
duje si´ Êcianka z p∏yt gipsowo-
-kartonowych. Jej geometryczna
bry∏a dzieli oba pomieszczenia,
gwarantujàc ich kameralnoÊç, ale
jest te˝ swoistym meblem. Od
strony jadalni wymodelowano
w niej fantazyjne, podÊwietlane
pó∏ki; w kuchni – Êcianka tworzy
wn´k´ na ch∏odziarko-zamra˝ark´
oraz szaf´ gospodarczà z wbudo-
wanym piekarnikiem. 
M∏odzi w∏aÊciciele nie wahali si´
ani chwili, gdy projektant zapro-
ponowa∏ ognistà czerwieƒ, skon-

trastowanà z écru i odcieniami
drewna. Czerwieƒ zdobi du˝e 
fragmenty Êcian w jadalni oraz 
holu. Pulsuje energià, dynamizuje,
nastraja do dzia∏ania. Wieczorem
rozgrzanà atmosfer´ tonizuje
Êwiat∏o lamp w tkaninowych aba-
˝urach i punktowych halogenów
w pó∏kach granicznej Êcianki.
Wn´trze jadalni wype∏nia drew-
niany stó∏ ze szklanym blatem
i krzes∏a, w których wzornictwie
obecne sà echa stylistyki japoƒ-
skiej. Wystrój uzupe∏niajà szafki

kuchnia

KUCHNIA – STONOWANA, WYCISZONA. TOWARZYSZÑCA JEJ JADALNIA 
PULSUJE POZYTYWNÑ ENERGIÑ ZA SPRAWÑ INTENSYWNEJ CZERWIENI. 
WYSTRÓJ ZDRADZA KREATYWNY TEMPERAMENT M¸ODYCH W¸AÂCICIELI. 

INTENSYWNY TRYB ̊ YCIA nie
pozwala domownikom na sp´dza-
nie wielu godzin na gotowaniu i za
sto∏em. Jednak, kiedy przyjdzie
ochota, funkcjonalnie wyposa˝ona
kuchnia pozwala zrealizowaç kuli-
narne kaprysy. W jadalni zaÊ szyb-
ko mo˝na wyczarowaç romantycz-
ny nastrój na kolacj´ we dwoje czy
weso∏e party z przyjació∏mi. 
Zaaran˝owanie apartamentu
utrudnia∏ jego wàski i d∏ugi kszta∏t.
Zastosowanie trzech rodzajów
ok∏adzin pod∏ogowych optycznie
poprawi∏o jego proporcje. Wzd∏u˝
ca∏ego mieszkania biegnie pas z ja-

snego drewna guatambu, pe∏niàce-
go rol´ traktu komunikacyjnego.
Przylegajà do niego prostokàty
z ciemnego drewna iroko, wyzna-
czajàce salon i jadalni´ oraz be˝o-
wo-grafitowego gresu sygnalizujà-
ce granice kuchni, ∏azienki i holu.
Tak czytelny podzia∏ sprawi∏, ̋ e
aran˝acja apartamentu jest przej-
rzysta i uporzàdkowana. Ka˝de
pomieszczenie t´tniàc swoim 
˝yciem, niepostrze˝enie jednak 
∏àczy si´ z pozosta∏ymi. 
Kuchnia i jadalnia tworzà duet, 
ale sà oddzielnymi, przechodnimi
wn´trzami. Pomi´dzy nimi znaj-

i jadalnia

Puls
czerwieni

Z Od strony jadalni kuchni´
przes∏ania geometryczna
bry∏a z podÊwietlanymi pó∏-
kami na drobiazgi. Z ty∏u
tworzy ona wn´k´ na lodów-
k´ oraz szaf´ gospodarczà.

V Kuchnia, w be˝ach i od-
cieniach orzechowego drew-
na, wtapia si´ w aran˝acj´
mieszkania. Od wejÊcia do
apartamentu jest widoczny
tylko jej ma∏y fragment. 
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X Âwiat∏o lamp zamienia
pulsujàcà czerwienià jadal-
ni´ w kameralne i przytulne
wn´trze. Jej dekoracjà sà
tak˝e wn´kowe szafki w me-
talowo-drewnianych ramach.
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na naczynia sto∏owe, wbudowane
w Êcian´ pomi´dzy jadalnià a gar-
derobà. Przeszklone matowym
szk∏em w ascetycznych ramach
z iroko i aluminium kontynuujà
gr´ w uporzàdkowanie i sterowa-
nie nastrojem. 
W kuchni królujà be˝e i bràzy
orzechowego drewna. G∏ównà 
zabudow´ meblowà umieszczono
przy jednej Êcianie w taki sposób,
˝e dzi´ki Êciance dzia∏owej, z ja-

dalni niewidoczne sà strefy goto-
wania i zmywania. Wyposa˝enie
kuchni odpowiada stylowi ̋ ycia
mieszkaƒców. Na du˝ej p∏ycie ga-
zowej mo˝na swobodnie przygo-
towaç obiad dla kilku osób. Gdy
brakuje czasu, wystarczy w∏o˝yç
mro˝onk´ do piekarniko-mikrofa-
lówki. Grafitowe detale – lamino-
wany blat roboczy i pas gresu na
posadzce, to subtelne nawiàzanie
do wykoƒczenia Êcianki z pusta-

ków szklanych pomi´dzy kuchnià
a ∏azienkà. Bezbarwne szklane ka-
fle zamontowano w specjalnych,
ciemnych profilach, co da∏o efekt
orientalnej stylistyki. Âcianka jest
dekoracjà kuchni i ∏azienki, dzieli,
ale i doÊwietla oba wn´trza. Wie-
czorem, po zapaleniu lamp w ∏a-
zience, rozproszone Êwiat∏o prze-
nika przez szk∏o kafli i przesuw-
nych drzwi a˝ do jadalni. Chwila
dla siebie wisi w powietrzu...  D
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WYPOSA˚ENIE I  MATERIA¸Y

p∏yta gazowa: 
Bosch „PCL 785 DEU” ok. 1.300 z∏

piekarnik: 
Siemens „HB 86 Q 560 E 
Quantum Speed” ok. 4.100 z∏

okap: 
Falmec „Line 120 X” ok. 2.100 z∏

ch∏odziarko-zamra˝arka: 
Candy „CIC 324 A” ok. 1.700 z∏

zmywarka: 
Candy „DFI 954” ok. 2.300 z∏

zlewozmywak: 
Franke „Diana” ok. 690 z∏

bateria: 
Deante „Stelo” ok. 540 z∏

meble: 
na zamówienie ok. 14.000 z∏

INFORMACJE O PROJEKCIE

autor projektu:
Arkadiusz Olszanka

powierzchnia: ok. 6,5+7,5 m2 (jadalnia)

Z Za Êciankà z pustaków
szklanych uj´tych w ciemne
profile znajduje si´ ∏azienka.
Wbudowany we wn´k´ 
piekarnik jest niewidoczny
z holu. 

Z Nowoczesne meble
i okap wyró˝niajà geome-
tryczne, proste kszta∏ty 
i horyzontalne linie. Poziome
us∏ojenie ma tak˝e orzecho-
wy panel, który chroni Êciany
nad blatem roboczym.

V Du˝e, wymodelowane
w podwieszanym suficie, 
nisze sà miejscem instalacji
centralnego oÊwietlenia. 
Blat roboczy rozÊwietlajà
Êwietlówki umieszczone 
pod wiszàcymi szafkami.


