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Lofty, wnÄtrza przypominajÄ ce hale fabryczne, minimalistyczne, w stonowanej kolorystyce
nadal cieszÄ siÄ niesĹabnÄ cÄ popularnoĹciÄ . Zapewne dlatego, Ĺźe sÄ przestronne
i komfortowe, majÄ wszystko, co niezbÄdne do sprawnego funkcjonowania, a
rĂłwnoczeĹnie peĹne niebanalnych rozwiÄ zaĹ aranĹźacyjnych i po prostu designerskie.
Pomieszczeniem, w ktĂłrym szczegĂłlnie docenimy poĹÄ czenie walorĂłw wizualnych z
uĹźytkowymi, bÄdzie na pewno kuchnia.
Wszystko, co proponuje styl industrialny i âŚ jeszcze wiÄcej
W prezentowanym wnÄtrzu panujÄ przede wszystkim kolory szary i grafitowy. Barwy te
znajdziemy na blatach, szafkach, okapie kuchennym, Ĺcianach czy podĹodze. PrzypominajÄ
one o typowych dla loftowych aranĹźacji poĹÄ czeniach materiaĹĂłw â betonu i stali.
Mocniejszym akcentem, rĂłwnieĹź charakterystycznym dla stylu industrialnego, jest Ĺciana z
cegĹy, ktĂłra stanowi Ĺwietne tĹo dla poszczegĂłlnych elementĂłw wyposaĹźenia â
minimalistycznego w formie okapu, kolekcji stalowych i miedzianych patelni oraz wiszÄ cej
pĂłĹki wykonanej z efektownie zestawionych ze sobÄ metalowych profili. Konstrukcja ma
oryginalny wyglÄ d, jest teĹź niesĹychanie praktyczna. To Ĺwietne miejsce do
przechowywania rĂłĹźnych niezbÄdnych sprzÄtĂłw albo, jak na przedstawionej aranĹźacji,
do stworzenia niewielkiej zielonej oazy. ZnajdujÄ ce siÄ tu roĹliny doniczkowe wspaniale
ocieplajÄ wnÄtrze, przeĹamujÄ c jego surowy, monochromatyczny charakter. DziÄki nim
oraz elementom wykonanym z drewna takim jak hokery czy akcesoria kuchenne w
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pomieszczeniu jest przytulnie i piÄknie. WystrĂłj uzupeĹnia duĹźe okno tarasowe, przez
ktĂłre dociera ĹwiatĹo sĹoneczne, powiÄkszajÄ c optycznie przestrzeĹ oraz sprawiajÄ
c, Ĺźe wnÄtrze staje siÄ jasne i przyjazne.
Funkcja przede wszystkim

Projektant bardzo dobrze rozplanowaĹ miejsca do pracy. W kuchni znajdujÄ siÄ dwa blaty,
na ktĂłrych moĹźna swobodnie przygotowywaÄ posiĹki â jeden z kuchenkÄ , a drugi ze
zlewozmywakiem. Pod kaĹźdym mamy pojemne szafki i pĂłĹki â doskonaĹe do
przechowywania rozmaitych akcesoriĂłw. Na szczegĂłlnÄ uwagÄ zasĹuguje wyspa ze
strefÄ zmywania. Ma praktycznÄ budowÄ â podzielona zostaĹa na dwie waĹźne z
punktu widzenia uĹźytkownika czÄĹci. W pierwszej jest jednokomorowy zlewozmywak i
elegancka bateria Camiro INOX. To model wykonany ze stali nierdzewnej z obrotowÄ
wylewkÄ o nowoczesnym ksztaĹcie zapewniajÄ cÄ komfort podczas zmywania. Cienki,
porÄczny uchwyt uĹatwia prace i dodaje lekkoĹci urzÄ dzeniu. Bateria wyposaĹźona
zostaĹa w regulator ceramiczny i pokryta chromowanÄ powĹokÄ . InteresujÄ ca forma
Camiro INOX doskonale wpisuje siÄ w industrialnÄ stylistykÄ kuchni. Druga czÄĹÄ
wyspy, umieszczona nieco wyĹźej niĹź strefa zmywania to dĹugi blat z szafkami
przypominajÄ cy barek, przy ktĂłrym na wygodnych hokerach z oparciami moĹźna wypiÄ
lampkÄ wina i zjeĹÄ posiĹek.
Obok szafek i pĂłĹek, do przechowywania sĹuĹźy wspomniana juĹź wczeĹniej wiszÄ ca
metalowa konstrukcja. W prezentowanej kuchni obok kwiatĂłw umieszczono tu niewielkie okrÄ

2/3

Jak ociepliÄ kuchniÄ w stylistyce industrialnej? - Developerium.pl

gĹe lampki delikatnie oĹwietlajÄ ce bujnÄ roĹlinnoĹÄ, a takĹźe kieliszki i butelki z
winem. Wszystko w zasiÄgu rÄki, idealna propozycja dla smakoszy tego trunku i ich goĹci.
Industrialna kuchnia nie znosi przepychu, zbÄdnych dodatkĂłw, nadmiaru barw. MoĹźe teĹź
wystÄpowaÄ w wersji soft loft, wĂłwczas nie musi byÄ tak surowa i chĹodna. Dodatki z
drewna i kwiaty znakomicie ocieplÄ wnÄtrze. Przestronna, uporzÄ dkowana, na wskroĹ
nowoczesna bÄdzie ujmowaÄ przytulnÄ atmosferÄ , zachÄcaÄ do relaksu, stanowiÄ
prawdziwe centrum domu, w ktĂłrym przyjemnie i komfortowo przyrzÄ dza siÄ posiĹki i do
ktĂłrego chce siÄ powracaÄ.
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