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Kuchnia w wiejskim domu bez widocznego 
drewna i rustykalnych akcentów. Delikatny 
kolor mebli wprowadza do wnętrza lekkość 
i świeżość. Biel ścian, podłogi i blatów stanowi 
ładne dopełnienie chłodnego seledynu. 
Jedynym mocnym elementem jest kuchnia 
Falcon w stylu retro z drzwiczkami emaliowanymi 
na czarno (Premium Kitchens). Nastrój wnętrza 
podkreśla obrus ozdobiony motywem filiżanek. 
Nad blatem wisi półka na naczynia. Jest biała, 
lecz dobrze by jej zrobiło przemalowanie na różowo 
- odrobina rumieńców dodaje urody także wnętrzu! 



Subtelne pastele, jaskrawości z temperamentem czy wyważone 
barwy neutralne? Wybierz, co ci w duszy gra. Podpowiadamy, 
jak skomponować całość, by kuchnia miała charakter i zachwycała 
tekst: Bożena Kowalewska 

Umiejętne zestawienie barw ścian, mebli 
i urządzeń sprawi, że będziesz czuć się 
doskonale w swojej kuchni. Kolorami można 

kształtować przestrzeń i nastrój. Chłodna kuchnia-
-laboratorium nie mobilizuje do wielkiej aktywności 
kulinarnej, we wnętrzu w ciepłej tonacji odczujesz 
zaś przypływ dobrego humoru sprzyjającego 
smacznemu i kreatywnemu gotowaniu. Do małego 
pomieszczenia nie wybieraj mocnych kolorów, 
bo jeszcze bardziej je pomniejszą. Lepiej sprawdzą 
się jasne i pastelowe, za to z jaskrawymi dodatkami. 
Warto zadbać, by nasza domowa fabryka smaków 

i zapachów już na pierwszy rzut oka budziła także 
apetyczne skojarzenia. Czy wiesz, że błękity, chłodne 
zielenie, fiolet i czernie hamują łaknienie, a czerwień 
i żółcień go wzmagają? Tyle mówi teoria kolorów, 
ale oczywiście użyj barw, które ci się podobają. 
Wiedz jednak, że 60% powierzchni powinno 
przypadać na kolor podstawowy dotyczący ścian 
lub mebli, 30% to kolor dodatkowy, na który 
składają się podłoga, blaty, zasłony, rolety itp., 
a 10% to drobne elementy wyposażenia, jak 
dekoracje, obrazy, eksponowane na półkach 
naczynia. Wtedy będzie idealnie. 

Lampa wisząca, 
metal, śr. 16 cm, 
Bloomingville, 299 zl, 
Norddeco.pl 

Waga kuchenna 
Mint, 139 zł, 
Opaandcompany.com 

Stwórz podobne 
wnętrze jm 

Girlanda ozdobna, tkanina, 
dł. 2 m, Sangotrade, 59 zł, 

Dawanda.com 
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Gałka 
Foremka, 
15,99 zł, 

Regalka.pl 

Komoda z kolekcji Minti, 
drewno, 60x30x63 cm, 
Aluro, 420 zł, 
Dekodomania.pl 

•T 
Patera Chateau, 
szkło i drewno, 

175 zł/2 szt., 
Villanostalgia.pl 
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Szafka wisząca z kolekcji 
Lawendowa Prowansja,, , 
drewno, 88x28x95 cm,' 
940 zł, Milemaison.pl 

Gadka-
•szmatka 
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Miska z dzióbkiem Mynte, 
ceramika, Ib Laursen, 49 zł, 

Milemaison.pl 
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Kuchnia 
Classic 

Deluxe 90 
Dual, 

14560 zł, 
Premium 
Kitchens 

Kupuj piękne ścierki! Niektóre są jak obrazki 
- wykorzystaj je także jako dekorację kuchni. 

W gwiazdki, bawełna, 
55x74 cm, 19 zł, 
Livebeautifully.pl 
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Z motywem angielskiej 
herbaty, bawełna, 
50x70 cm, 49,90 zł/2 szt., 
Zarahome.com 
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WARSZTATY 
KOLORU 
Do mebli. 
Farba do renowacji. 

Gabinet Coat CC45, wodorozcieńczalna emalia, 
wygładza i wyrównuje malowaną powierzchnię, 
odporna na uszkodzenia mechaniczne i wnikanie 
zabrudzeń, od 127 zl/l, Benjaminmoore.pl 

...przy suficie 
Belka imitująca konstrukcję dachową. 

Rustykalna 
BM9 Dark, 
szer. 9 cm, wys. 
6 cm, dl. 2,3,4 m, 
38 zt/m, Remlublin.pl 

...do ścian 
Farba strukturalna dająca 
efekt szorstkiego muru. 

Durra Strutturale, biała 
farba akrylowa odporna 
na zmywanie, ścieranie 

J i uderzenia, Estrelia, 
39,99 zl/kg, Walldecor.pl 

...na podłogę 
Panele laminowane. 

Biały Klon z kolekcji Old Style, Kronopol, 
25,90 zł/m2, Ekronodom.pl 

Z nadrukiem, 
bawełna, 

50x70 cm, 
14,90 zł, Hm.com 
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Simone White, bawełna, 
50x70 cm, Green Gate, 29 zł, 
Wymarzonewnetrze.com 
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Flowers, bawełna, 
40x60 cm, Clayre & Eef, 

17,50 zł, Designbywomen.pl 
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zdjęcia: Andreas von Einsiedel/living4media/Free, IKEA, Falcon, serwisy prasowe firm 



Zachwycający sielski nastrój nasza 
kuchnia zawdzięcza słonecznej 
tonacji. Ciepły żółcień malowanych 

mebli podkreślony sąsiedztwem rudawych 
odcieni wydaje się jeszcze cieplejszy. Rdzawe 
są płytki na podłodze, drewno na blatach 
oraz przepiękna terakota z reliefem zdobiąca 
ściany. Nad płytkami ściana jest biała, ta biel 
„daje oddech". W połowie wysokości ściany 
zamontowano półkę, która ma postać gzymsu 
okalającego pomieszczenie. Na nim ustawiono 
misy, makutry, patery z żółtej i brązowej 
ceramiki oraz biało-niebieskie angielskie 
półmiski. Te ostatnie niewątpliwie były 

inspiracją do pomalowania krzeseł. 
Uzyskano doskonały efekt kolorystyczny. 
Stół zostawiono w naturalnym wykończeniu. 
Choć jasne drewno wygląda nieźle, mebel 
trochę zginął na de żółtych szafek. 
Warto byłoby nadać mu kolor podkreślająq>-
strefę jadalnianą. Niebieski? A może biały? 
Obydwa pasują, ale przy wyborze warto 
wziąć pod uwagę barwę posiadanej zastaw}'. 
Jeśli nie kładziemy obrusa, ma to znaczenie. 
Południowy klimat kuchni można wzmocnić 
kolekcją ziół ustawionych w doniczkach 
w pobliżu okna. Plama żywej zieleni będzie 
pięknie wyglądać na de rudości. 

Szukając kolorów 
Zanim zaczniesz oglądać próbki kolorów, 
zastanów się, jaki wystrój kuchni ci odpowiada. 
Lubisz pomieszczenia jasne i przestronne czy 
przytulne i zagracone? Wielobarwne i obficie 
zdobione, czy też spokojne i neutralne? Spróbuj 
wyobrazić sobie, jakich materiałów trzeba użyć, 
by osiągnąć wymarzony efekt. To wszystko 
będzie miało wpływ na wybór kolorów. Nawet 
gdy nie masz wyraźnych preferencji, sprawdź, 
jakie barwy przyciągają twój wzrok, choćby 
w sklepie odzieżowym. Gdy już zbierzesz 
komplet próbek, oglądaj je wieczorem 
i w dzień, w świetle, i w cieniu, aż zyskasz 
pewność, że o takie odcienie ci chodziło. 



Lampa kuchenna wisząca, 
tworzywo, śr. 40 cm 

Olech, 39 zł, Allegro.pl 
(sklep Calev) 

Na ściany Półmisek z kolekcji Burgenland, 
dł. 46 cm, Villeroy & Boch, 120 zł 

Allegro.pl (iwonekz) Płytki z reliefem. 
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Lambrekin na lato, bawełna, 

150x40 cm, 89 zł 
Dekodom.pl 

Stwórz podobne 
wnętrze 

Crystal Palace Brown Inserto A, 20x20 cm 
25,74 zł/szt., Opocznoplytki.pl 

...do mebli Magnetyczna 
listwa na noże 

Oval Oak, 
36 cm 

Sagaform, 
69,90 zł, Fide.pl 

Farba do pomalowania krzeseł 

Front diagonalny 
drewno sosnowe 
69x39,4 cm 
33,21 zł 
Bduraj.pl 

Miska Tala Retro 
śr. 26 cm, 46 zł, 
Garneczki.pl 

Farba lateksowa 4300 Melamina 
0 podwyższonej odporności na ścieranie 
1 uderzenia, kolor Montego Blue P5006-73 
Para Paints, 76 zl/l, Para.pl Piekarnik Amica 

EBR 7331 WAA, 
kolor kość słoniowa, 
904 zł, Electro.pl ...na podłogę 

Gres szkliwiony. 

Stoł sosnowy 
Marco 9, 
rozkładany, 
80x80-140 cm 
Pine Furniture 
845 zł, 
Seart.pl 

Naczynie Mexican 
Warmer, terakota, 
46 zł, Bonami.pl 

Carmen, 45x45 cm, Cersanit, 
26,47 zl/m2, Leroymerlin.pl 

Elastyczna cementowa fuga Ultracolor Plus jest odporna 
na działanie pleśni i grzybów, ma niską nasiąkliwość 

W ofercie 37 kolorów. 27,11 zł/2 kg, Mapei 

Krzesło Peg z kolekcji 
Homestead, mahoń 
malowany, 814 zł, 
Royaldecor.pl 

Kwiaty zalipianskie, ceramika, 
15x15 cm, Nanaelo, 24,90 zł, 
Garneczki.pl 

Ozdoba 
na gorąco 

Podstawkę pod gorące naczynia można podziwiać 
tylko przez chwilę - dopóki nie postawimy na niej garnka, 
ale i tak warto wybrać ładną, pasującą do nakryć. 

Z kolekcji Kitchen, drewno 
kauczukowe, śr. 17 cm, 
29,90 zł. Dukapolska.com 

Propeller, silikon, śr. 21 cm 
Jakob Wagner, 91 zł, 
Fabrykaform.pl 

Żeliwna, śr. 21 cm, La Cuisine 
59,95 zł, Kuchniasklep.pl 

Mayday, melamina i magnes, 
dwuelementowa, śr. 18 cm, 

Viceversa, 129 zł, 
Galerialimonka.pl 



Prezentowana kuchnia zaprojektowana 
dla IKEA (szafki Edserum) imponuje 
odważnym kolorem ścian. Dzięki 

niemu dość zwyczajne wnętrze nabrało 
niezwykłych cech. Przy żywej zieleni pięknie 
zagrał kasztanowy brąz drewnianych mebli. 
Do czarnych płytek dopasowano barwą 
okap, półkę przy oknie i stołek. Mimo 
ich głębokich odcieni nie jest tu ciemno, 
bo wnętrze rozświetlają jasna podłoga 
z desek, blat i mnóstwo stalowych naczyń 
i akcesoriów. Bardzo dobrze zrobiłaby 
tu półka z białymi naczyniami. Można 
ją zamontować na graniqr płytek i koloru, 

rezygnując oczywiście z tej przy oknie. 
Jeśli nie masz nad blatem wiszących szafek, 
wypróbuj takie rozwiązanie. Kolekcja 
ceramicznych dzbanków, misek, talerzy 
dodatkowo ociepli klimat kuchni i będzie 
efektowną dekoracją, której w tym wnętrzu 
brakuje. Wszystko podporządkowane jest 
funkcji — to dobrze, ale kilka ładnych 
przedmiotów sprawia, że praca w kuchni jest 
przyjemniejsza. Młe ożywienie wprowadzą 
tekstylia: wzorzyste ściereczki, rękawice 
i łapki staną się jak obrazki. Do naszej 
zieleni będą pasować motywy roślinne 
albo czarno-białe geometryczne wzory. 

Sztuka iluzji 
Za pomocą kolorów możemy zniwelować 
architektoniczne niedociągnięcia 
lub zachwiane proporcje przestrzeni. 
Aby znaleźć właściwy kolor, warto 
zapamiętać kilka podstawowych zasad: 
• ciemna ściana sprawi, że kuchnia 
wyda się mniejsza, a sufit - niższy. Jednak 
jasne fronty szafek mogą osłabić to wrażenie; 
• jasne i chłodne kolory dodadzą 
przestronności; 
• pod wpływem sztucznego światła kolory 
zmieniają tonację. Zatem obejrzyj razem 
próbkę frontu szafki i farby na ścianę 
- czy na pewno tworzą harmonijną całość? 



F WARSZTATY 
KOLORU 

Plafon Claire, metal 
i szkło, śr. 42 cm, 

Ralsalux, 148,50 zl, 
Mlamp.pl 

Na ścianę. 
Odporna farba. 

Okap kominowy Bosch 
DWW063461 Retro, 
szer. 60 cm, 778 zl, 

Morele.net 

Stwórz 
podobne wnętrze 

Roleta rzymska 
Florencja, tkanina Ouadro, 

100x170 cm, 164,90 zl, 
Dekoria.pl 

HITCHEN* 

Pólka Stenstorp, drewno bukowe, 120x25 cm, 149 zl, IKEA 

Front Bellini, 
ramiak lite drewno 

płycina MDF 
fornirowany, 
57x33,4 cm, 
ok. 142 zl, 

Drewpol.pl 

Doniczka Herbs, stal 
i tworzywo, 
śr. 12,5 cm, 

Auerhahn, 99 zl 
Galerialimonka.pl 

Durszlak 
Lappi 
metal, 49 zl, 
Westwing.pl 
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Torba Flora, płotno, 
37x45 cm, 

Bloomingville, 28 zł, 
Scandlconcept.pl 

Barek kuchenny 
Stenstorp, 

45x43x90 cm, 
399 zl. IKEA 

Kosz-kura 
metal, 39 zl 
Livebeautifully.pl 

Pojemniki na tacy 
z kolekcji French Garden 
Charm, wys. 12 cm 
Villeroy & Boch, 207,20 zl, 
Fide.pl 

Kitchen & Bathroom, emulsja lateksowa 
odporna na wilgoć i zabrudzenia, 
satynowa, kolor Zielona Wyspa, 
Dulux, 76,90 zl/2,51, Lobo.pl 

Płytka klinkierowa. 

Mierlo 14,24x1,4x7,1 cm, 
102,72 zl/m2 Kmk-klinkier.pl 

Epoksydowe fugi Ketapoxy CQ 
to 21 trwałych kolorów do wyboru. 

Woda i zabrudzenia nie wnikają 
w ich strukturę, 142,11 zl/3 kg, 

Barr-- - _ Mapei 

Ładnie 
zapuszkuj 

...na podłogę 
Drewniane panele z kolekcji Imperio. 
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Dąb, nugat olejowany, deska trójwarstwowa, 
22x2,2x1,4 cm, Quick-Step, 251 zl/m2, 
Twoja Podłoga 

Co możesz, trzymaj w puszkach. 
Te wystaw na widok, niech cieszą oczy! 

Hermetica, 
owalna, Artbox, 
11,50 zł, 
Sklep.altom.pl 

Zestaw puszek 
Audrey Grey, 

Green Gate, 89 zl, 
House2home.pl 

Na zieloną herbatę, 
28 zł, Miahome.pl 
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GARDENS 
Z motywem japońskim, 
Clayre & Eef, 52 zl, 
Campiolo-home.pl 

Audrey Rose 


