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pó∏wysep w kuchni

Siàdêmy za barem
NOWOCZEÂNIE, ALE BEZ STERYLNOÂCI. NA BAZ¢ WYSTROJU AWANSOWA¸Y
SZK¸O I DREWNO, A DODATKI ZDRADZAJÑ, ˚E TU RZÑDZI M¢˚CZYZNA.
OTWARTA PRZESTRZE¡, Z PÓ¸WYSPEM KUCHENNYM W TLE, GOÂCINNIE
ZAPRASZA DO ÂRODKA.
W poszukiwaniu przestrzeni i niekonwencjonalnych rozwiàzaƒ prace nad wystrojem apartamentu
rozpocz´∏y si´ od przeprojektowania uk∏adu pomieszczeƒ. W tworzeniu nowego planu kluczowà
decyzjà by∏a zamiana miejscami
kuchni i ∏azienki. Dzi´ki temu
kuchnia sta∏a si´ integralnà cz´Êcià
otwartej strefy reprezentacyjnej,
zaÊ ∏azienka – ju˝ jako luksusowy
salon kàpielowy, a nie, jak pierwotnie, niewielkie i nijakie pomieszczenie – towarzyszy sypialni.
W gruzach leg∏y niemal wszystkie
Êciany dzia∏owe. Zastàpi∏y je tafle
matowego szk∏a torujàce drog´
dla Êwiat∏a.
W kuchni szk∏o sta∏o si´ ok∏adzinà
Êciany wzd∏u˝ blatu roboczego –
ulotnie transparentne, nie zamyka
perspektywy jednoprzestrzennej
strefy wypoczynkowej, a przy tym
jego subtelny po∏ysk rozÊwietla
wn´trze kuchenne, oddalone o kilka metrów od okna. Szklane detale
– oprawy gniazdek elektrycznych,
os∏ona grzejnika w jadalni, blat
sto∏u, przeszklenia górnych szafek
– dodajà wyrafinowanej elegancji
w nowoczesnym stylu.

C Ka˝da strefa apartamentu ma osobne oÊwietlenie.
W kuchni sà to industrialne
wpusty zainstalowane
w podwieszanym suficie.
Rol´ lampy pe∏ni tak˝e
wyspowy okap.
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Z W kuchni szk∏o jest
obecne m.in. na Êcianie nad
blatem roboczem i obudowach gniazdek. W jadalni
wyst´puje jako przes∏ona
grzejnika i blat sto∏u.

pó∏wysep towarzyski

ARKADIUSZ OLSZANKA, PROJEKTANT

Kszta∏t kuchni, po przearan˝owaniu Êcian dzia∏owych, narzuci∏
form´ pó∏wyspu. Spe∏nia on podwójnà rol´. Oddziela kuchni´
od jadalni, jednoczeÊnie jest cz´Êcià tzw. ciàgu funkcjonalnego –
z umieszczonej na nim p∏yty podajemy posi∏ki bezpoÊrednio na
sàsiadujàcy stó∏. Poza tym wysuni´cie jego blatu w stron´ jadalni
pozwala usiàÊç na sto∏ku barowym i towarzyszyç w przygotowaniu posi∏ków czy przekàsek. Wed∏ug ˝yczenia inwestora, kuchnia
mia∏a byç nowoczesna z okapem wyspowym i w po∏àczeniu z salonem oraz jadalnià pe∏niç rol´ serca ˝ycia towarzyskiego domu.

Neutralne be˝e i horyzontalny
uk∏ad linii zabudowy wtopi∏y
kuchni´ w drugi plan salonu, ale
nie pozbawi∏y wysokiej rangi towarzyskiej. Tutaj, przy pó∏wyspie,
zaaran˝owano miejsce spotkaƒ
w niezobowiàzujàcej atmosferze
pogranicza. GoÊcie, siedzàc na barowych sto∏kach, majà przed oczami inny obraz kuchni – za pó∏wyspem ginà be˝e, a pojawia si´ Êciana zabudowy wykoƒczona czereÊniowym fornirem, przeci´ta jedy-
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nie delikatnymi kreskami metalu
i ultranowoczesnym frontem piekarnika. Ciep∏a kolorystyka drewna stwarza kameralny nastrój, a
jednoczeÊnie podgrzewa atmosfer´. Stojàce szafki zosta∏y przykryte
indyjskim granitem „Star Galaxy”
w charakterystyczne roziskrzone
„gwiazdki”. Jego czarny kolor
nawiàzuje do barwy skórzanej
tapicerki kanapy w salonie oraz
kompletu jadalnianego – to detale
nadajàce m´ski rys wystroju.
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Z Kuchni´ i ∏azienk´ ∏àczy
Êciana konstrukcyjna oraz
te same materia∏y wykoƒczeniowe i kolorystyka.

Obrys kuchni sygnalizuje prostokàt posadzki wy∏o˝ony p∏ytami
gresu stylizowanego na kamieƒ,
w którym przeglàdajà si´ fronty
szafek. Te same kafle pojawiajà si´
w sàsiadujàcym z kuchnià salonie
kàpielowym, podobnie jak industrialne wpusty oÊwietleniowe
oraz szk∏o i drewno. Przenikanie
wn´trz to efekt zamierzony. Wystarczy rozsunàç szklane drzwi,
aby apartament sta∏ si´ jednoprzestrzennà ca∏oÊcià. D

C Z p∏yty ceramicznej zainstalowanej w blacie pó∏wyspu mo˝na serwowaç dania
bezpoÊrednio na stó∏.
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