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Kuchnia w angielskim, wiejskim domu. Skromne, nieco ciężkie, meble są piękniejsze dzięki
kolorom. Zielony nadano zabudowie o nietypowym kształcie, ulokowanej pod ścianą. Wyspa
jest niebieska, składa się z dwóch elementów: podblatowej szafki oraz grubego blatu wspartego
na nogach-kolumnach. Szafka ma zdwojoną głębokość i drzwiczki z dwóch stron. To miejsce
do przygotowywania potraw - stąd powędrują na stół stojący opodal. Każdy z domowników
wielokrotnie tędy przechodzi, dlatego misa z owocami, żeby były na wyciągnięcie ręki,
i wazon z kwiatami, żeby było piękniej. Taka forma wyspy jest niezwykle praktyczna
- można ją rozbudować, dostawiając kolejną szafkę w razie potrzeby.

Kuchenna wyspa pięknie aranżuje przestrzeń, ułatwia pracę,
skracając dystans między urządzeniami, i podtrzymuje więzi
rodzinne. Któż nie chciałby mieć własnej wyspy?
tekst: Bożena Kowalewska
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yspa jest superwygodna! Dzięki niej
masz bliżej do wszystkich urządzeń.
Może służyć gotowaniu, zmywaniu
oraz pełnić funkcję blatu roboczego. Przestrzeń
pod nim wykorzystaj na otwarte półki, szuflady
lub szafki. Możesz tu także ulokować piekarnik,
małą lodówkę, zmywarkę.Jeśli jest na niej płyta,
pamiętaj o wyspowym okapie i dobrym oświetleniu.
Światło z okapu może okazać się niewystarczające,
więc zainstaluj dodatkową lampę, która doświetli
miejsce pracy, a jednocześnie podkreśli obecność
wyspy we wnętrzu. Można też rozbudować

ją o podwyższony barek. Planując usytuowanie
jej we wspólnej przestrzeni kuchni, jadalni
i salonu, pamiętaj, by sama wyspa oraz osoby
krzątające się przy niej nie przeszkadzały
w korzystaniu z innych obszarów pokoju.
Zaplanuj dokładnie ciągi komunikacyjne, główne
powinny przebiegać z dala od wyspy — dla
bezpieczeństwa i wygody. Jeśli planujesz wyspę
w kuchni zamkniętej, powinna mieć ona nie mniej
niż 15 metrów kwadratowych i plan zbliżony
do kwadratu po to, by zachować właściwe odległości
między meblami i sprzętami przy ścianach.

Stwórz podobne wnętrze
II
Lampa Foto, metal,
śr. 25 cm,
29,99 zl, IKEA

Wieszak kuchenny
na 12 haczyków, metal,
76x91x41 cm, Ib Laursen,
440 zł, Meble.pl
Cedzak emaliowany,
śr. 22 cm, 42,90 zł,
Garneczki.pl

Pojemnik, stal,
poj. 800 ml, Typhoon,

Patera do ciasta, metal,
śr. 24,5 cm, 59,90 zł, Hm.com

Wyspa w stylu
prowansalskirh
D539, drewno
malowane,
160x75x92 cm
4791 zł
Boutique
Pierrot

Kuchnia wolno stojąca
gazowo-elektryczna,
Gorenje, 2399 zł,
Goracakuchnia.pl

Zachwyt
dla uchwytu

Kilim Afghan Old
Style, ręcznie
tkany, wełna
84x286 cm,
957 zł,
Rugvista.pl

Kosz na butelki, sztuczna
wiklina (wicker),
20x20x27 cm,
143,20 zł,
Lauraashley.pl

WARSZTATY
KOLORU
Do ścian...
Farba do pomalowania mebli.

Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], emalia
akrylowa, półmat, do drewna, metalu,szklą,
ceramiki, ma rekomendację Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego, kolor J 374,
40 zl/0,91, Tikkurila.pl

...na ścianę
Kolorowe, wzorzyste płytki.
KęKę, płytka
cementowa,
20x20 cm,
440 zl/m2,
Kolorymaroka.pl

Elastyczna cementowa fugaUltracolor Plus
jest odporna na działanie pleśni i grzybów,
ma niską nasiąkliwość. W ofercie
37 kolorów. 27,11 zl/2 kg,

...na podłogę
Deski 5-warstwowe, dębowe.

Deska Romantipue z kolekcji Jean Marc Artisan,
dł. 220 cm, szer. 18 cm, gr. 1,6 cm, barwiona,
wykończona olejem, 440,34 zł/m2,
Podlogadrewniana.net

Gałki, relingi, uchwyty to biżuteria dla kuchennych mebli
Ozdobią, podkreślą styl wnętrza. Wybierz takie, które
dobrze leżą w dłoni.
Foremka czerwona
ceramika, śr. 2,5 cm,
15 zł, Regalka.pl
Uchwyt, metal, szer. 8 cm,
Ib Laursen, 25 zł,
Sfmeble.pl

Gałka Faglavik,
metal, śr. 2,5 cm
14,99 zł/2 szt., IKEA
Uchwyt, mosiądz
10,9x1,1 cm, rozstaw 9,6 cm,
18,70 zł, Arte-msp.pl

Uchwyt porcelanowy, 11x1,9 cm,
rozstaw 9,6 cm, 19 zł. Arte-msp.pl

Uchwyt-kołatka, metal,
4,3x5,8 cm, Nordal, 19 zł,
Nshome.pl

zdjęcia: S. Rejmer, Nick Carter/GAP Interiors, IKEA, serwisy prasowe firm
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iałe wnętrze kuchenne ma spore
aspiracje do angielskości. Bogate
dekoracje w postaci pilastrów, głowic
i rzeźbionych wieńców górnych upiększają
meble. Nasza bohaterka, czyli wyspa, też
dostała swoją porcję ozdób, ponadto jej
boki mają obłożenie z płycinowych frontów.
Blat jest wysunięty poza obrys mebla,
by można tu przysiąść i zjeść śniadanie
czy wypić kawę. W ciągu dnia służy jako
blat roboczy. Dodajmy, że bardzo wygodny,
bo blisko stąd do zlewu i płyty grzejnej,
a także znajdujących się poza kadrem
piekarnika i lodówki. Ten przykład dobrze

ilustruje skrócenie, dzięki wyspie, dystansu
do różnych sprzętów w kuchni. Pracując
przy niej, nie nachodzimy się,
bo wystarczą dwa kroki w bok, żeby
sięgnąć do potrzebnego nam urządzenia.
Najwygodniejsza odległość między wyspą
a sąsiednimi ciągami roboczymi powinna
wynosić 90-120 cm. Ten pierwszy wymiar
wystarczy, żeby otworzyć drzwiczki szafki
czy wysunąć nawet dużą szufladę. Sądząc
po wielkości wnętrza, zmieściłaby się tu
także większa wyspa. To oznaczałoby
obszerniejszy blat i więcej schowków pod
spodem. A tych nigdy za wiele w kuchni.

Instalacje wyspowe
Jeśli w wyspie planujesz umieścić urządzenia
kuchenne, trzeba do nich doprowadzić
instalacje: dołem (w podłodze), górą
(pod stropem) lub w podwieszanym suficie:
• elektryczną: do zmywarki, płyty grzejnej
(trójfazowa), okapu-wyciągu, piekarnika,
gniazdek zasilających małe AGD,
oświetlenia;
• wodno-kanalizacyjną: do zlewu i zmywarki;
• gazową: do płyty grzejnej.
Ponadto, jeśli okap wyspowy ma działać
jako wyciąg, to potrzebny jest też kanał
wentylacyjny ukryty w podwieszanym suficie.

Kinkiet Udline Light
Prestige, metal, ^
tkanina, 79 zł,
Leroymerlin.pl >

Stwórz podobne wnętrze

WARSZTATY
KOLORU
Do ścian...
Pierwsza farba hydrofobowa
i plamoodporna.

Roleta Grey Monogram,
bawełna, 100x120 cm, 125 zł,
Lavenderandhome.pl

Okap kominowy, wyciąg-pochłaniacz, kolor biel
antyczna, 59,8x61x50 cm,
Hotpoint-Ariston,
599 zł, Euro.com.pl
Witryna Alania, 138x30x90 cm,
1899 zł, Westwing.pl

Dulux Easy Care, emulsja, która odpycha
wodę ipłynne zabrudzenia, nie pozwalając
im przeniknąć w głąb ściany, bardzo
odporna na szorowanie, idealnie matowa,
, 64,90 zl/2,51, Dulux.pl

...na ścianę

Zegar Cutlery,
MDF, 95 zl,
Westwing.pl
HOME

Łapka kuchenna
Birdrose, bawełna,
20x20 cm, 21 zł,
Lovely-home.pl

Front frez 08,
220 zł/m2,
pilaster nr 22,
150 zł/szt.,
Stylfront.pl

Taboret
wysoki, drewno
olchowe,
wys. 76 cm, (
80 zł,
E-meblostyl.pl

Suszarka
do naczyń
Chic, metal,
35x35x46 cm,
221 zł,
Miahome.pl

Niewielkie płytki o nierównej
powierzchni.

Wenecka ecru, 9,8x9,8 cm,
119 zl/m2, Plytkiceramiczne.waw.pl

...na podłogę
Duże, jasne płytki.
Płytka Elvana White, 33,3x33,3 cm,
Cersanit, 47,99 zł/m2, Praktiker.pl

Gałka meblowa
Janna, Madam
Stoltz, 32 zł,
Casabianca.pl
Pojemnik z ptaszkiem,
szkło, wys. 17 cm, 24 zł,
Sklep.alejakwiatowa.pl
h
Taca Romantisk,
metal, 52x39 cm,
29,99 zł, IKEA

Fugi epoksydowe
Kerapoxy C0-odporne
na plamy ztłuszczów i inne
zabrudzenia, nienasiąkliwe,
w 21 trwałych kolorach,
153,60 zł/5 kg,Mapei

r
Jeśli nie masz wszystkich przepisów w głowie, korzystaj
z podpowiedzi. Podpórka ułatwi ci pracę, utrzymując
książkę kucharską lub tablet w wygodnej pozycji.
Uchwyt na książkę kucharską
z serduszkiem, 32,5x15x30 cm,
Ib Laursen, 87 zł, Sfmeble.pl

Podpórka Cook,
metal, 20x22 cm,
18,90 zł,
Dekoracjadomu.pl
Podstawa Chicken,
metal emaliowany,
31x21 x25 cm,
151,20 zł,
Lauraashley.pl

Podstawka na tablet
Rimforsa, 26x16x17 cm,
49,99 zł, IKEA

Stojak Vintage, metal,
28,8x6x35,5 cm, Belldeco,
46 zł, Milemaison.pl
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Dobre zestawienia
PRZY ŚCIANCE

W

iele osób marzy o kuchennej
wyspie, ale z braku odpowiedniej
przestrzeni nie może zastosować

u siebie tego rozwiązania. Nasza propozycja
w znacznym stopniu umożliwia spełnienie
tego marzenia. Popatrzcie! Wnętrze kuchni
jest zbyt wąskie, by ulokować tu wyspę,
ale dzięki obniżeniu i zwężeniu ściany
oddzielającej ją od jadalni (i dalej pokoju
dziennego) udało się ją stworzyć. Można
ją obejść dookoła, ale blat roboczy jest
dostępny tylko z trzech stron. To i tak niezłe
rozwiązanie - nie trzeba przenosić instalacji,
bo zostały w ścianie, a fragment murku

osłania blat przed wzrokiem osób siedzących
przy stole, można także przy niej postawić
niską półkę czy inny mebel, co w małym
mieszkaniu ma znaczenie. Niewątpliwym
atutem tego rozwiązania jest poszerzona
przestrzeń i możliwość rozmawiania z gośćmi
oraz rodziną podczas gotowania. Warto
zwrócić uwagę na jednorodną koncepcję
kolorystyczną, która ładnie wiąże obie strony
wyspy. Czarne szafki Metod (IKEA)
z frontami Laxarby i blatem Karlby stanowią
najbardziej wyrazisty element aranżacji.
Beż, czerń, odrobina bieli tworzą elegancką,
a jednocześnie przyjazną, całość.

Urządzamy wyspę
Najwygodniej jest mieć obok siebie zlew
i płytę do gotowania, uwzględniając po bokach
tych urządzeń powierzchnie do odstawiania
naczyń oraz do obróbki produktów. Jeśli
planujesz zmywarkę, wystarczy ci zlew
jednokomorowy. Płyta nie powinna znajdować
się na skraju blatu, mogłoby to grozić
przypadkowym poparzeniem. Płyta gazowa
na wyspie wymaga większej uwagi, lepiej
sprawdzi się tu płyta ceramiczna
lub indukcyjna. Powierzchnia wokół pól
grzewczych jest w nich chłodna, co zapewnia
większe bezpieczeństwo, łatwiej też
doprowadzić do wyspy prąd niż gaz.

Lampa Aulla
Light Prestige,
metal, drewno,
śr. 40 cm,
449 zł,
Leroymerlin.pl

Stwórz ' podobne wnętrze

WARSZTATY
KOLORU

Okap wyspowy
OWS 952T, inox,
Amica, 2166,52 zł,
Neonet.pl

Na ściany...
Farba z dodatkiem teflonu, który
ułatwia usuwanie zabrudzeń.

Butelka Sinnerlig,
poj. 0,71, 29,99 zł,
IKEA
Garnek do gotowania
na parze, śr. 24 cm,
73,90 zł, Sklep.altom.pl

Szafka
kuchenna
Metod
Maximera,
80x39,6 cm,
front Laxarby,
730 zł, blat
Tornliden,
sosna,
120x60 cm,
159 zł, IKEA

/

Zlewozmywak
granitowy Dalia,
58,5x49 cm,
Krosch, 368 zł,
Zlewozmywaki-krosch.pl

Farba Śnieżka Barwy Natury, lateksowa,
dobrze kryjąca, matowa,kolor 151 Kwiat
Pustyni, 45,51 zł/2,51, Sniezka.pl

Grafika Let's cook,
Minimalliving, 95 zł,
Westwing.pl

...nad blatem
Na niewielki fragment ściany
- płytki z podziałem na mniejsze
elementy.

I

Młynek
do pieprzu,
drewno,
59 zł,
Home-you.com

Mozaika Floris Arte, 29,8x29,8 cm,
34,98 zl/m2, Leroymerlin.pl

...na podłogę
Płytki ceramiczne naśladujące deski.

Schodki Bekvam,
Ścierka drewno brzozowe,
Herbaleaf, bawełna, wys. 63 cm,
45x70 cm, 15 zł,
99 zł, IKEA
A-tab.com.pl
Dywanik drukowany Mountain,
bawełna, 65x100 cm, 109 zł,
Vellahome.pl

Płytki gresowe Rustic Alder beige, 89,8x22,3 cm,
85,88 zl/m2, Opocznoplytki.pl
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W kuchni niezastąpiony. Przypomni o jutrzejszej wizycie
u dentysty i imieninach babci. Może być jak mała tablica
szkolna lub magnetyczna ze specjalnym pisakiem.

Tablica magnetyczna
z organizerem, format A4,
Trendform, 84,90 zł,
Decomania.pl
(Alt

Menu-.

Tablica
z ramką
i stojakiem,
metal,
23,5x43,5 cm,
Ib Laursen,
179 zł,
Sfmeble.pl
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Tablica
magnetyczna
Baroque rose,
rama
drewniana,
43x53 cm,
199 zł,
Miahome.pl
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