 
Wszystko musi ze sobą współgrać.

Czy podczas projektowania faktycznie musisz 
trzymać się zasady trójkąta roboczego? Musisz 
zwracać uwagę na wzrost użytkowników 
kuchni? A może są to teorie, które nie do końca 
odpowiadają praktyce?
Warto te teorie znać – kiedy mamy do zaprojektowania 
dużą kuchnię i  możemy poszaleć, to trzeba to wszystko 
brać pod uwagę. Bardzo często jednak zdarza się, że są 
jeszcze jakieś czynniki, które wpływają na elementy kuchni. 
Wysokość blatu trzeba na przykład czasem dostosować do 
okna, bo inaczej okno będzie wchodziło w mebel. Wtedy 
nie mogę idealnie dostosować tego do wzrostu klienta, bo 
muszę uwzględnić okno. Ale ta wiedza się mimo wszyst-
ko przydaje. Czasami w  kuchni są już gotowe przyłącza 
i klient nie chce w nie ingerować. Wtedy właśnie pojawiają 

Przypominasz sobie jakiś najtrudniejszy projekt, 
przy którym mogłaś się najbardziej wykazać?
To kuchnia biało-żółto-czarna. Skomplikowana była za-
budowa zmywarki na wysokości – musiałam długo myśleć 
jak to zrobić, żeby nie było widać szpar i żeby zmieścić się 
w przeznaczonej na to przestrzeni. Robiliśmy także specjalny 
moduł w wyspie kuchennej, żeby przeciągnąć wodę na dru-
gą stronę. Kiedy teraz patrzymy na tę kuchnię, widzimy po 
prostu zlew podwieszony w blacie, a tak naprawdę robiliśmy 
specjalną konstrukcję, bo przyłącze było zupełnie z drugiej 
strony. Bardzo miło wspominam ten projekt. To była także 
moja pierwsza większa realizacja, przy której spędziłam 
mnóstwo czasu również przy montażu – podawałam po kolei 
każdą śrubkę, żeby monterzy wiedzieli, co jest do czego i nie 
musieli za każdym razem zerkać na projekt techniczny kuchni. 
Wyzwaniem było także połączenie kolorów. Moim zdaniem 
wyszło ślicznie, elegancko, a zarazem odważnie.

A czy zdarzają się tacy klienci, którzy mają 
zupełnie szalone pomysły i po prostu musisz 
wykombinować, jak je zrealizować?
Niedawno miałam montaż kuchni, która powstała według 
pomysłu klienta. Sęk w tym, że piekarnik w nim był umiesz-
czony na zmywarce. Jak to zrobić, skoro zmywarka jest 
wolnostojącym sprzętem, który nie ma korpusu ani szafki, 
a piekarnik ma też swoją szerokość? Klient miał pomysł, a ja 
już sprawiłam, żeby udało się bez komplikacji zmontować 

Nie ma możliwości, bym zachęcała klienta do 
jakiegoś rozwiązania, a w duchu myślała: „Tylko 
nie to”. Wolę powiedzieć, że uchwyty nie pasują 
do tej kuchni, a słupy w tym miejscu zabierają 
światło. Jeśli klient się upiera, to przygotowuję 
dwie wizualizacje, na których widać różnicę. 

wywiad wywiad
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Kuchnia żyje. Nie jest jedynie projektem na ekranie 
komputera. Dlatego postanowiliśmy odwiedzić 

kilku klientów WFM Kuchnie, żeby sprawdzić, jak 
sprawują się ich meble jakiś czas po montażu, 
oraz wypytać o to, jak powstawały projekty.

Projekty: Katarzyna Kutrzuba/WFM Kuchnie Kraków

od
projektu
do
pierwszego
ugotowanego
dania

20
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KUCHNIA W MIESZKANIU PAŃSTWA ALICJI I ANTONIEGO

p o d  r ę k ę
z   p r z e d p o k o j e m

Założenia i wymogi: Kuchnia miała przede wszystkim spełniać wymagania 
dnia codziennego. Projekt musiał być ergonomiczny, bo samo pomieszcze-
nie jest nieduże. Jest to na dodatek przedłużenie przedpokoju. W  tej samej 
przestrzeni trzeba było zmieścić szafy. Sytuację komplikowały istniejące piony 
kanalizacyjne oraz okno.

Projekt: Propozycja WFM KUCHNIE została wybrana jako najbardziej sa-
tysfakcjonująca spośród większej grupy producentów. Udało się zaprojek-
tować jeden ciąg mebli, który nie wydziela pomieszczenia i  stanowi spójny 
ciąg, a jednocześnie nie jest monotonny i przytłaczający. Nie ma konkretnego 
punktu granicznego między przedpokojem, a częścią kuchenną. Ostateczny 
projekt różnił się od pierwotnego zasadniczo. Pierwsze wizualizacje stanowi-
ły punkt wyjścia. Na początku w planach było między innymi umieszczenie 
szerokich szuflad z drugiej strony, a zmywarki obok piekarnika lub lodówki. 
Inna koncepcja zakładała, że piekarnik i chłodziarko-zamrażarka będą stały 
w słupku przy ścianie po drugiej stronie, w miejscu stołu. Właścicielom jednak 
zależało na stole, więc w  kolejnym projekcie piekarnik wrócił pod blat, co 
z kolei spowodowało przemodelowanie szaf. 

Funkcjonalność: Państwo Alina i Antoni rozważali różne opcje funkcjonal-
ne – szuflady, cargo, szafki otwierane w górę, w dół. Wszystko trzeba było 
dopasować do metrażu. W pierwszej kolejności wyodrębniona została prze-
strzeń robocza, w niej z kolei szuflady i szafki zostały ułożone tak, żeby zmie-
ściło się w nich wszystko, co potrzebne na co dzień.

Efekt: – Często już po wykonaniu wielu zastanawia się, że jeszcze by coś 
zmienili, bo okazuje się, że coś jest nie do końca dobrze. Tutaj wszystko zosta-
łoby tak jak jest. Wszystkie rozwiązania, mechanizmy, uchwyty są satysfak-
cjonujące i wystarczające – mówi pani Alina. 

Pan Antoni:
Mieliśmy też inne propozycje innych 
producentów, ale propozycja WFM 
była najbardziej satysfakcjonująca. 
Nasza kuchnia jest specyficzna – nie 
jest oddzielnym pomieszczeniem, ale 
przedłużeniem przedpokoju. Musieliśmy 
więc połączyć ją z nim. WFM stanęło na 
wysokości zadania. 

Wąsko ale jasno - odpowiednio 
pomyślane oświetlenie sprawia, 
że nawet nieduże okno jest 
wystarczające.

Gdzie kończy się kuchnia, 
a zaczyna przedpokój?

Szafa, która płynnie przechodzi 
w meble kuchenne - oto recepta na 
połączenie dwóch pomieszczeń.

Jasne meble sprawiają, że 
pomieszczenie wydaje się 
wizualnie lżejsze.

na własne oczy na własne oczy

-1-

-2-

-3-

-4-
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Założenia i wymogi: Państwo Klaudia i Marcin rozważali jeszcze ofertę in-
nej firmy, ale spodobał im się projekt WFM KUCHNIE. Od początku wiedzieli, 
że chcą kuchnię biało-czarną. Kuchnia jest otwarta na salon, więc właścicielom 
zależało na wyspie kuchennej.

Projekt: Wszystko zostało ustalone praktycznie za pierwszym razem. Dobrany 
został także sprzęt gospodarstwa domowego. Projektowanie zaczęło się od in-
stalacji elektrycznej. Projektantka WFM KUCHNIE zajęła się także koncepcją su-
fitu i oświetlenia nad kuchnią. Wyspa kuchenna w trakcie pracy nad ostatecznym 
projektem została w części powiększona i wyposażona w power port. Pojawiły 
się także szyby na ścianie. Blaty są laminowane. Cała kuchnia jest w kolorach 
Opaco czarnym matowym oraz Calma białym lakierowanym na wysoki połysk. 
Widoczne boki mebli są w kolorze frontu.

Funkcjonalność: W projekcie znalazły się półka na wino w wyspie oraz szu-
flady pod płytą i  szafka cargo. Nawet parapet wewnętrzny okna kuchennego 
został wykonany z blatu kuchennego, żeby nawiązywał do koncepcji całości.

Efekt: Umieszczone na dwóch krańcach słupki w różnych kolorach ożywiają 
cały projekt i nadają mu elegancji. Łączy je kolor blatów oraz uchwytów. Kuch-
nia jest jasna dzięki oknu, a jej centralnym elementem jest wyspa, pełniąca jed-
nocześnie funkcję barku i blatu roboczego. Z jasnymi meblami wyposażonymi 
we fronty na wysoki połysk świetnie współgra biała podłoga. 

KUCHNIA W MIESZKANIU PAŃSTWA KLAUDII I MARCINA 

w   k r a i n i e 
c z e r n i
i   b i e l i

Czarne blaty sprawiają, że białe 
meble nie są monotonne.

Duże okno oświetla całą kuchnię 
i salon. Wystarczy kilka dodat-
kowych punktów świetlnych, by 
wszystkie blaty były przystosowa-
ne do pracy.

Projektantka WFM Kuchnie 
zadbała także o uwzględnienie 
przyłączy elektrycznych.

W kuchni Klaudii i Marcina 
znalazło się wystarczająco dużo 
przestrzeni do przechowywania 
niezbędnych przedmiotów.

Uroku meblom dodają wewnętrz-
ne elementy wykonane w czarnym 
kolorze, podobnie jak blaty 
i słupek ze sprzętem.

na własne oczy na własne oczy
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Założenia i  wymogi: Państwo Beata i  Maciej nie byli zgodni co do ko-
lorystyki. Rozmawiając z przedstawicielami różnych producentów rozważali 
różne rozwiązania. Ostateczna koncepcja rodziła się powoli. – W momencie, 
kiedy weszliśmy do salonu WFM KUCHNIE i zobaczyliśmy pierwszą kuchnię, 
pomyśleliśmy „Może coś w tym stylu”. Dlatego zdecydowaliśmy się na WFM 
KUCHNIE – wspomina pani Beata. Właścicielom zależało na wyspie kuchen-
nej, ale bali się, że w pomieszczeniu zrobi się za ciasno.

Projekt: Opracowywanie pomysłu trwało około trzech tygodni. Zaczęło się 
od spotkania z  projektantką i  wymiany uwag i  sugestii. Potem była pierw-
sza wizualizacja, kolejne wskazówki i  spotkania. Projekt był wykonywany 
dla pomieszczenia w  stanie surowym. Projektantka przekonała właścicieli  
do wyspy. 

Funkcjonalność: Metraż pomieszczenia nie jest za duży, ale w kuchni zna-
lazło się wystarczająco dużo schowków i szafek, by trzymać w nich wszystkie 
potrzebne rzeczy. Z lewej strony, tuż przy oknie, znalazła się także niska szaf-
ka, na której można usiąść. – Moja córka lubi tam siadać, kiedy ja coś przy-
gotowuję. Możemy sobie wtedy porozmawiać. To jej ulubione miejsce. To taka 
bardziej towarzyska część kuchni, ciepła i przyjazna – przyznaje pani Beata. 

Efekt: Kuchnia sprawia wrażenie nowoczesnej, a jednocześnie przytulnej. Jest 
otwarta na mały salon, więc w centralnej części znalazła się wyspa kuchen-
na wyposażona w półki na wino, która jednak nie sprawia, że pomieszczenie 
stało się ciasne. Niska szafka, na której można wygodnie usiąść, sprawia, że 
kuchnia pełni funkcję dodatkowej przestrzeni życiowej, nie służy wyłącznie do 
przyrządzania posiłków. 

KUCHNIA W MIESZKANIU PAŃSTWA BEATY I MACIEJA 

n o w o c z e ś n i e 
i   k l a s y c z n i e

na własne oczy na własne oczy

Dobrze rozplanowany układ 
kuchni sprawia, że wszystko jest 
pod ręką, a codzienne gotowa-
nie jest frajdą.

-5-
Wyspa kuchenna również wyposa-
żona jest w praktyczne szuflady.

Kuchnia otwarta jest na salon, a wy-
spa jest częścią obu pomieszczeń.

Niska szafka przy oknie stała się 
wygodnym siedziskiem.

Regał w wyspie nie tylko ciekawie 
wygląda, ale jest też funkcjonalny. 
Jest na nim miejsce i na wino, i ulu-
bione książki.

-1-

-2-

-3-

-4-
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Założenia i wymogi: Projekt kuchni początkowo miał być dla pana Marci-
na niespodzianką od rodziców. Sam właściciel włączył się do niego dopiero 
po pewnym czasie. Kuchnia jest otwarta na salon i  nieduża. Jej użytkownik 
jest osobą wysoką, trzeba zatem było opracować wysokość blatów tak, by 
było mu wygodnie. Z tego samego powodu można było jednak wykorzystać 
powierzchnię pod sufitem.

Projekt: Projekt zmieniał się wielokrotnie. Początkowo blat pod ścianą miał 
być o wiele mniejszy. W planach był jeszcze jeden słupek. Zmieniała się także 
koncepcja zabudowy lodówki. W międzyczasie zmieniły się także płytki na 
podłodze, co wymusiło korektę kolorystyki całego projektu  Od początku wia-
domo było, że będzie wyspa kuchenna, pierwszy wariant jednak zakładał, 
że będzie o wiele krótsza, a do niej dostawiony będzie stolik. – Na początku 
wszędzie miały być głębsze szafki, góra miała wychodzić bardziej nad kuch-
nię. Potem ze względu na mój wzrost musieliśmy szafki spłycić, więc zrobiły 
się schody. Koniec końców zostało to zniwelowane, żeby zmieścić lodówkę 
i  stworzyć ten efekt trójwymiarowości. Nieustannie zatem coś zmienialiśmy. 
Długo poszukiwaliśmy inspiracji i pomysłów, a na samym finiszu okazywało 
się, że jednak najlepsze jest jeszcze inne rozwiązanie – wspomina pan Mar-
cin. Same prace projektowe – od początku do momentu, w którym wszystko 
było zamówione i skompletowane – trwały około miesiąca.

Funkcjonalność: Wyeliminowanie stolika i zwiększenie wyspy pozwoliło na 
dodanie hokerów, którym właściciel kuchni był początkowo przeciwny. Wy-
spa wyposażona jest w power port. Frontowa część wyspy wyposażona jest 
w  szafkę i półkę, będącą efektem fascynacji pana Marcina jedną z kuchni, 
wykonanych przez projektantkę wcześniej. Za jedną z szafek schowana zo-
stała stacja dokująca dla robota sprzątającego. Pan Marcin przyznaje, że nie 
lubi trzymać niczego na wierzchu, więc szafki, schowki i szuflady pomyślane 
są tak, żeby zmieściło się w nich wszystko.

Efekt: – Kuchnia jest otwarta, jest przedłużeniem salonu, więc meble są – 
przynajmniej w mojej ocenie – bardziej salonowe niż kuchenne. I  to jest ich 
największa zaleta – mówi pan Marcin. 

KUCHNIA W MIESZKANIU PANA MARCINA

w   g ó r ę

Pan Marcin:
Sam projekt kuchni miał być dla mnie niespodzianką. 
Do pewnego momentu był więc poza mną, aczkolwiek 
po jakimś czasie stało się jasne, że też muszę w tym 
partycypować, bo to przecież ja będę z tej kuchni korzystał 
i to mnie ma się podobać. Wtedy wszedłem w proces 
i zaczęliśmy dostosowywać kuchnię do moich potrzeb. 
A projektantka WFM Kuchnie razem z nami wyszukiwała 
coraz to nowsze rozwiązania i podsuwała nowe pomysły. 
Świetne było także wykonanie – wszystko zostało 
pomimo problemów z pomieszczeniem wymierzone tak 
dokładnie, że nie trzeba było na miejscu niczego przycinać 
i dostosowywać. Wszystko pasowało idealnie, wystarczyło 
wcisnąć i dokręcić.

Meble sięgające samego sufitu 
sprawiają, że w małej kuchni 
jest dużo miejsca do przecho-
wywania.

Choć kuchnia jest niewielka, ma 
sporo obszaru roboczego.

Każda wyspa ma ciekawe 
zakamarki. Nie inaczej jest 
z wyspą kuchenną w mieszkaniu 
pana Marcina. 

na własne oczy na własne oczy
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Niewiele jest kuchni, które mogą się obejść bez wiszących 
szafek. Są praktyczne, ale potrafią też nastręczać 
problemów projektantom. W przypadku szafek 

podwieszanych największym problemem wbrew pozorom 
nie jest ich waga czy sposób mocowania, a... sposób ich 
otwierania. Dlaczego to ważne i w czym tkwi trudność?

s z a f k o , 
o t w ó r z  

s i ę

prostu przeniesiono zawiasy na inną stronę. W  unoszenie 
frontu nie trzeba było wkładać wiele siły, bo wkrótce zwykłe 
zawiasy zamieniono na podnośniki, które w zasadzie same 
uchylają front szafki i  trzymają go w górze, a potem same 
delikatnie opuszczają. Ale i to nie było idealnym rozwiąza-
niem, bo kłopotliwe okazało się... zamknięcie szafki. Trzeba 
było sięgnąć bardzo wysoko, żeby móc chwycić otwarte 
skrzydło i  pozwolić podnośnikom zamknąć front. Szafki 
po prostu otwierane do góry znalazły swoje zastosowanie 
w przypadku nisko podwieszonych mebli. Stosuje się w nich 
podnośniki, które mogą zatrzymywać się w dowolnym miej-
scu – nie muszą otwierać się w całości. To jednak nie roz-
wiązało do końca problemu, więc designerzy w  dalszym 
ciągu szukali odpowiednich pomysłów.

Kolejnym rozwiązaniem proponowanym w  nowych me-
blach kuchennych jest front uchylno-łamany. W takim przy-
padku front mebla podzielony jest w  poziomie na dwie 
części. Po uchyleniu go do góry składa się w  środku, po-
zwalając na swobodny dostęp do zawartości szafki. Spraw-
dza się w  przypadku wysokich szafek górnych z  dużymi 
frontami, bo uchwyt można bez problemu sięgnąć na każdej 
wysokości. Oczywiście, dzięki nowoczesnym podnośnikom 
i  systemom zamykania, szafka otwiera się lekko i  równie 

Szafka wisząca zazwyczaj mocowana jest mniej więcej 
na wysokości głowy. Powieszenie jej wyżej sprawi, że 

dosięgnięcie do niej będzie trudne, a wyjęcie kilku kubków 
będzie grozić tym, że powypadają nam z rąk. Dlatego nie 
może ona wisieć zbyt wysoko. To jednak w  pewien para-
doksalny sposób kłóci się z  innym aspektem wygody uży-
wania, a mianowicie ze sposobem jej otwierania. Klasyczny 
front dzielony jest na dwie części, które otwierają się na 
boki. Zapewne wszystkim nam zdarzyło się uderzyć głową 
w otwarte drzwiczki szafki. Im mniejsze pomieszczenie tym 
większe niebezpieczeństwo nabicia sobie guza. Powieszo-
ne naprzeciw siebie w  małej kuchni szafka na naczynia 
i schowana w szafce suszarka sprawią, że przeniesienie na-
czyń z jednego miejsca do drugiego będzie wymagało za-
mykania obu szafek za każdym razem. Owszem, nie jest to 
coś, co zamieni nasze życie w koszmar, ale jest co najmniej 
drażniące. Dodajmy jeszcze, że w takich wnętrzach często 
zdarza się, że jedno otwarte skrzydło drzwiczek szafki blo-
kuje dostęp światła do innego zakątka kuchni.

Producenci i  projektanci mebli kuchennych poszukiwali 
zatem odpowiedniego rozwiązania i wydaje się, że je zna-
leźli. Remedium, przynajmniej w części pomieszczeń, oka-
zały się szafki otwierane do góry. Na początku zatem po 

Front uchylno-łamany 
świetnie sprawdza się 
przy wysokich szafkach.

1
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światło korpusu i  zapewnia wygodny dostęp do wnętrza 
szafki oraz swobodę ruchów. Płyta frontowa nie jest jednak 
wysuwana górą – podnośnik zainstalowany jest tak, by naj-
pierw oddaliła się ona lekko od korpusu, a następnie uniosła 
w górę po półkolu.

Wiele nowych szafek nie ma uchwytów, które w niewiel-
kich kuchniach bywają niepraktyczne. Nie są one jednak 
niezbędne, bo w meblach stosowane są mechaniczne i elek-
tryczne systemy wspierania otwierania. System mechaniczny 
nosi nazwę TIP-ON i jest stosowany również w szufladach. 
W podwieszanych szafkach pojawia się nie tylko przy stan-
dardowym systemie otwierania, ale także w  przypadku 
frontów uchylnych z podnośnikami. TIP-ON odpowiada za 
delikatne uchylenie frontu po naciśnięciu go niczym przyci-
sku, by móc go swobodnie otworzyć szerzej. Jest to możliwe 
dzięki sprężynie, która odpycha front od korpusu.

Bardziej skomplikowany, a  jednocześnie bardziej efek-
towny, jest elektryczny system wspomagania otwierania. Od 
strony użytkownika zmienia się niewiele – znów wystarczy 
delikatnie nacisnąć front mebla, by ten otworzył się, ale tym 
razem całkowicie. Płyta frontowa po naciśnięciu zaczyna się 
płynnie i  powoli unosić, aż do pełnego otwarcia. By szaf-
kę zamknąć wystarczy nacisnąć włącznik zainstalowany 
w boku korpusu. Front zacznie wtedy opadać w kontrolowa-
ny sposób, by w końcu delikatnie i  cicho się zamknąć. Dla 
bezpieczeństwa system wyposażony został w kilka dodatko-
wych funkcji. Zamykająca się szafka przestanie się zamykać, 
kiedy tylko użytkownik sięgnie dłonią do środka lub gdy mię-
dzy korpusem a frontem znajdzie się jakiś przedmiot. Co wię-
cej, szafkę wyposażoną w taki system można wciąż otwierać 
normalnie, manualnie. W  przypadku stosowania systemu 
w kilku szafkach obok siebie lub w narożniku uruchamia się 
system unikania kolizji, który można zaprogramować tak, by 
w takim przypadku można było otworzyć tylko jedną szafkę. 
Elektroniczny system wspomagania ruchu można stosować 
przy wszystkich typach podnoszonych frontów. 

nie będą nawet listwy ozdobne u góry szafki. Taki pomysł 
dobrze sprawdzi się w  wysokich pomieszczeniach oraz 
w przypadku szerokich szafek. Trzeba jednak pamiętać, że 
im wyższy front, tym więcej miejsca potrzeba będzie przed 
nim, by płyta mogła swobodnie przejść nad cały mebel.

Front szafki może się jednak również unosić w górę rów-
nolegle do korpusu. System ten jednak nie może zostać za-
stosowany wtedy, gdy mebel wisi tuż pod sufitem. Sprawdzi 
się jednakże w szafkach wiszących, nad którymi znajdują 
się inne fronty, ale także w zabudowie niszy w wysokiej sza-
fie. W tym przypadku front jest unoszony w całości ponad 

bezproblemowo zamyka. Wykonany w tej technologii front 
jest także stabilny, niezależnie od szerokości mebla. Może 
być wykonany z drewna, aluminiowej ramki lub obu mate-
riałów jednocześnie. Co więcej, technologia ta daje moż-
liwość łączenia frontów o różnej wysokości. Sprawdza się 
w niewielkich nawet pomieszczeniach, gdyż przed szafką 
nie potrzeba wiele miejsca na otwarcie frontu.

Kolejnym pomysłem jest front uchylno-nachodzący. Jed-
noczęściowa płyta stanowiąca front szafki w  takim przy-
padku unoszona jest przy pomocy podnośników nad korpus. 
Kąt przenoszenia płyty jest na tyle wysoki, że przeszkodą 

Klasycznie otwierane fronty szafek 
wciąż cieszą się powodzeniem.

Front szafki może się też otwierać do 
góry. Specjalne podnośniki sprawia-
ją, że nie wymaga to wysiłku.

Przy zastosowaniu frontu uchylno-
-zachodzącego drzwiczki przeno-
szone są nad korpus szafki.

Do podniesienia frontu pionowo 
nad szafkę potrzeba nad nią nieco 
miejsca.
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Jeszcze stosunkowo niedawno trudno było wyobrazić sobie meble 
kuchenne pozbawione uchwytów. Przecież szafki i szuflady trzeba 

jakoś otwierać! Z czasem jednak stało się coś zadziwiającego – rozwój 
technologii pozwolił na rezygnację z uchwytów, elementu wydawałoby 
się nieodzownego w produkcji mebli. Dziś klient przychodzący do salonu 

z meblami ma zatem do wyboru meble z nimi i bez nich.

ż y c i e  
p o 

u c h w y c i e

Trudno przesądzać, czy uchwyty od strony estetyki do-
dają meblom uroku, czy go odejmują. Wszystko bowiem 

zależy od stylistyki, w  jakiej utrzymany jest cały projekt. 
Trudno sobie wyobrazić meble w tradycyjnej kuchni pozba-
wione wszelkiego rodzaju rączek, a  przecież do klasycz-
nych wzorców nawiązuje cała mnogość różnych trendów 
stylistycznych – retro, vintage, klasyka, są też jeszcze pro-
jekty kuchni wiejskich, rustykalnych, barokowych, prowan-
salskich... Wszystkie z  nich są estetycznie oparte w  prze-
szłości, więc pozbawienie wykonanych w takim stylu mebli 
uchwytów byłoby co najmniej dziwne. W  takich przypad-
kach uchwyty pełnią bowiem nie tylko rolę praktyczną, ale 
również estetyczną. Projektanci dopieszczają detale swoich 
wizji i nadają uchwytom różne kształty i kolory. Wielokrot-
nie w trakcie procesu projektowania kuchni użytkownik sam 
może dobrać odpowiedni dla siebie model.

Na drugim biegunie są jednak nowoczesne meble, czę-
sto przybierające postać brył geometrycznych z  frontami 
pozbawionymi zakłóceń. Takie meble wyglądają stylowo, 
spokojnie i nowocześnie. I – co najważniejsze – nie posia-
dają uchwytów.

Uchwyty zostały w  nich wyeliminowane przez systemy, 
które pozwalają na bezproblemowe otwieranie i  zamyka-
nie szafek, regałów czy szuflad. Są to mechaniczne i elek-
troniczne programy, które bliżej przedstawiamy w artykule 
poświęconym szafkom podwieszanym. Jest jednak jeszcze 
jedno rozwiązanie – zastąpienie tradycyjnych wystających 
uchwytów profilami w  szczelinach międzyfrontowych lub 
odfrezowaniami na krawędzi frontu, które będą de facto 
pełnić rolę uchwytów, a  jednocześnie nie będą wystawać 
poza linię mebla.

Frezowania i  podcięcia w  szafkach, pełniące funkcję 
niewystających uchwytów, cieszą się równie dużą popu-
larnością pośród klientów co elektroniczne i  mechaniczne 
systemy. Są tańsze, a  równie skuteczne. Co więcej, dobry 

Brak uchwytów? Żaden problem. 
Nic nie zaburza linii mebli, a na 
otwieranie szafek są inne sposoby.

kuchnia funkcjonalna kuchnia funkcjonalna

1

-1-

o kuchni od kuchni



36 37

NR 03 (JESIEŃ 2016) NR 03 (JESIEŃ 2016)o kuchni od kuchni o kuchni od kuchni

projektant sprawi, że dodadzą meblom uroku. Frezy mają 
również dodatkową zaletę – można je zastosować na całej 
szerokości frontu mebla lub jedynie punktowo, a i tak spra-
wią, że duża i nudna powierzchnia płyty zyska nowy cha-
rakter. Problem jednak w tym, że frezów nie można wykonać 
w niektórych materiałach. Niektórzy producenci nie wyko-
nują tego typu zabiegów w meblach z drewna i forniru. Nie 
da się nafrezować laminowanych płyt wiórowych.

Są również inne sposoby na zastąpienie uchwytów w za-
leżności od położenia szafki. W  przypadku szafek pod-
wieszanych można zdecydować się na profil metalowy we 
wieńcu dolnym korpusu, który umożliwia chwycenie drzwi 
od tyłu. Nie każdemu jednak wygodnie jest otwierać szaf-
kę chwytając ją od dołu, nawet jeśli to szafka górna. Jest 
to jednak sposób ceniony dlatego, że jest tani, stosunkowo 
wygodny, a fakt, że przy otwieraniu nie dotyka się bezpo-
średnio frontu szafki (a tyłu płyty frontowej) sprawia, że nie 
zostają na niej ślady palców. 

Jeśli decydujemy się na uchwyty, warto dobrać je stosow-
nie do bryły mebla. Dlatego nowoczesne, proste projekty 
są ich pozbawione. Klienci coraz częściej stawiają na czy-
stość i minimalizm, więc uchwyty – choć wybór modeli jest 
praktycznie nieskończony – są coraz mniej popularne. Na 
rozwiązania bezuchwytowe często decydują się młode ro-
dziny, gdyż małym dzieciom trudniej będzie otworzyć szaf-
kę bez uchwytów. Nie ma się także o co uderzyć podczas 
pierwszych prób chodzenia. 

Czasami lepiej nie zakłócać ciągu 
wizualnego frontu uchwytami.

Brak wystających uchwytów można 
docenić także w szafkach dolnych. Już 
nie trzeba będzie zahaczać ubraniami 
podczas gotowania.

W wielu nowoczesnych projektach 
stosowane są elektryczne sposoby 
otwierania szafek – wystarczy delikatnie 
przycisnąć front, a sam się otworzy.

Delikatne frezy we frontach doskona-
le zastąpią uchwyty. Sprawdzą się 
zarówno przy szafkach, jak i cięższych 
szufladach.

Klienci coraz częściej 
stawiają na czystość 
i minimalizm, więc uchwyty 
– choć wybór modeli jest 
praktycznie nieskończony – 
są coraz mniej popularne.  
Na rozwiązania 
bezuchwytowe często 
decydują się młode rodziny, 
gdyż małym dzieciom 
trudniej będzie otworzyć 
szafkę bez uchwytów. Nie ma 
się także o co uderzyć podczas 
pierwszych prób chodzenia.

kuchnia funkcjonalna kuchnia funkcjonalna
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WFM Kuchnie to meble dla wymagających. Tym razem prezentujemy 
rozwiązania na kuchnię z salonem dla pięcioosobowej rodziny.

m u l t i f u n k c j o n a l n a 
k u c h n i a :  

szlachetne odcienie, zaś dąb halifax utrzymany w  trendzie 
natura wnosi w  kompozycję żywiołowość i  autentyczność. 
Wyspa to centralny punkt kuchni i zarazem mebel o wielu za-
stosowaniach. To nie tylko miejsce przygotowania posiłków 
– w tej aranżacji umieszczono tam płytę grzewczą, a prze-
stronność blatu gwarantuje wygodę. To również stół, przy któ-
rym można jeść, ale też wykonywać inne czynności – czytać 

Kuchnia z salonem to centralne miejsce życia rodziny. Pro-
fesjonalna aranżacja przestrzeni spowoduje, że każdy 

kąt zostanie tu właściwie zagospodarowany.

W tej propozycji mamy do czynienia z nowoczesną kolo-
rystyką połączoną z naturalnością drewna. Szafki programu 
Raso w kolorze szarym są idealnie matowe, co uwypukla ich 

p r a k t y c z n e 
z a s t o s o w a n i aGustowne szarości i drewno 

- spokój, ale nie nuda.

kuchnia funkcjonalna

1
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Zintegrowany z  kuchnią salon, zaprojektowany w  spój-
nej stylistyce, umożliwia wspólne spędzanie czasu podczas 
wypoczynku, jedzenia i przyrządzania posiłków. Przestrzeń 
staje się otwarta i  spaja rodzinę. Dodatkowo umieszczony 
w salonie telewizor może być oglądany z poziomu kuchni.

To, co czyni kuchnię funkcjonalną, to także szczegóły. 
Półki, przebiegające wzdłuż kuchennych blatów, mogą być 
wypełnione przez przedmioty, którymi członkowie rodzi-
ny lubią się otaczać. Ulubione kubki, najczęściej używane 
w kuchni przyrządy i produkty – rzeczy, po które wystarczy 
sięgnąć, nie otwierając szafki.

Metalowe uchwyty szafek dodają kuchni wyrazistości, 
nadają się świetnie także do męskiej dłoni i  uwypuklają 
szarość frontów. Sprawiają, że ta z zasady „kobieca” prze-
strzeń nabiera nieco męskiego sznytu.

Obrzeże blatu wyspy odwzorowuje strukturę dębowej de-
ski. Fronty wokół piekarnika i kuchenki mikrofalowej o wzo-
rze ceramika antracyt stanowią wyważony kontrapunkt dla 
pozostałej części kolorystyki. Dzięki temu ewentualne zabru-
dzenia nie rzucają się w oczy, a całość nie sprawia wrażenia 
zbytniej sterylności – wszak kuchnia ma być także przytulna!

Ta kuchnia kryje w sobie wiele praktycznych zastosowań. 
Z  pomocą przychodzą przede wszystkim szuflady i  carga, 
których ilość zaskoczy niejednego zwolennika dobrego go-
spodarowania przestrzeni w  domu. Zajrzyjmy do spiżarni. 
Wysoka szafa spiżarniana, w której pomieszczą się produkty 
z długą datą przydatności, obok duża chłodziarka i oddziel-
na zamrażalka. W końcu pięcioosobowa rodzina kupuje raz 
w tygodniu, za to zakupy są imponujące. Z takim kącikiem spi-
żarnianym każdy członek rodziny znajdzie miejsce na swój 
ulubiony smak lodów, a przetwory z owoców i warzyw z do-
mowego ogrodu będą uporządkowane i zawsze pod ręką.

poranną gazetę przy śniadaniu czy pracować wieczorami. 
Wysokie krzesła obrotowe zapewniają wygodę i odpowied-
nią postawę podczas siedzenia. Na  umiejscowionych pod 
stołem półkach można przechowywać przedmioty związa-
ne nie tylko z kuchnią. To miejsce idealne do czytania książki 
czy dokończenia pracy nad zaczętym w biurze projektem dla 
ważnego kontrahenta. Miejsce to równie dobrze spełnia funk-
cję barku, przy którym możemy przyjmować gości.

Wyspa to centralny punkt kuchni i zarazem mebel o wielu 
zastosowaniach. To nie tylko miejsce przygotowania 
posiłków – w tej aranżacji umieszczono tam płytę 
grzewczą, a przestronność blatu gwarantuje wygodę.  
To również stół, przy którym można jeść, ale też 
wykonywać inne czynności – czytać poranną gazetę  
przy śniadaniu czy pracować wieczorami.

Wyspa kuchenna to miejsce pracy 
nie tylko nad posiłkami. Przydadzą 
się zatem dodatkowe półki od strony 
salonu.

Piękne drewno jest niewymuszonym 
łącznikiem z naturą.

Szafki programu Raso są matowe, 
dzięki czemu można cieszyć się ich 
elektryzującym kolorem.

Kuchnia musi być praktyczna 
- sprytne listwy z wieszakami 
mieszczą najpotrzebniejsze drobne 
przedmioty.

Wystarczy krok i z kuchni prze-
chodzimy do salonu. Meble muszą 
zatem wyglądać dobrze w obu 
pomieszczeniach.
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Innym rozwiązaniem w kuchennej spiżarni jest tzw. spa-
ce tower. To nowoczesne szuflady, w których dzięki prak-
tycznym przegrodom zapasy są idealnie posortowane. 
Nie trzeba przekopywać się przez całą szafę, aby dotrzeć 
do potrzebnego nam produktu – wystarczy otworzyć od-
powiednią szufladę. Szafa z  cargo typu Libelle pomieści 
dużo przedmiotów, podczas gdy sama, dzięki metalowym, 
cienkim bokom, nie zajmuje dużo miejsca. Przeznaczona 
jest zarówno do małych, jak również średnich i dużych spi-
żarni. Dodatkowa mata antypoślizgowa umieszczona na 
dole umożliwia utrzymanie zawartości w  stabilnej pozycji 
podczas wielokrotnego otwierania i zamykania.

Cargo zrobione z dwóch szuflad połączonych frontem to 
kolejny pomysł na to, jak zmaksymalizować powierzchnię 
przechowywania przy jednoczesnym oszczędzaniu miejsca 
w kuchni. Takie szuflady, umieszczone pod blatem, dają do-
datkowe miejsce na przechowywanie potrzebnych przyborów 
lub też napojów i butelek z płynami. Możliwości zaaranżowa-
nia spiżarni jest wiele – wszystkie funkcjonalne. Pamiętajmy, że 
to my zgłaszamy projektantowi nasze indywidualne potrzeby 
i zwyczaje, jak to, jak często robimy zakupy żywnościowe.

W  funkcjonalnej kuchni łatwo utrzymać czystość. Stąd 
odpowiednie przechowywanie środków czystości to prio-
rytet. Optymalna aranżacja szuflady pod zlewem zapewni 
nam szybki i  łatwy dostęp do odpowiednich detergentów. 
Pod zlewem znajduje się też kosz na śmieci. W nowocze-
snej kuchni nie może zabraknąć miejsca na pojemniki do 
segregacji odpadów. Z  wygodnymi koszami, o  wielkości, 
S, M lub L – w zależności od tego, jak często preferujemy 

wyrzucać śmieci – segregacja jest dziecinna prosta. Zmy-
warka zamontowana jest nieco ponad ziemią, tak, byśmy 
nie byli zmuszeni do częstego schylania się. Może to wyda-
wać się niepotrzebne, jednak przy codziennym nastawia-
niu urządzenia po każdym posiłku dla tak licznej rodziny, 
skutki zbyt nisko zamontowanej zmywarki bardzo szybko 
odczujemy na własnych plecach.

Odpowiednie umiejscowione szuflady na garnki, po-
krywki i  sztućce to oczywistość dla każdego użytkownika 
kuchni. Warto jeszcze zwrócić uwagę na taki element jak 
wysuwane półki pod piekarnikiem, gdzie przechowujemy 
formy do pieczenia.

Szafki wiszące. Najlepszym rozwiązaniem są takie 
otwierane do góry. Są wygodniejsze w obsłudze i dają nam 
pewność, że nie uderzymy się w głowę, sięgając po filiżan-
ki. Pomyśleliśmy też o bezpieczeństwie w kuchni z dziećmi. 
Szafki zamontowane nad blatami są wyjątkowo solidne, 
tak, by żaden ciężar nie był w  stanie nimi zachwiać. Kto 
wie, czy naszemu kilkulatkowi nie przyjdzie do głowy wspi-
nać się po szafkach. Dlatego właśnie półki w szafkach mają 
standardowo zabezpieczenie przed wysunięciem. Osta-
teczną oprawę stanowić będzie światło. Dobrze dobrane, 
pozwoli nam regulować poziom oświetlenia, a  co za tym 
idzie – nastrój. Nasza propozycja to wbudowane w szafki 
wiszące oświetlenie ze ściemniaczem.

W kuchni toczy się życie, dlatego ważne jest, żeby była 
funkcjonalna. Funkcjonalność opiera się na ergonomii, za-
pewnia porządek i łatwość użytkowania. Gwarantuje także 
oszczędność czasu, a to jest zawsze w cenie. Wszystko to 
jest możliwe, dzięki połączeniu innowacyjności i  najlep-
szych materiałów. 

o kuchni od kuchni o kuchni od kuchni

W funkcjonalnej kuchni 
łatwo utrzymać czystość. 
Stąd odpowiednie 
przechowywanie środków 
czystości to priorytet. 
Optymalna aranżacja 
szuflady pod zlewem 
zapewni nam szybki 
i łatwy dostęp do 
odpowiednich detergentów.

W dobrze zaplanowanej kuchni 
nie może zabraknąć przestrzeni na 
odpowiednio pojemną spiżarnię. 

Przemyślane meble to praktyczne 
meble. Oświetlenie półki sprawi, 
że przyprawy zawsze będą pod 
ręką i już nic się nie wysypie.

Środki czystości wygodnie jest 
przechowywać w dobrze zorgani-
zowanej szafce pod zlewem.

Dzięki frontom unoszonym nad 
korpus szafki jej zawartość jest 
dostępna dla każdego.

Sortownik na odpady połączony 
z miejscem na detergenty to 
nieodzowna część nowoczesnej 
kuchni.

Zmywarka umieszczona na 
wygodnej wysokości sprawi, 
że nie trzeba będzie się zbytnio 
gimnastykować przy jej załadunki 
i rozładunku.

kuchnia funkcjonalna kuchnia funkcjonalna
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E u r o C u c i n a
2 0 1 6

Tegoroczne targi EuroCucina znów przyniosły 
mnóstwo inspiracji i gotowych rozwiązań dla 

branży kuchennej, ale także dla pojedynczych 
odbiorców. Zapraszamy do zapoznania się z naszym 
subiektywnym przeglądem najważniejszych nurtów 

nadchodzących miesięcy.
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niejszej szarości, czasami wpadającej lekko w  brązy lub 
granaty. Okazuje się, że barwy te w matowym wykończe-
niu są jednocześnie eleganckie i nowoczesne, toteż świetnie 
wypadają na frontach i blatach mebli o prostych, geome-
trycznych formach. Sprawdzają się także w  połączeniu 
z matowymi szarościami i bielami jako lekka przeciwwaga 
kolorystyczna.

W nowoczesnych kuchniach jest jednak także miejsce na 
zdecydowane barwy. EuroCucina 2016 pokazała, że po-
śród szerokiej gamy dostępnych wariantów popularnością 
cieszą się obecnie żywe barwy pomarańczowe. Meble 
(najczęściej wykończone na wysoki połysk) w  takich bar-
wach dodają pomieszczeniu młodzieńczej energii i  nieco 
figlarnego charakteru. Projekty na targach pokazały także, 
że łatwo ten kolor gustownie połączyć choćby z szarościami, 
uzyskując interesujący dla oka efekt. Pomarańcze świetnie 
sprawdzają się także jako żywy akcent w kuchniach, w któ-
rych przeważają bardziej stonowane barwy – można zatem 
postawić na pojedyncze półki czy krzesła, które sprawią, że 
będziemy na spokojne pomieszczenie patrzeć nieco inaczej.

Znawców tematu nie zaskoczy pewnie stwierdzenie, że 
europejską (a  może i  światową) stolicą mebli kuchen-

nych jest Mediolan. To tutaj co drugi rok odbywają się 
największe targi mebli kuchennych EuroCucina. Uważnie 
przejrzeliśmy, co do zaoferowania miało 120 wystawców, 
biorących udział w  targach w  tym roku, żeby przedstawić 
wam najważniejsze trendy na ten i najbliższe lata.

Kolory
Zacznijmy od aspektów wizualnych. Podczas EuroCucina 
2016 rzucały się w  oczy nowe lub powracające rozwią-
zania kolorystyczne, które już wiodą prym w  sprzedaży 
i w projektach. 

W  ciągu ostatnich lat na popularności zyskały kolory 
z  matowym wykończeniem. Na ekspozycjach zatem mat 
widoczny był w  kilku odmianach kolorystycznych, choć 
królowały barwy spokojne – biele, czernie, szarości i gra-
fity. O ile obecność trzech pierwszych nie powinna nikogo 
dziwić, tak zaskoczeniem może być pojawienie się grafitu 
– koloru określanego jako szaroczarny, czyli nieco ciem-

Jednym z najpopularniejszych kolorów jest grafit. 
W połączeniu z grubym korpusem sprawia 
wrażenie solidności.

Projektanci chętnie stawiają też na żywe kolory. 
W tym sezonie wzięciem cieszy się barwa 
pomarańczowa, która dodaje pomieszczeniom 
nieco życia.

Jednym z trendów kolorystycznych jest barwa 
nazwana Rose Quartz, będąca jaśniejszą 
odmianą pąsowego.

Nowoczesne grafity świetnie łączą się zarówno 
z bielą, jak i stalą, a na dodatek wyśmienicie 
wyglądają przy lekkim podświetleniu.

Pastelowe barwy Rose Quartz i Serenity 
zaskakująco często pojawiały się w spokojnych 
projektach.

Barwa Rose Quartz świetnie odnajdzie się nie 
tylko na meblach, ale również na ścianie salonu 
połączonego z kuchnią.

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się także 
meble z wykończeniem matowym, na przykład 
w kolorze neutralnych szarości uzupełnionych 
żywszymi dodatkami.
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Po drugiej stronie znajdują się barwy lekkie, stonowane. 
W tym sezonie popularnością cieszą się kolory określone na-
zwami Rose Quartz (Pantone 13-1520) oraz Serenity (Pantone 
15-3919). Pierwszy z nich to delikatny, jaśniejszy rodzaj bar-
wy pąsowej. Serenity zaś to bardzo jasna odmiana indygo. 
Obie barwy są częstymi gośćmi w naszych domach, ale raczej 
nie w kuchni – dotychczas królowały tam, gdzie potrzebny był 
spokój i łagodność: w sypialniach i pokojach dziecięcych. Do 
kuchni zaglądają póki co nieśmiało, w  formie pojedynczych 
matowych frontów będących kontrapunktami dla szarości lub 
uzupełnieniami dla wzorów kwiatowych, a także jako gustow-
ne, eleganckie, ale i spokojne ozdoby i elementy wystroju, jak 
wazony czy zastawy stołowe.

Niezmienną popularnością od lat cieszą się barwy pocho-
dzące od użytych materiałów. Podczas EuroCucina w  Me-
diolanie pojawiło się sporo projektów wykorzystujących stal. 
Notowania takich mebli nieustannie rosną. Jeszcze kilka lat 
temu zrobione ze stali meble kuchenne wykorzystywało się 
głównie w kuchniach przemysłowych i restauracyjnych, obec-
nie coraz śmielej wkraczają one do prywatnych mieszkań, 
co nie umknęło uwadze projektantów. Stal świetnie spraw-
dza się w  nowoczesnych, designerskich kuchniach hi-tech, 
ale – o dziwo – przez swoją plastyczność ładnie uzupełnia 
bardziej klasyczne projekty. Do łask powraca także marmur, 
skała wykorzystywana w  budownictwie od starożytności. 
Klienci zdają się ponownie doceniać nie tylko jego walory es-
tetyczne, ale także łatwość w utrzymaniu i trwałość. Co waż-
ne stosowany jest zarówno na blaty jak i na fronty, zarówno 
w połysku, jak i w wykończeniu matowym, co w przypadku 
marmuru jest nowością.

Oczywiście nie mogło zabraknąć w  Mediolanie drewna. 
Trwa popyt na meble z orzecha lub pokryte wykonaną z nie-
go okleiną. Jest to drewno trwałe, a jednocześnie bardzo ładne 
i ciepłe, toteż świetnie sprawdza się choćby w projektach kuch-
ni otwartych lub korespondujących z  innym pomieszczeniem 
w mieszkaniu. Na dwóch biegunach znajdują się inne popular-
ne kolorystyczne rozwiązania uwzględniające naturalne barwy 
dębu. Spokój i elegancję do projektu wprowadza użycie dębu 
o barwie czekoladowej, ciemnej, a jednocześnie zdecydowa-
nej. Barwa ta dobrze wygląda w większych pomieszczeniach, 
gdzie nie przytłacza – zarówno na frontach, jak i na blatach, 
np. wyspy kuchennej czy stołu. Jeśli użytkownicy kuchni poszu-
kują bardziej energetycznej, żywszej barwy, ale chcą jedno-
cześnie nawiązać do tradycyjnych dla kuchennego meblarstwa 
rozwiązań, powinni rozważyć meble wykonane z  jasnego 
dębu. Zalet samego drewna nikomu nie trzeba przedstawiać, 
a jego jasna barwa rozświetli pomieszczenie, dodając mu nieco 
klasycznego uroku. Ciekawą wariacją jest termo – wybarwienie 
czekoladowego dębu poprzez poddanie go obróbce cieplnej. 
Dzięki niemu materiałowi przybywa jeszcze charakteru.

W  nowoczesnej kuchni nie może zabraknąć elementów 
świadczących o dobrym smaku jej właściciela. Pomogą w tym 
wykończenia lub dodatki w  klasycznym kolorze złota (taką 
barwę można uzyskać także poprzez odpowiednie dobranie 
światła do metalowych elementów) oraz miedzi, która domi-
nowała już przed dwoma laty. Trzeba przyznać, że jej zdecy-
dowany, mocny, a jednocześnie pozytywny kolor jest bardzo 
efektowny, a zarazem trudno z nim przesadzić. W Mediolanie 
zaistniał przede wszystkim w postaci dodatków do nowocze-
snych projektów, uchwytów, zastaw i kloszy lamp.

 Jeszcze kilka lat temu zrobione 
ze stali meble kuchenne 
wykorzystywało się głównie 
w kuchniach przemysłowych 
i restauracyjnych, obecnie 
coraz śmielej wkraczają one 
do prywatnych mieszkań, 
co nie umknęło uwadze 
projektantów.

Jednym z ciekawszych trendów jest po-
wszechniejsze zastosowanie w domowych 
kuchniach stali. Świetnie wygląda zarówno 
w modernistycznych projektach hi-tech, jak 
również w stylu retro.

Biały marmur i prosta bryła to wbrew po-
zorom bardzo nowocześnie wyglądająca 
koncepcja.

Podczas EuroCucina 2016 nie mogło za-
braknąć pięknego drewna. W tym sezonie 
projektanci często korzystali z eleganckiego 
orzecha.

Jak sprawnie wtopić urządzenia kuchenne 
w ścianę mebli? Także tym zagadnieniem 
zajmowali się w ostatnim czasie projektanci.

Komoda wykonana w stylu klasycznym 
z grubym korpusem i masywnymi frontami 
z jasnego dębu to wbrew pozorom świetny 
przykład mobilnego modułu.
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Dzięki aplikacjom komputerowym, służącym do pro-
jektowania wnętrz, poszczególne koncepcje można teraz 
obejrzeć jeszcze zanim zostaną realizowane. Umożliwiło to 
spojrzenie na pomieszczenie z innej perspektywy. Możliwe 
stało się pojawienie się trendu na wertykalizm, czyli podkre-
ślania pionów w  kompozycji. Sprawia on, że wnętrze jest 
wizualnie bardziej poukładane. Na mediolańskich targach 
nie sposób było przegapić jeszcze innego trendu – wprowa-
dzania do kuchni geometrycznych i florystycznych wzorów, 
szczególnie w postaci kafli lub innego rodzaju ornamentów 
naściennych. Wnoszą one zdecydowane kolory, odważne 
formy i podkreślają artystyczną duszę użytkownika kuchni. 

Style
Popatrzmy teraz na ekspozycje EuroCuciny pod kątem sty-
lów, jakie królują pośród projektów kuchni.

Zacznijmy od stale obecnej w koncepcjach projektantów 
natury. Główny temat poprzedniego wydania magazynu 
„O Kuchni Od Kuchni” obecny jest w projektach na kilka róż-
nych sposobów. Architekci chętnie korzystają z mebli wyko-
nywanych z naturalnych materiałów – drewna oraz kamie-
nia. To jednak nie wszystko. Wykorzystując nasz naturalny 
pęd do natury, projektanci znajdują w  naszych kuchniach 
miejsca na rośliny, tworząc w ten sposób małe doniczkowe 
ogródki i zielniki. Niektórzy poszli o krok dalej i w prezento-
wanych przez siebie kuchniach umieszczali... drzewka. Pro-
ducenci mebli sami już zwracają uwagę na to, by ich produk-
ty dobrze uzupełniały się z  roślinnością, toteż część z nich 
wręcz przewiduje miejsca na doniczki i  kosze z  roślinami, 
a także na pnącza i rośliny zwieszające się z góry.

Do natury nawiązuje autentyzm. Przejawia się w  braku 
nadmiernej ingerencji w strukturę drewna, z którego wykony-
wane są meble. Na niektórych blatach i frontach widać na-
turalne, niegroźne w codziennym użytkowaniu zniszczenia, 
jak wytarcia czy pęknięcia słojów. Dzięki temu użytkownik 
takich mebli czuje się jeszcze bliżej natury, nawet jeśli nie 
korzysta ze stołu wyciosanego z jednego kawałka drewna.

Złote klosze i dodatki w połączeniu 
z przeszklonym regałem, zwanym 
akwarium, to nowoczesny pomysł na 
dodanie światła i przestrzeni.

Niektórzy projektanci zaczęli świado-
mie podkreślać w swoich konceptach 
piony. Zagospodarowane zostały 
także nisze między górnymi a dolnymi 
szafkami.

Coraz śmielej do naszych kuchni wkra-
cza natura. W niektórych projektach jej 
wejście potraktowano wręcz dosłownie.

Autentyzm, czyli uwzględnienie natu-
ralnych skaz materiału oraz jego formy 
i kształtu to nowy trend.

Gdzie zmieścić domowy zielnik? Czemu 
nie pod sufitem?

Modne jest także wykorzystywanie ma-
teriałów bez zbędnego przetwarzania. 
Wyszlifowany pień drzewa może służyć 
za piękny stół.

Wykorzystując nasz naturalny 
pęd do natury, projektanci 
znajdują w naszych 
kuchniach miejsca na rośliny, 
tworząc w ten sposób małe 
doniczkowe ogródki i zielniki. 
Niektórzy poszli o krok 
dalej i w prezentowanych 
przez siebie kuchniach 
umieszczali... drzewka. 
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Geometryczne wzory ożywią nawet 
najnudniejsze pomieszczenie i wpro-
wadzą nieco artystycznego klimatu.   

Nowoczesny zlew i kran, zwykła 
lampka i klasyczny telefon – vintage 
pełną gębą.

Projekty retro można ożywić oryginal-
nymi pamiątkami po dziadkach.

Kuchnie otwarte na salon wymuszają 
dekoracyjne podejście do projekto-
wania. Florystyczne wzory i ciekawe 
lampy sprawią, że kuchnia będzie 
przyciągać wzrok.

Stylem retro można się nieźle zabawić 
i nadać dzięki niemu swojej kuchni 
indywidualny charakter.

Delikatnie podświetlony regał o kształ-
cie przypominającym plaster miodu 
to awangarda w kuchni, ale także 
w salonie.
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Niemniej jednak warto z nimi uważać – nieprzemyślane uży-
cie dużej ilości form i kolorów może przytłaczać. Niezmien-
nie w modzie jest odwoływanie się w projekcie do minionych 
epok w  sztuce i  architekturze. Podczas EuroCucina 2016 
prezentowane były kuchnie nawiązujące do baroku – z bo-
gatymi zdobieniami i o  formach nawiązujących do antyku. 
Pojawiły się także projekty w stylu retro, czyli stylizowane na 
pochodzące z początku wieku, a także vintage, czyli wpro-
wadzające stare lub stylizowane przedmioty w nowoczesne 
wnętrza (więcej na temat retro i vintage pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu magazynu „O Kuchni Od Kuchni”). Nie mogło 
także zabraknąć klasyki, również tej w  nowoczesnym wy-
daniu, która zawsze będzie cieszyła się popularnością. Co 
ciekawe, niektórzy wystawcy obrali sobie za cel udowodnie-
nie, że klasyczna kuchnie nie musi być nudna. Postawili na 
ciekawe projekty wyjęte jakby z loftów, zaskakujące oświe-
tleniem czy przytulnością, osiągniętą poprzez połączenie 
klasycznych projektów, ciepłego drewna i żywej roślinności. 
Ci, którzy postanowili przedstawić klasyczne projekty na 
współczesny sposób, stawiali przede wszystkim na intrygują-
ce połączenia kolorystyczne i zestawienie mebli z designer-
skimi sprzętami gospodarstwa domowego i oświetleniem. Na 
samym końcu jest jeszcze nurt eklektyczny, łączący ze sobą 
w  nieuporządkowany sposób elementy wszystkich innych 
stylistyk i tworzący z nich nową całość.
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Funkcjonalizm
Przejdźmy teraz do rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonal-
nych, jakie proponują producenci mebli kuchennych z całej 
Europy.

Jednym z ważniejszych trendów, które rzucały się w oczy 
podczas targów, jest postawienie na grube korpusy i fronty 
mebli, a jednocześnie cienkie, choć trwałe blaty. Grube kor-
pusy i fronty są swojego rodzaju witryną wystawową samych 
mebli, ale wpływają także na wyraźne pionowe podziały 
pomieszczenia, mieszcząc się tym samym w  trendzie wer-
tykalizmu. Cienkie blaty są za to swojego rodzaju nowością. 
Ich pojawienie się jest możliwe dzięki nowym materiałom 
i  technologiom obróbki – pamiętajmy bowiem, że pomimo 
zmniejszenia ich grubości wciąż muszą być tak samo wy-
trzymałe. Są za to sporo lżejsze i nie przytłaczają wizual-
nie. Z  blatami (niezależnie od ich grubości) coraz częściej 
zintegrowane są kamienne zlewy. Są wytrzymałe, łatwe 
w czyszczeniu i użytkowaniu, a do tego efektowne wizual-
nie. W  niektórych projektach są wkomponowane na równi 
z blatem, w innych odstają od niego na kilka centymetrów, 
tworząc efektowne geometryczne załamanie bryły. 

Ważnym obserwowalnym kierunkiem w  aranżacji, ale 
także w  projektowaniu samych mebli, stało się łączenie 
kontrastów, szczególnie kolorystycznych. Zabawę w  ze-
stawianie ze sobą elementów będących na przeciwległych 
biegunach palety nie ogranicza się już wyłącznie do kom-
pilowania kuchni biało-czarnych. Na EuroCucinie widoczne 
były projekty łączące jasne zielenie, błękity i szarości z od-
ważnymi czerwieniami ścian lub drewna. Dobrze dobrane 
zestawy kolorystyczne ożywiają mdłe pomieszczenia i nie 
wymagają specjalnej zabawy światłem.

1
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Sporym zainteresowaniem zwiedzają-
cych EuroCucinę cieszyły się projekty 
nawiązujące do XX-wiecznych stylów.

Klasyczna forma i dużo zdobień, czyli 
barok w kuchni, wcale nie musi być 
pozbawiony funkcjonalności.

-1,3-

-2-

Cienkie blaty i bezuchwytowe szafki to prosta,  
ale atrakcyjnie wyglądająca koncepcja wyspy.

Do łask powraca kamień. Tym razem jednak  
wykonane są z niego nie tylko blaty.

Grube korpusy szafek sprawią, że meble będą 
wyglądały na przytulniejsze. To ważne  
w przypadku kuchni otwartych na salon.

W cenie jest geometria, która sprawia, że otoczenie 
wydaje się bardziej poukładane. Można ją pod-
kreślić wysuwając lekko kamienne zlewozmywaki 
zintegrowane z blatem.

Kilka prostych dodatków sprawi, że nisza między 
dolnymi i górnymi szafkami zostanie praktycznie 
wykorzystana.

Marmur, drewno, szklany regał, złoty żyrandol i dużo 
zieleni, czyli EuroCucina 2016 na jednym obrazku.

Porządku w szufladach pozwolą przypilnować 
organizery. Na EuroCucinie pojawiły się w nowej, 
drewnianej wersji.

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-
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EuroCucina 2016 obfitowała również w nowe rozwiąza-
nia stylistyczne. Sporo z nich miało wcześniej zastosowanie 
w  meblach przemysłowych lub innych. Tak było chociażby 
z akwariami, czyli dużymi witrynami z delikatnie podświetlo-
nymi półkami (bardzo często również szklanymi), które mają 
wyeksponować swoją zawartość. Jest to rozwiązanie za-
czerpnięte z architektury sklepów. Z kolei lekko industrialne-
go charakteru nadają pomieszczeniom widoczne metalowe 
konstrukcje. Niezależnie, czy są to gustowne półki, czy zabu-
dowane szafki z widocznymi metalowymi szkieletami – świet-
nie wpasowują się zarówno w nowoczesne wnętrza, jak też 
te zaplanowane jako połączenie różnych stylistyk, a  nawet 
retro i vintage, gdyż niejednokrotnie wspomniane metalowe 
konstrukcje są wykonane w bardzo surowy sposób. To z kolei 

pomysł kojarzony z magazynów i pomieszczeń służących do 
przechowywania dużych ilości towarów, w których półki czę-
sto wzmacniane są stalowymi konstrukcjami.

Zarówno akwaria, jak i stalowe konstrukcje mebli składają 
się na jeszcze jeden trend, który trudno przegapić – otwar-
tość. Coraz częściej meble kuchenne nie chowają swojej 
zawartości, a wręcz przeciwnie – eksponują ją i podkreśla-
ją. Otwartość została poniekąd wymuszona przez łączenie 
kuchni z  salonem, ale doskonale się sprawdza. W  wielu 
projektach zastosowane zostały przestronne otwarte (lub 
przeszklone, więc sprawiające wrażenie otwartości) rega-
ły, szafki i półki. Z  racji tego, że zawartość takich regałów 
ma być podkreślona, są one podświetlane. Oprócz świateł 
montowanych w  blatach pojawiają się też te montowane 
w pionowych słupkach. W ideę otwartości wpisują się pomy-
sły na zaaranżowanie nisz, jakie powstają między blatami 
roboczymi a wiszącymi szafkami. Okazało się, że jest to bar-
dzo praktyczna przestrzeń, w której – jeśli tylko zastosuje się 
odpowiednie rozwiązania – można przechowywać najpo-
trzebniejsze rzeczy, jak noże, deski do krojenia czy przypra-
wy. W niszach pojawiać się zatem zaczęły regaliki i relingi, 
a  także magnetyczne listwy, do których można przyczepić 
noże lub inne metalowe przedmioty.

W kuchni oczywiście nie może zabraknąć szuflad, ale te 
również stały się obiektem zainteresowania projektantów. 
Nowością są drewniane wkłady, które nie tylko pozwalają 
na utrzymanie porządku w szufladach, ale także wyglądają 
stylowo i są łatwe w pielęgnacji.

Projektanci coraz śmielej wykorzytują 
w projektach szkło. 

Oświetlona witryna w eleganckim, 
a jednocześnie nowoczesnym wydaniu.

Szarości, stal i przeszklona, oświetlona 
witryna nazywana akwarium to pomysł 
na czystą i spokojną kuchnię.

Subtelnie oświetlone szkło jest nie tylko 
piękne, ale dodaje także pomieszcze-
niu przestrzeni.

Proste podświetlenie sprawi, że każdy 
regał będzie przyciągał wzrok.

W niektórych projektach stal prze-
chodzi do domowych kuchni wprost 
z kuchni przemysłowych.

Metalowe konstrukcje regałów to 
oryginalny pomysł na trwałą i ładną 
spiżarnię.

Śmiałe pomysły na otwarte regały to 
kolejny trend EuroCuciny 2016.

-1-

-2-
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Marki
Pamiętajmy, że targi takie, jak EuroCucina, to dla producen-
tów nie tylko okoliczność do zaprezentowania swoich pro-
duktów i  talentów, ale także siebie. Dlatego warto było się 
również przyjrzeć temu, jak poszczególne marki opowiadają 
same o sobie i w jaki sposób komunikują się z potencjalnym 
klientem. Wiele z nich nie poprzestaje na graficznych logo-
typach i  sygnetach, ale również eksponuje hasła, mające 
opisywać podstawowe wartości, a nawet wizualizuje na du-
żych powierzchniach mapy skojarzeń czy słowa kluczowe 
dla swojej stylistyki. Producenci najczęściej odwołują się do 
prostych emocji, które odczuwać chcą także klienci. Siebie 
opisują poprzez elastyczność, kreatywność i  jakość, a  do 
odbiorcy przemawiają poprzez spokój, skojarzenia z życiem 
rodzinnym, ale także aktywność i nowoczesność. 

nie wpływał ujemnie na nie, ani na resztę obu pomieszczeń. 
Inaczej trzeba także myśleć o oświetleniu. Lampy w kuchni 
mają nie tylko dostarczać odpowiednio dużo odpowiedniej 
jakości światła w  konkretnych miejscach, ale też dobrze 
wyglądać, by łatwo się komponowały z salonem. Ich pro-
ducenci jednak nie próżnują, ale pilnie śledzą trendy i po-
trzeby rynku i starają się na nie możliwie szybko reagować. 
Dzięki temu podczas EuroCucina 2016 zwiedzający mogli 
również podziwiać szereg wszelkiego rodzaju lamp, karni-
szy i abażurów, które mogą sprawdzić się w otwartych i za-
mkniętych kuchniach.

Podczas targów można było także zaobserwować dwa 
różne podejścia do projektowania całości kuchni. Jedni 
projektanci stawiali na bloki – zestawy mebli i wtopionych 
w nie sprzętów, tworzących jedną ścianę i sprawiających, 
że wszystko jest w zasięgu ręki. Inni zaś proponują mobilne 
moduły, dzięki którym pomieszczenie może być dowolnie 
rearanżowane. Moduły są również dostosowane do no-
wego stylu życia – częstych zmian miejsc zamieszkania. 
Można je zatem po prostu przenieść do nowego mieszkania 
i zestawić z nich nową kuchnię.

Integracja kuchni z  salonem, która jest rozwiązaniem 
powszechnie już stosowanym nie tylko podczas projekto-
wania niedużych mieszkań, ale również domów o  sporej 
powierzchni, wymusza inne podejście do aranżacji samej 
kuchni. W ten sposób kuchnia stała się pomieszczeniem mul-
tifunkcjonalnym. Jeszcze niedawno służyła jedynie do przy-
rządzania (czasami także spożywania) posiłków, obecnie 
pełni w zasadzie funkcję centrum życia w mieszkaniu. Dla-
tego również meble, które się w niej znajdują, musiały ulec 
ewolucji. Blaty i  powierzchnie, które wcześniej służyły do 
szatkowania warzyw, stały się także biurkiem, przy którym 
starsza córka odrabia lekcje, a rodzice planują wakacyjny 
urlop. Dlatego obecnie muszą być planowane w  taki spo-
sób, żeby nawet najbardziej zaskakujący sposób ich użycia 

o kuchni od kuchni o kuchni od kuchni

Otwarte, przeszklone i podświetlone 
regały pełnią funkcję nowego centrum 
kuchni otwartej na salon.

Mobilne, kompaktowe zestawy mebli 
są odpowiedzią na nowy styl życia 
Europejczyków.

Odpowiednio wykorzystane światło 
doda każdej powierzchni uroku.

Kuchenny stół przestał już służyć wyłącz-
nie do spożywania posiłków, o czym nie 
zapomnieli producenci mebli. Obecnie 
stawiają na multifunkcjonalność.

EuroCucina to nie tylko miejsce pre-
zentacji nowych trendów i produktów, 
ale także marek. Te budują zaufanie 
u klienta i opowiadają o sobie poprzez 
własne stoiska.

-1-
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Wszyscy wiemy, że dobrze urządzona kuchnia 
to jedno z  najprzyjemniejszych pomieszczeń 
w  domu. To miejsce, gdzie spędzamy dużo 

czasu i często służy nam jako coś więcej niż powierzchnia 
do gotowania. Z myślą o tych, którzy w swojej codziennej 
pracy spotykają klientów, chcących odnowić lub zapro-
jektować nową kuchnię, powstała Akademia Funkcjonalna 
Kuchnia. Misją organizatorów tego przedsięwzięcia jest 
propagowanie nowoczesnego i  funkcjonalnego wzornic-
twa oraz indywidualnego podejścia do aranżacji kuchni.

Funkcjonalna Kuchnia to pierwszy tego typu projekt, 
tworzony przez kilka marek – ekspertów w dziedzinie pro-
jektowania i  wyposażenia kuchni, którzy za misję obrali 
sobie upowszechnianie specyficznego sposobu myślenia 
o kuchni. Według ich filozofii estetyka powinna iść w parze 
z  funkcjonalnością, a osoby pracujące z klientem powin-
ny umieć spełnić te potrzeby. W ramach projektu w całej 
Polsce odbywają się cykle warsztatów pod nazwą Aka-
demia Funkcjonalna Kuchnia, dedykowane architektom 
i  projektantom wnętrz. Każda edycja wydarzenia skła-
da się z  siedmiu prezentacji. Podczas spotkania goście 
zapoznają się z  najnowszymi trendami we wzornictwie, 
a  także mają okazję do rozszerzenia swojej sieci kontak-
tów w branży. Prelegenci prezentują tematy z zakresu no-
wych trendów w projektowaniu, praktycznych rozwiązań 
w aranżacji i detali, takich jak rozwiązania dekoracyjne.

o kuchni od kuchniwfm kuchnie wfm kuchnieo kuchni od kuchni

A k a d e m i a 
F u n k c j o n a l n a

K u c h n i a

10 maja w Silver Hotel & Gokart 
Center w Szczecinie i 9 czerwca 
w Hotelu Silver w Białymstoku 
odbyły się ostatnie w sezonie 

2015/16 edycje Akademii 
Funkcjonalna Kuchnia.
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Pierwsza edycja Akademii Funkcjonalna Kuchnia od-
była się 21 października 2015 roku w  Hotelu Sheraton 
w Poznaniu. Do tej pory odbyło się dziewięć edycji w ca-
łej Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie, Łodzi 
i Gdańsku. Do miast, które dzielą ideę Funkcjonalnej Kuch-
ni, dołączyły Szczecin i Białystok. Tym samym w czerwcu 
zakończył się pierwszy cykl warsztatów w  tym roku. Już 
dostępny jest kilkuminutowy filmik, który streści to, co dzia-
ło się na dotychczasowych spotkaniach. Tymczasem pla-
nowany jest kolejny sezon Akademii, który rozpocznie się 
w grudniu. Jego hasłem będzie: „Empatia i sensualność”.

Koordynatorem projektu są WFM Kuchnie, a partneru-
ją im marki: Bosch, Blum, Siemens, Peka, TCo, Egger oraz 
Cad Projekt K&A. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

AKADEMIA  
FUNKCJONALNA  
KUCHNIA

KOORDYNATOR: PARTNERZY:

POZNAJCIE PRAWDZIWE ZNACZENIE KUCHNI,
POZWÓLCIE SIĘ ZAINTRYGOWAĆ PREZENTACJAMI,

ZAINSPIRUJCIE SIĘ MODNYM WZORNICTWEM,

PRZEKONAJCIE SIĘ DO SPÓJNOŚCI FORMY I FUNKCJI,

POZNAJCIE SIŁĘ MAREK,

SPOTKAJCIE PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY,

ZAPLANUJCIE PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO BIZNESU.

SEZON DRUGI: EMPATIA I SENSUALNOŚĆ
08.12.2016 (czw.) – Katowice

11.01.2017 (śr.) – Poznań

26.01.2017 (czw.) – Warszawa

02.03.2017 (czw.) – Wrocław

14–17.03.2017 (wt.–pt.) – Poznań Arena Design

23.03.2017 (czw.) – Szczecin

06.04.2017 (czw.) – Łódź

20.04.2017 (czw.) – Gdańsk

11.05.2017 (czw.) – Kraków

25.05.2017 (czw.) – Bydgoszcz

08.06.2017 (czw.) – Warszawa

Więcej na 
www.funkcjonalnakuchnia.pl



WWW.WFM-KUCHNIE.PL
WWW.FUNKCJONALNAKUCHNIA.PL

GDZIE 
KUPIĆ?

PROFESJONALIZM, FUNKCJONALNOŚĆ, EMPATIA

Profesjonalnie zadbamy o Twoją kuchnię. Nasz profesjonalizm opiera się na 
tradycji, doświadczeniu i know-how. Rozumiemy go jako odpowiedzialność 
i wsparcie stabilnej marki. Dotrzymamy wszystkich obietnic, co zapewni Ci 
bezpieczeństwo, wygodę i spokój. Profesjonalizm oznacza solidną jakość 
popartą 5-letnią gwarancją po to, żeby trwale cieszyć się kuchnią.

W kuchni toczy się życie. Dlatego funkcjonalność Twojej kuchni to nasza odpo-
wiedzialność społeczna. Funkcjonalność bazuje na ergonomii, gwarantuje po-
rządek oraz przyjemność użytkowania. Funkcjonalna kuchnia to oszczędność 
czasu, który można poświęcić rodzinie. Funkcjonalność Twojej kuchni mo-
żemy zagwarantować dzięki naszej innowacyjności i najlepszym materiałom.

Empatia to punkt wyjścia do stworzenia Twojej kuchni. Staramy się wejść 
w  Twoje buty i  spojrzeć na świat z  tej perspektywy. Empatia to również 
emocje – ważne jest dla nas co czuje człowiek. Docieramy do potrzeb, o któ-
rych użytkownik nie mówi i rozwiązujemy jego problemy. Wspólne kreowa-
nie kuchni z klientem gwarantuje jej personalizację i wspiera indywidualizm.

P U N T O / T R I P L O sherwood 
czekoladowy, P U N T O len szary, 
C A L M A żółty połysk

Nowoczesny 

loft, 
upcycling,
indywidualizm,
industrial heritage.


