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w kolorze blue
Kuchnia cała w bieli wydaje się większa, ale może być nieco monotonna.
Warto ożywić ją jednym akcentem koloru. Modny w tym sezonie błękit
wprowadzi do wnętrza nieco wakacyjnego klimatu.
tekst beata majchrowska

zdjęcia serwis prasowy firmy cezar

4.
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kuchnia włoska Zabudowa kuchenna „Kora” firmy Cezar,
cena 66 200 zł. Przedstawiciel w Polsce: Tenero Design,
ul. Braterska 48 w Łodzi, więcej na stronie: www.tenerodesign.pl
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kuchnia pełna pomysłów

Zobacz z bliska!
Oto najciekawsze pomysły z kuchni firmy
Cezar, pokazanej na poprzednich stronach.
Może wykorzystasz je w swojej kuchni?

1. kolorowe szafki
z cienkimi półkami

Elegancki, wyrafinowany
akcent stanowią
w tej kuchni kontrastowe
niebieskie półki:
pionowe zabudowane
i poziome otwarte.
Cienkie – zaledwie
12-milimetrowe dodają
kuchni lekkości.
2. białe baterie
i ukryty zlew

Dzięki nim strefa
zmywania jest prawie
niewidoczna. Baterie
zlewają się optycznie
z tłem, a stalowy zlew
wpuszczono głęboko
w białą obudowę.

5. optymalna wysokość szafek

Jeśli nie lubimy szafek wiszących ze względu
na utrudniony do nich dostęp, dobrym
rozwiązaniem są niestandardowe szafki
stojące. Mamy w nich wszystko na wysokości
wzroku, łącznie z piekarnikiem czy kuchenką
mikrofalową, które w zwykłej zabudowie
umieszczane są znacznie niżej.

6. obrotowe
półki w szafkach

Ten system
przechowywania
pozwala na łatwy
dostęp do produktów
umieszczonych
na końcu szafki
bez konieczności
wyjmowania czy
przesuwania tych
bliżej usytuowanych.
3. lekka wyspa kuchenna Wokół niej koncentrują
się wszystkie czynności związane z gotowaniem
i przygotowywaniem posiłków. Wyspa nie jest zwartą,
zabudowaną konstrukcją, która zajmuje dużo miejsca.
Bardziej przypomina stół, niż solidny mebel szafkowy.
Otwarta dolna półka pozwala na łatwy dostęp
do naczyń kuchennych i akcesoriów.
4. długi okap z oświetleniem Zaprojektowano

go tak, by dobrze oświetlał nie tylko strefę gotowania,
ale i blat roboczy. Razem z wyspą kuchenną tworzy
estetyczny zestaw.
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