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Temat numeru
Nowoczesność i elegancja –
jednym słowem antracyt

Trendy
Co na topie w Mediolanie?

Porady eksperta
Strefa gospodarcza na błysk!

Inspiracje
Elegancka łazienka

Witajcie
Jest nam bardzo miło, że sięgnęliście po nasz kolejny biuletyn Przyjazna Kuchnia, który tworzymy z myślą o tym, aby
dostarczać Wam ciekawych informacji ze świata designu. Z kolejnym numerem wymagamy od siebie więcej, dlatego
zdecydowaliśmy się zwiększyć ilość stron zwłaszcza, że sporo się dzieje i mamy Wam dużo do opowiedzenia.
Tematem przewodnim tego numeru jest antracyt – elegancki kolor, który śmiało można nazwać nowym królem nowoczesnych kuchni. Przedstawiamy też obszerną relację z tegorocznych targów w Mediolanie. EuroCucina wyznacza
kierunki, wpływając znacząco na to, co i jak się projektuje, dlatego poświęciliśmy szczególną uwagę nowym trendom.
Dużo uwagi poświęciliśmy również segregowaniu odpadów i udowadniamy w artykule Bądź EKO, że kwestie związane
ze śmieciami wcale nie muszą być tak niewdzięczne, jak się to wydaje. Proponujemy praktyczne systemy, które umożliwiają utrzymywanie porządku i jednocześnie są estetycznie zaprojektowane.
Podpowiadamy jak w praktyczny sposób wspierać organizację pracy i zwiększać ergonomię w kuchni, dlatego w dziale
Pomysł na… opisujemy funkcjonalne rozwiązania dedykowane do szuflad oraz sposoby przechowywania drobiazgów
w kuchni. W dziale Porady Eksperta doradzamy jak urządzić biuro w domu na stosunkowo niewielkiej powierzchni,
korzystając z funkcjonalnych rozwiązań, które umożliwiają ukrycie strefy pracy za neutralną taflą składanych drzwi.
Podobny system możemy zastosować również w nowoczesnych kuchniach, chowając je lub odkrywając w zależności od
potrzeb, o czym piszemy w dziale Inspiracje. Warto również przeczytać o strefie gospodarczej, do której proponujemy
praktyczne akcesoria oraz o tym, jak stworzyć piękną i funkcjonalną łazienkę.
Mamy nadzieję, że dla każdego z Was znajdzie się interesujący temat.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja Przyjaznej Kuchni
Wydawca
Peka Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz
tel.: 61 89 52 396
e-mail: marketing@peka.pl, www.peka.pl, www.przyjaznakuchnia.pl
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PRZYJAZNA KUCHNIA
Spis treści

Nowoczesność i elegancja - jednym słowem antracyt
Kuchnie w kolorze antracytu to obecnie jeden z najważniejszych trendów.
Co na topie w Mediolanie?
Relacja z EuroCuciny - największych targów meblowych w Europie.
Bądź EKO!
Jaki kosz na śmieci wybrać, aby prowadzić segregację w sposób
najbardziej ekologiczny?
Sprytna kuchnia czyli o przechowywaniu drobiazgów
Drobiazgi, przyprawy i małe akcesoria powinny mieć swoje miejsce.
Szuflada dobrze zorganizowana
Sposoby na przemyślaną organizację wnętrza szuflad.
Jak ukryć kuchnię?
Bloki kuchenne ukryte za chowanymi drzwiami to „must have”
nowoczesnego i minimalistycznego wnętrza.
Elegancka łazienka
W łazience wszystkie kosmetyki czy akcesoria dobrze jest mieć zawsze
pod ręką, aby móc z nich swobodnie korzystać.
Strefa gospodarcza na błysk!
Odpowiednie miejsce na akcesoria służące do sprzątania oraz chemię
domową.
Ukryta przestrzeń biurowa
Strefa biurowa zorganizowana na niewielkiej przestrzeni.
Natura i ergonomia
Nowe trendy w urządzaniu kuchni sprzyjają wygodzie i dobremu
samopoczuciu. Modne są naturalne materiały, a funkcjonalność
jest równie ważna jak uroda wnętrza.

Wydarzenia
23

24
Rozmaitości
25

Nowy showroom w Gdyni
Z myślą o architektach oraz ich klientach z północy Polski otworzyliśmy
w Trójmieście kolejny salon ekspozycyjny.
Spotkania pełne inspiracji
Przekonaj się, jak wyglądają spotkania w naszych salonach pokazowych!
Lucerna
Brama do serca Szwajcarii.
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Nowoczesność i elegancja
– jednym słowem antracyt
Szarości to modne ostatnio barwy w kuchniach, ale również jeden z najbardziej klasycznych pomysłów na aranżację wnętrz. Szare barwy pozytywnie wpływają na psychikę człowieka, są neutralne i uspokajają. Kolor antracytowy w kuchni to zarazem
elegancja, klasyka i nowoczesność zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z modnymi
połączeniami ze stalą, szkłem czy betonem.
Kuchnie w kolorze antracytu to obecnie jeden z naj-

antracyt pięknie komponuje się w kuchniach otwartych

modniejszych trendów, warto również zauważyć, że za-

na salon czy jadalnię. Pomimo że przytłumione szare

zwyczaj są to projekty tworzone według indywidualnych

barwy optycznie pomniejszają przestrzeń, w przemy-

preferencji właściciela. W zależności od tego czy barwa

ślanych zestawach kolorystycznych i w odpowiednio

ta występuje w zestawieniu z betonem, stalą czy drew-

dobranych strukturach są niezwykle eleganckie. Projek-

nem, wnętrze nabiera charakteru loftowego, minimali-

tanci nie boją się odważnych połączeń, a wręcz szukają

stycznego lub rustykalnego. Szare blaty, elementy

nowych, oryginalnych pomysłów, aby wnieść powiew

wykończeniowe i akcesoria nadają wnętrzu nowo-

świeżości do kuchni.

czesny i wyszukany charakter. Ciemne kolory naj-

Odpowiedzią na najnowsze trendy w urządzaniu

lepiej sprawdzają się w dużych pomieszczeniach, stąd

kuchni są antracytowe akcesoria. Systemy w tym

DISPENSA

PLENO

MAGIC-CORNER COMFORT

kolorze występują w najpopularniejszych rozwiązaniach

DISPENSA z koszami Libell, przeznaczone do szafek

do szafek narożnych, wysokich i podblatowych. Propo-

o szerokości od 150 do 400 mm, natomiast do szerszych

nujemy bardzo popularne i doceniane, ze względu na

szafek, w modułach 600, polecamy system PLENO.

możliwość zagospodarowania trudno dostępnych po-

Antracytowe systemy, które oferujemy do szafek pod-

wierzchni, systemy do szafek narożnych. Należą do nich

blatowych to SNELLO, jako doposażenie wąskich

między innymi system LE MANS II w linii koszy ARENA

wnęk, natomiast przy szerszych modułach proponujemy

Classic. Tradycyjna półka wykończona została malowa-

KITCHEN TOWER, który idealnie sprawdza się w strefie

nym, antracytowym relingiem oraz dnem w tym samym

gotowania. Każda szafka może być wyposażona w ele-

kolorze. W systemach MAGIC-CORNER COMFORT

ganckie i praktyczne półki EXTENDO, również w kolorze

rama i kosze Libell są antracytowe, a dodatkowo półki

antracytowym. Winda do szafek górnych iMove w kolo-

doposażone są w matę antypoślizgową w tej samej bar-

rze antracytowym zmienia tradycyjną szafkę w nowocze-

wie. Do szafek wysokich proponujemy natomiast system

sną powierzchnię do przechowywania.

LE MANS II
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Czy antracyt to kolor wyłącznie carg i systemów narożnych? Nie! Z powodzeniem zastosowaliśmy ten kolor również w przypadku koszy na śmieci. Wbrew wszystkiemu
uważamy, że kosze na śmieci mogą i powinny być równie
eleganckie, jak inne systemy. Antracytowy kolor, nie
dość, że praktyczny, ponieważ ułatwia utrzymanie
czystości, jest także elegancki, a to już wystarczające powody, aby zaproponować w tym kolorze
funkcjonalne i ergonomiczne systemy, które pozwalają na uporządkowanie kłopotliwej segregacji
odpadów. Najlepszym tego przykładem jest np. system
OEKO UNIVERSAL w kolorze antracytowym.
Antracyt to nie tylko król w kuchni. Biorąc pod uwagę bardzo praktyczny walor koloru szarego, jakim jest łatwość
utrzymywania w czystości, proponujemy również antracytowe akcesoria do wyposażenia pomieszczeń
gospodarczych. Dzięki nim zwykła szafa gospodarcza,

iMove

która skrywa szczotki, szufelki i środki czystości stanie
się nie tylko bardziej estetyczna, ale również funkcjonalna. Proponujemy antracytowe wieszaki na akcesoria,
uchwyty na szczotki, ale również półki SESAM, które pomagają utrzymać w porządku domowe detergenty.
Uzupełnieniem antracytowej kuchni mogą być wkłady do
szuflad i maty antypoślizgowe w antracytowym kolorze.
Antracyt to mocna, wyrazista barwa, która wspaniale prezentuje się zwłaszcza w nowoczesnych kuchniach, w towarzystwie modnych betonowych struktur, płyt kwarcowych, czy gładkich, szklanych tafli i stalowych urządzeń.
Dzięki umiejętnemu łączeniu różnych odcieni szarości
np. z bielą i drewnem powstają piękne, ponadczasowe
wnętrza o wyjątkowym klimacie. Uniwersalna szarość to
rozwiązanie wyjątkowo estetyczne i bardzo praktyczne,
bowiem szare elementy łatwiej utrzymać w czystości.

AGO-Fibre

OEKO UNIVERSAL
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Co na topie
w Mediolanie?
Salone del Mobile Milano to najważniejsze targi meblowe w Europie. Mediolan kreuje
trendy i to właśnie tutaj można dowiedzieć się, co jest najbardziej aktualne i będzie
modne w najbliższych latach.
Co drugi rok istotnym wydarzeniem targów jest Euro-

imitujących drewno. Bardzo widoczny i akcentowany

Cucina, na zmianę z Euroluce. W tym roku przypadła

jest zwrot ku naturze. Spotkaliśmy nawet stół z prze-

kolej na wydarzenie poświęcone kuchni, które było

krojonego pnia, co najlepiej świadczy o tym, jak mocno

połączone z FTK - częścią technologiczną na tem-

zwracamy się w stronę wykorzystania naturalnych ma-

at sprzętu AGD. Można było zobaczyć, jakie modele

teriałów. Kuchnie czasem wyglądały tak, jakby były zbite

nowych kuchni proponują wiodący europejscy produ-

z surowych, prostych desek. Najczęściej spotykane było

cenci. Ogrom mediolańskiej imprezy sprawia, że nie

drewno ciemne, wykończone w macie lub półmacie.

sposób zrelacjonować wszystkiego, dlatego skupimy

Słoje są dobrze widoczne, natomiast lite drewno jest

się na trendach związanych z kuchnią, zwłaszcza na ich

woskowane, aby wyglądało na jak najbardziej naturalne.

wizualnej stronie i przeanalizujemy wyposażenie.

Rzadko spotykany był widok fornirów lakierowanych na

Trendem, który najbardziej rzucał się w oczy

wysoki połysk. Wiele firm zaaranżowało swoje kuch-

to dominacja

drewna. A jeszcze nie tak dawno

nie z wykorzystaniem żywych roślin, co jest kolejnym

wszystkie niemal kuchnie były białe. Pojawiały się

elementem, który podkreśla rolę naturalizmu w now-

oczywiście jasne kuchnie, jednak biel zdominowały

oczesnych wnętrzach. Duże krzaki o najdziwniejszych

pastelowe odcienie. Znaczną większość zabudowy

kszałtach i fakturach liści, pnącza zwisające z donic,

kuchennej stanowią obecnie fronty z litego drewna,

gęsto ustawione na półkach, pojawiły się w każdym

z rozmaitych fornirów drewnianych lub laminatów

pomieszczeniu - od kuchni po sypialnę.

WYSOKI LE MANS, LE MANS
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LE MANS

Tegoroczne kuchnie mediolańskie zaskoczyły nas

czy lampy i to nie tylko w kuchniach. Spacerując mię-

także przepychem kamiennych blatów i frontów.

dzy stoiskami można było odnieść wrażenie, że na Euro-

Dzięki nowym technologiom są one wystarczająco cien-

Cucina króluje ciemność. Ciemne było drewno, podłogi

kie i lekkie, a przy tym odporne na uszkodzenia. Wyraź-

i fronty, co efektownie kontrastowało z jasnymi elemen-

ny rysunek kamienia stanowi naturalną dekorację, która

tami z marmuru. Pośród kolorów laminowanych

pięknie prezentuje się na dużych płaszczyznach. Pod-

frontów dominowały ciemne odcienie antracytu,

czas tegorocznej edycji połączenie ciemnego drewna

ewentualnie głęboki brąz. Pozbawione uchwytów

i kamienia było absolutnym przebojem.

fronty wyglądają jak stabilne, minimalistyczne monolity.

Nieodmiennie bardzo modna jest stal, przede

Wyspa jest już standardem nawet w niewielkich

wszystkim szczotkowana. Producenci znajdują nowe

kuchniach. W większych wyspy są tak rozbudowane, że

technologie zabezpieczenia stali. Połączenie szczotko-

pełnią rolę całej kuchni. To już nie jest kwestia modne-

wanej, półmatowej stali z drewnem czy z kamieniem

go designu, tylko stała funkcjonalność współczesnych

nadaje kuchniom prosty i rustykalny, a jednocześnie

kuchni, spowodowana modą na wspólne gotowanie,

oryginalny charakter.

wśród bliskich osób. Jeśli mamy kuchnię połączoną z sa-

Dużą popularnością cieszą się kolory złota, mosiadzu

lonem, to chcemy, aby osoba gotująca była zwrócona w

czy miedzi, eksponowane w dodatkach takich, jak misy

kierunku domowników. Dzięki temu może uczestniczyć

CONVOY Lavido

CONVOY Lavido

iMove

np. w rozmowie prowadzonej w salonie. Wiele firm pre-

Zanotowaliśmy też popularność wyciągów typu cargo,

zentowało modele kuchni z wyspami wraz z miejscem

wyjeżdżających razem z frontem, czy też z frontem

na śniadanie czy szybką kawę.

otwieranym na zawiasach. Kolejnym dowodem na to,

Pojawiły się też otwarte półki i oszklone witryny.

jak ważna jest ergonomia, była obecność wielu wkładów

Dużo było otwartych regałów i najrozmaitszych syste-

w szufladach.

mów półkowych.

Odwiedziliśmy również kilka stoisk, na których prezen-

Najnowszym trendem jest otwieranie i zamykanie

towane były meble do pozostałych pomieszczeń domu.

różnych elementów kuchni. Zaprezentowano prze-

Spora część europejskich producentów zaprezentowała

suwane blaty, zakrywający całkowicie płytę grzewczą.

meble w najrozmaitszych odcieniach koloru zielonego,

Ogromną furorę robią systemy HAWA, drzwi wsunięte z

łącznie z morskim. Absolutną nowością był kolor jasnej

boku zabudowy, które w każdym momencie można za-

oliwki. Podobnie żółcień w musztardowym odcieniu – to

sunąć i zamknąć kuchnię. Jest to doskonałe rozwiązanie

również najświeższa propozycja z Mediolanu. Te trzy

dla kuchni otwartych na salon, gdy chcemy zachować

barwy zdominowały kolorystycznie wnętrza salonów

elegancję wnętrza i jednocześnie nie mamy zamiaru po-

prezentowanych podczas włoskich targów.

kazywać gościom sprzętów kuchennych.
Wszystkie modele kuchni kładą nacisk na ergonomię,
komfort i praktyczność. Zauważyliśmy powrót do
relingów, które umożliwiają zawieszenie różnych
podręcznych przyborów. W kuchniach znalazło się
wiele akcesoriów firmy PEKA.
Dużą popularnością cieszył się system do szafek narożnych LE MANS. Nowością były ciemne, antracytowe
systemy, które pojawiły się nawet w białych kuchniach.
Zauważalne były również systemy MAGIC-CORNER.
LINERO MosaiQ
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Bądź EKO!
Jak zarządzać kuchnią, aby prowadzić ją w sposób ekologiczny - nie marnować żywności i segregować odpady? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów przechowywania produktów, sprawnemu przygotowywaniu posiłków, a przede
wszystkim segregacji odpadów. Peka proponuje rozwiązania, które umożliwiają prowadzenie kuchni w sposób EKO, zwłaszcza w obszarze uważanym za najbardziej niewdzięczny, jakim są śmieci.
Badania wykazały, że kosz na śmieci jest najczęściej
używanym elementem wyposażenia kuchni, korzystamy
z niego co najmniej kilkanaście razy w ciągu dnia. Jeśli
jest właściwie dopasowany do naszych potrzeb, praca
w kuchni staje się łatwiejsza. W zależności od wymagań
i liczebności domowników oraz rodzaju odpadów proponujemy odpowiednie systemy.
W zależności od preferencji można wybrać zestaw spośród zaproponowanych przez nas lub złożyć go indywidualnie. Pojemniki, z których możemy stworzyć zestaw mają pojemność 20, 22, 26 lub 35 l. Komplet
może być wyposażony w dwa lub trzy, stabilne pojemniki. W konfiguracjach do szerokości 600 mm zawarta
jest wytłoczka stabilizująca pojemniki, w innych na dnie
można zastosować matę antypoślizgową. Wolną przestrzeń z tyłu szuflady można zagospodarować mniejszymi pojemnikami. W koszu o pojemności 35 l można
zawiesić dwa worki, natomiast pojemnik 20-litrowy ma
własną pokrywkę.
Systemy koszy na śmieci, jakie oferujemy mają dodatkową zaletę – umożliwiają przechowywanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, jak
tabletki i sól do zmywarki, butelki i pojemniki z chemią
domową, szczotki i szufelki. Kuwetki o pojemności
3 lub 6 l są doskonałym miejscem np. na butelki. SoZESTAW POJEMNIKÓW 35 + 20

lidna stalowa pokrywa zapewnia miejsce na różne akcesoria czyszczące. Antypoślizgowa mata lub wytłoczka

PRZYJAZNA KUCHNIA
Trendy

stabilizująca, które można wyłożyć na dno, zapobiega-

regulacji wysokości kosza w zakresie 30 mm, bez ko-

ją przewracaniu się pojemników i zabezpieczają prze-

nieczności używania narzędzi. Dodatkowo duży pojem-

strzeń za pojemnikami przed zabrudzeniami.

nik posiada praktyczny uchwyt podtrzymujący worek na

A co w przypadku, kiedy mamy do dyspozycji szaf-

śmieci, który umożliwia jego łatwe i szybkie umieszcze-

kę z otwarciem skrzydłowym? Wówczas doskona-

nie i wyciągnięcie z kosza. Kosz także posiada stalową

łym rozwiązaniem jest MÜLLBOY BIG. Duży, okrągły

pokrywę pełniącą funkcję wysuwanej półki, zapewnia-

kosz na śmieci może być łatwo zamontowany zarówno

jąc dodatkowe miejsce tuż pod zlewem. Kosz może być

na drzwiach prawych, jak i lewych. Kosz wyposażony

umieszczony na dnie szuflady, pokrytej łatwą do utrzy-

jest w obręcz, która utrzymuje worek w środku. Można

mania w czystości matą antypoślizgową.

zamontować go w szafce o szerokości 600 mm.

Przygotowywanie posiłków to kreatywne i ciekawe zaję-

Udowodniliśmy, że kosze i systemy segregacji odpadów

cie. Zazwyczaj jednak obok smakowitych dań produku-

mogą być funkcjonalne, ale na tym nie poprzestajemy.

jemy sporo odpadów. Zadbajmy o niezbędny element

Uważamy, że powinny być również estetyczne. Dlatego

kuchni, jakim jest kosz, do którego można „produkty

proponujemy modny antracytowy kolor, który jest

uboczne” kulinarnych dokonań uprzątnąć, najlepiej od

dyskretny i elegancki, a przede wszystkim doskona-

razu. Kosze na śmieci i sortowniki umożliwią nam nie

le komponuje się w każdym wnętrzu. Taki właśnie jest

tylko zadbanie o porządek w kuchni, ale również o eko-

OEKO UNIVERSAL - system, który elastycznie dopa-

logię, z korzyścią dla środowiska naturalnego.

sowuje się do potrzeb domowników. Jest to opatentowane rozwiązanie, które zapewnia możliwość niewielkiej

Bądź EKO z Peką!

MÜLLLBOY BIG

ZESTAW POJEMNIKÓW 3 x 20 L

OEKO UNIVERSAL
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Sprytna kuchnia
czyli o przechowywaniu
drobiazgów

Ulubione drobiazgi, przybory kuchenne i małe akcesoria czyli wszystko to, co ułatwia
codzienną pracę w kuchni powinno mieć swoje miejsce i jednocześnie być w zasięgu
ręki. W jaki sposób uporządkować tak zróżnicowane przedmioty? Z pomocą przychodzą ergonomiczne systemy, jakie oferuje Peka.
Najlepsza organizacja przechowywania to taka, w której
przedmioty pokrewne znajdują się blisko siebie. Podzielenie większej przestrzeni na mniejsze powierzchnie sprzyja zachowaniu porządku i łatwemu odnajdywaniu niezbędnych produktów i przedmiotów.
Kuchnia nie byłaby wystarczająco sprytna, gdyby nie
szafki wysokie. Dzięki systemowi DISPENSA możliwy
jest dostęp do całej zawartości szafki za jednym ruchem ręki. Wyciąg zapewnia dużo miejsca na produkty
suche i umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni.
Pojemniki YouboXx doskonale komponują się z systemem DISPENSA ułatwiając przechowywanie, dzięki
przemyślanemu podziałowi powierzchni. YouboXx zapewnia czystość, porządek i możliwość zachowania tematycznego ładu w zapasach, dlatego produkty suche,
przyprawy, butelki z płynami i przyprawy doskonale się
w nim odnajdują.
Modułowość i elastyczność systemu YouboXx pozwala na tworzenie dowolnych zestawów i kombinacji pojemników także w systemie podblatowym JUNIOR, co
znacznie usprawnia przechowywanie. Pojemniki mogą
być zestawiane z klasycznymi koszami, jak również

DISPENSA

YouboXx

PRZYJAZNA KUCHNIA
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cookingAGENT

KITCHEN TOWER

zastąpione przez nie. Dostęp z dwóch stron do wnętrza

Kolejnym, bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem, któ-

zapewnia doskonały przegląd zawartości.

ry doda sprytu kuchni jest system KITCHEN TOWER.

Perfekcyjną organizację strefy gotowania zapewnia sys-

Jest to nowy pomysł na wyciąg, mocowany w szafkach

tem cookingAGENT. To kompaktowy wyciąg, w którym

z drzwiami na zawiasach, który sprawia, że kuchnia

można przechowywać produkty niezbędne podczas co-

zyskuje na funkcjonalności. Wystarczy otworzyć drzwi

dziennego przygotowywania posiłków. CookingAGENT

szafki, a system automatycznie wysuwa się na zewnątrz,

pozwala zebrać wszystko, co niezbędne w jednym miej-

umożliwiając łatwy dostęp do zawartości. Plastikowe

scu – przyprawy, butelki z octem i oliwą, narzędzia ku-

pojemniki z przegródkami, zamieszczone na górnym po-

chenne, deski do krojenia i najróżniejsze akcesoria. Wy-

ziomie to idealne rozwiązanie, które zapewnia miejsce

sokie relingi koszyków i ruchome przegródki utrzymują

na sztućce czy drobne przybory. Na dolnej półce, zabez-

butelki i słoiki we właściwym miejscu, natomiast plasti-

pieczonej matą antypoślizgową, można przechowywać

kowe pojemniki pomogą utrzymać w porządku noże,

większe naczynia.

trzepaczki i najrozmaitsze przybory kuchenne.

YouboXx

DISPENSA, JUNIOR
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Szuflada dobrze
zorganizowana
Odpowiednio zaplanowany układ w szufladzie zapewnia nie tylko utrzymanie ładu
w sztućcach czy drobnych przyborach do gotowania, ale przede wszystkim sprawia,
że wszystkie niezbędne przyrządy nie gubią się i mamy je zawsze pod ręką. Warto
w przemyślany sposób zorganizować szufladę, korzystając z rozwiązań, które powstały z myślą o wygodzie w kuchni. Doposażenie szuflad sprzyja uporządkowaniu przestrzeni, utrzymaniu czystości, a przede wszystkim ułatwia codzienną pracę.
Wkład na sztućce SKY to solidna wytłoczka, która w po-

do całych szuflad w szerokości od 30 do 120 cm. No-

łączeniu z wysokiej jakości polistyrenem pozwoliła stwo-

wość w naszej ofercie – wytłoczki SEPARADO, które

rzyć trwałe i łatwe w czyszczeniu narzędzie, ułatwiające

można zastosować w szufladach o różnej szerokości,

przechowywanie i organizację szuflady. Wyższe i szersze

to kolejna, interesująca opcja ułatwiająca organizację

przegrody wewnętrzne sprawiają, że zyskujemy dużo

i pracę w kuchni. W zależności od potrzeb mamy do dys-

miejsca nawet na łyżki o nietypowych kształtach i wy-

pozycji dedykowaną wkładkę na przyprawy w butelecz-

miarach. Wytłoczki są bardzo wygodne w zastosowaniu

kach, sztućce lub wkład na inne akcesoria, który można

i mieszczą się w każdej szufladzie. Mogą być dopasowane

przy pomocy przegródek dostosować do indywidualnych

SKY
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biały

antracyt

AGO-Fibre

szary

biały

AGO-Tex

potrzeb. SEPARADO ma szerokość 30 cm i może być

po wyczyszczeniu. Można docinać je do odpowiednie-

docinany na głębokość, dzięki czemu elastycznie do-

go wymiaru. Maty poprawiają estetykę wnętrza szuflad.

pasowuje się do różnych szuflad. Dodatkowo, moż-

Zapobiegają też przesuwaniu się przechowywanych we-

na tworzyć własne kombinacje i zestawiać jeden lub

wnątrz szuflady przyborów kuchennych, naczyń, garn-

więcej wkładów ze sobą lub z matą antypoślizgową.

ków czy patelni podczas otwierania i zamykania szuflad.

Maty antypoślizgowe, które zabezpieczają dno

Dodatkowo wytłumiają dźwięk kładzionych przedmio-

szuflady przed wodą, zabrudzeniami czy zarysowa-

tów. Maty są dostępne w eleganckich teksturach i kolo-

niem, ułatwiając tym samym utrzymanie czysto-

rach, które dopasowują się do każdego wnętrza. Może-

ści, to bardzo praktyczny element wyposażenia.

my wybierać spośród bieli, antracytu czy szarości, aby

W łatwy sposób można je wyjąć i włożyć z powrotem

stworzyć swoją indywidualną kompozycję.

SEPARADO
na sztućce

SEPARADO
na przyprawy

SEPARADO
na akcesoria
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Jak ukryć kuchnię
Ogromną i coraz większą popularnością cieszą się systemy HAWA, które w każdym
momencie można zasunąć i zamknąć, o czym piszemy między innymi w naszej relacji z targów EuroCucina w Mediolanie. Jest to doskonałe rozwiązanie np. dla kuchni,
które są łączone z salonem, ponieważ można je w każdej chwili schować za elegancką i jednocześnie neutralną powierzchnią, przekształcając przestrzeń w nowoczesną
i modną zabudowę.

Ukryta kuchnia to już nie tylko jeden z trendów w aran-

zbudowanej pomiędzy korpusami. Rozwiązanie jest z po-

żacji przestrzeni, ale funkcjonalny zabieg, który optycz-

wodzeniem wykorzystywane, gdy otwierane tradycyjnie

nie powiększa wnętrze i ma na celu jeszcze coś więcej.

skrzydła mogłyby zaburzać estetykę lub ergonomię

Kuchnia przestała być jedynie pomieszczeniem,

pomieszczenia. Ponadto kuchnie zaprojektowane na

służącym przyrządzaniu posiłków, stała się miej-

powierzchni salonu pozwalają uzyskać efekt dużej prze-

scem do życia i spędzania czasu, przestrzenią re-

strzeni na stosunkowo niewielkim metrażu. Dzięki temu

laksu i spotkań z bliskimi.

zabiegowi możemy uzyskać obszerną wnękę, w której

Bloki kuchenne ukryte za drzwiami składanymi i chowa-

można ukryć prawie całą kuchnię.

nymi równolegle do boku to „must have” nowoczesnego

HAWA-Folding Concepta to jeszcze jedna odsłona

i minimalistycznego wnętrza. Producentem tego typu

tego niezwykle funkcjonalnego systemu frontów

rozwiązań jest renomowana szwajcarska firma HAWA.

łamanych, który umożliwia stworzenie ergono-

Używając systemu HAWA-Concepta drzwi otwieramy

micznej kuchni w salonie. Możemy ją w dowolnym

w tradycyjny sposób, a następnie wsuwamy do wnęki

momencie szybko schować za jednolitą taflą neutralnych

HAWA-Folding Concepta, TANDEM

drzwi. Dwa fronty mogą być łatwo złożone i bezszelestnie wsunięte w bok korpusu. Za zamkniętymi skrzydłami
otrzymamy przestrzeń o szerokości 240 cm.
Będąc jeszcze bardziej konsekwentnym w kreowaniu
neutralności we wnętrzu, możemy także ukryć zabudowę kuchenną z piekarnikiem, kuchenką mikrofalową,
ekspresem do kawy oraz innymi widocznymi na stałe
wbudowanymi urządzeniami AGD. Dzięki temu uzyskamy pełną, wysoką zabudowę wykonaną z dowolnego
frontu, który idealnie wtopi się w tło. Systemów HAWA
możemy użyć nie tylko do schowania części roboczej kuchni. Dzięki zasuwanym drzwiom możemy sprytnie ukryć kuchenne bibeloty, chroniąc je przed kurzem
czy ekspozycją na światło słoneczne, a jednocześnie nie
utrudniać sobie do nich dostępu. Systemu HAWA możemy użyć też jako drzwi do spiżarni w formie stosunkowo
płytkiej wnęki. Taka imponująca spiżarnia może powstać
nawet w niewielkiej wnęce, dając niesamowitą prze-

HAWA-Concepta

strzeń do przechowywania.
Na pograniczu kuchni i salonu za systemami HAWA-Concepta można umieścić domową biblioteczkę, audiotekę,

Innowacyjne rozwiązania pozwalają schować praktycz-

a nawet sprzęt RTV. Za drzwiami chowanymi możemy

nie wszystko. Systemy HAWA to nie tylko modny obecnie

pomieścić także naczynia, zastawę, obrusy i wiele in-

trend, ale również funkcjonalność i wygoda w przypad-

nych przedmiotów, które przydają się zarówno w kuchni,

ku takich pomieszczeń, które mają ograniczony metraż

jak i w jadalni czy salonie. Pamiętajmy, że te przestrze-

i wymagają racjonalnego gospodarowania powierzchnią.

nie często się przenikają i swobodny dostęp do rzeczy

Dzięki możliwości schowania kuchni możemy mieć dwa

codziennego użytku, a także estetyka wnętrza, ułatwiają

w jednym i cieszyć się zarówno funkcjonalnością, jak

i uprzyjemniają nam życie.

i estetyką wnętrza.

HAWA-Folding Concepta
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Elegancka łazienka

Łazienka to nie tylko miejsce codziennej toalety z okazjonalną funkcją pralni, ale przede wszystkim królestwo relaksu i pielęgnacji urody. Osobiste, domowe SPA. Wszystkie ulubione kosmetyki i akcesoria chcemy mieć zawsze pod ręką,
aby móc z nich swobodnie korzystać. Przybory toaletowe, kosmetyki, ręczniki…
W szafce czy szufladzie, w której panuje porządek, zmieści się więcej rzeczy osobistych.
W łazience przechowujemy wiele przedmiotów o różnej
wielkości i kształtach, na które potrzebujemy miejsca,
a także pomysłu, jak je zorganizować, aby były łatwo dostępne. Nie bez znaczenia jest również trwałość zastosowanych elementów, zwłaszcza, że znajdują się w pomieszczeniu o wysokim poziomie wilgoci.
W łazience nieodzowne są kosze na bieliznę, które
umożliwiają zachowanie czystości. Dzięki zastosowaniu
praktycznych i trwałych koszy wykonanych z chromowanych elementów mamy pewność, że przechowywana
w taki sposób bielizna nie zagubi się przed upraniem.
Proponujemy kosze uchylne do zamontowania
w szafce lub na kółkach, w zależności od preferencji domowników. Kolejny niezbędny element łazienki
to wieszaki na ręczniki. Chromowany, wysuwany wieszak dwuramienny lub jednoramienny, mocowany do
boku szafki to praktyczne i wygodne rozwiązanie.

CLIMBER, PICANTO, KOSZ NA BIELIZNĘ,
SNELLO, CONVOY Lavido

Dodatkowo organizer do szafki łazienkowej czy wkłady
SCOOP lub SEPARADO do szuflad, które znajdują się
bezpośrednio pod umywalką, pomogą nam zorganizować przechowywanie drobnych przedmiotów.
Zastosowanie wyciągów wysokich czy podblatowych
w łazience może wydawać się nieco zaskakujące, kojarzone są bowiem z kuchnią. Jest to jednak bardzo praktyczne rozwiązanie, które z powodzeniem można wdrożyć w łazience, czy pralni. Zyskujemy przede wszystkim
zwiększoną ilość miejsca do przechowywania ręczników,
proszków i płynów do prania oraz środków czystości, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu domu.
W łazience lub pralni z sukcesem odnajduje się również
system LE MANS, nawet z kilkoma poziomami półek.
Umożliwia on w optymalny sposób zwiększenie przestrzeni przechowywania, dzięki zagospodarowaniu trudno dostępnych miejsc w rogach pomieszczenia.
WYSOKI LE MANS, LE MANS, EXTENDO,
DESKA DO PRASOWANIA, HAWA-Concepta

PRZYJAZNA KUCHNIA
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Strefa gospodarcza na błysk!
Pomieszczenie gospodarcze, które jest funkcjonalne, przemyślane i jednocześnie ma przyjemny wygląd to prawdziwe wyzwanie,
zwłaszcza że często zapominamy o tym, aby również na tzw. zapleczu panował ład. Priorytetem jest utrzymywanie wszystkich
akcesoriów służących do sprzątania i chemii domowej w odpowiednim miejscu tak, aby zawsze mieć do nich swobodny dostęp.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem, który zapewnia praktyczną organizację przestrzeni w
szafie gospodarczej jest system SESAM. Pełne dno półek daje możliwość przechowywania
przedmiotów o nietypowych kształtach. System zawiera również dodatkowe haczyki. W tak
dobrze zorganizowanej szafce można przechowywać sprzęt o bardzo nieregularnych kształtach np. odkurzacz wraz z rurą, którą można zaczepić o dodatkowy haczyk zapobiegający
wypadaniu, a także wiadra, szczotki i ściereczki do czyszczenia.
Nieodzownymi elementami dobrze zorganizowanej

butelek z detergentami może być kłopotliwe, dlatego

szafki do przechowywania akcesoriów sprzątających jest

warto zaopatrzyć się w praktyczny wyciąg PORTERO,

bardzo praktyczny uchwyt na szczotki oraz wieszaki

który nie tylko pomoże zorganizować przechowywan-

na szufelki, małe szczoteczki czy inne drobniejsze ak-

ie środków czystości, ale część jego stelaża można

cesoria. W pomieszczeniu gospodarczym idealnie odna-

również zabierać ze sobą. Koszyki zapewniają dużo

jduje się przybornik PESOLO np. na małe przedmioty

miejsca na butelki, ściereczki i gąbki, umożliwiając

służące do czyszczenia. Wraz z chromowaną półką na

przechowywanie w odrębnych przegródkach.

akcesoria lub środki czystości tworzą idealny zestaw,

Uzupełnieniem strefy gospodarczej mogą być półki

dzięki któremu możemy pogrupować tematycznie ak-

EXTENDO. Dno półek pokryte jest matą antypośliz-

cesoria sprzątające i przechowywać je w jednym mie-

gową, która zabezpiecza przed zabrudzeniem oraz prze-

jscu. W pomieszczeniu gospodarczym zwykle tylko

wracaniem się przechowywanych przedmiotów. W razie

przechowujemy środki czystości, które musimy zabierać

silnego zabrudzenia matę można w każdej chwili wy-

ze sobą sprzątając dom czy mieszkanie. Przenoszenie

mienić na nową.
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Ukryta przestrzeń biurowa
Własna firma w domu to w ostatnich latach bardzo częsta praktyka. Nie zawsze jednak jest możliwe wygospodarowanie osobnego gabinetu do pracy ze względu na
niewielki metraż mieszkania. Strefę biurową można jednak zorganizować nawet na
niewielkiej powierzchni, wystarczy zastosować kilka nowoczesnych systemów meblowych. Odpowiednia aranżacja pokoju, który pełni np. rolę salonu czy sypialni oraz wykorzystanie przemyślanego systemu drzwi i półek umożliwiają stworzenie wygodnej
przestrzeni biurowej, którą możemy w dowolnym momencie schować za drzwiami.
Ideą ukrytego biura jest schowanie całego gabinetu

Jest to możliwe za sprawą nowatorskiego zastoso-

wraz z biurkiem, krzesłem, szafkami oraz wyposażeniem

wania systemiu HAWA-Folding Concepta - rozsu-

w szafie wnękowej. Takie rozwiązanie umożliwia jedne-

wanych i składanych skrzydeł drzwiowych, które

mu pomieszczeniu pełnienie wielu funkcji naraz. Może

można w całości schować we wnęce. Otwarte drzwi

być ono reprezentacyjnym salonem, przytulną sypialnią

dzięki temu w ogóle nie zajmują miejsca i nie zabierają

lub nawet kuchnią, gdy nie pracujemy. Wystarczy jeden

powierzchni nawet w wyjątkowo małym pokoju.

ruch ręki, aby otworzyć ukryte biuro i zasiąść do pracy
w swoim własnym, pełnowartościowym gabinecie.

EXTENDO, HAWA-Folding Concepta, ELEKTRYCZNY STELAŻ BIURKA

PRZYJAZNA KUCHNIA
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Uzupełnieniem tak rozwiązanej przestrzeni biurowej są
półki EXTENDO, które można łatwo wysuwać. Pomieszczą one obszerne segregatory na dokumenty, a dostęp
do nich jest zawsze swobodny. Kosze wykonane są
z profilowanej blachy w taki sposób, aby zawartość półek nie wypadała podczas wysuwania. Dodatkowo zabezpieczone są matami antypoślizgowymi. Mogą utrzymać
EXTENDO

ciężar nawet do 30 kg, można zatem na nich postawić
niezbyt ciężką drukarkę czy inne urządzenia biurowe.

Praca biurowa i związane z nią siedzenie w jednym miejscu może niekorzystnie wpływać na kręgosłup. Ważne
jest więc dostosowanie stanowiska do wzrostu osoby
pracującej.
Stelaż biurka z elektrycznym regulowaniem wysokości
pozwala pracować w różnych pozycjach zarówno wysokim, jak i niskim osobom. Płynna regulacja wysokości
umożliwia dodatkowo zmianę pozycji podczas pracy
np. z trybu siedzącego na stojący. Wysokość zmienia
się bardzo łatwo - przez naciśnięcie przycisku w panelu
umieszczonym pod blatem. Jego wysokość można regulować w zakresie od 65 do 132 cm. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest wykorzystanie tego samego mebla do
wielu rożnych zastosowań.

PANEL ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA
WYSOKOŚCIĄ BIURKA

ELEKTRYCZNY STELAŻ BIURKA

Ewa Mierzejewska
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Natura i ergonomia
Nowe trendy w urządzaniu kuchni sprzyjają wygodzie i dobremu samopoczuciu. Modne są naturalne materiały, a funkcjonalność jest równie ważna jak uroda wnętrza.

Przez ostatnie dziesięć lat w naszych kuchniach zaszło

kuchennej. Pamiętam, jak kilka lat temu na targach

sporo zmian. Ze względu na ich znaczenie i długotrwałe

EuroCucina w Mediolanie prawie wszyscy producenci

konsekwencje, trzy spośród nich zakwalifikowałabym

mebli pokazali białe kuchnie! Były do siebie uderzają-

do kategorii „rewolucyjnych”,. Pierwszą i najważniejszą było otwarcie kuchni na jadalnię i salon. Dzięki

co podobne: bardzo proste, geometryczne, z frontami
z lakierowanego MDF-u, bez uchwytów. Tak rozpoczęła

tej istotnej zmianie kuchnia przestała być zamkniętym

się epoka kuchni minimalistycznych. Właściwie wszyst-

pomieszczeniem, do którego dostęp mieli tylko domow-

kie z wymienionych powyżej „kuchennych rewolucji” są

nicy. Co więcej: fakt, że kuchnia „weszła na salony”,

do dziś aktualne. Nadal projektowanych jest wiele bia-

całkowicie zmienił jej oblicze. Odtąd zaczęliśmy ją trak-

łych, otwartych na salon kuchni, najczęściej z wyspą.

tować z dużo większą uwagą, starannie dobierać ma-

Trendy w urządzaniu wnętrz nie zmieniają się szybko.

teriały i wyposażenie tak, aby były nie tylko użyteczne,

One trwają, ewoluują i po prostu stają się coraz bardziej

ale i ładne. Kolejną konsekwencją otwarcia kuchni
było pojawienie się wyspy kuchennej. Zajęła ona

powszechne. To co kilka lat temu oglądaliśmy tylko na
targach designu, dziś widzimy w niemal każdym miesz-

miejsce między częścią ściśle kuchenną a salonem lub

kaniu. Ale, jak wiadomo, jedyną stałą rzeczą na świecie

jadalnią salonem (sama wyspa przedłużona o stół za-

jest zmiana. Dlatego obok istniejących już od kilku lat

częła niekiedy pełnić rolę jadalni). Trzecią wielką zmianą

trendów, pojawiają się nowe. Powoli i systematycznie

było uznanie bieli jako dominującego koloru zabudowy

rosną w siłę. Oto one.
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2. Antracyt. Ciemna szarość jest obecnie dominującym odcieniem w kuchni. Fronty zabudowy kuchennej
w takim kolorze wyglądają bardzo nowocześnie i szlachetnie. Mogą być lakierowane na wysoki połysk lub
matowe. A biel? Nadal ma się dobrze - zwłaszcza w Polsce, gdzie ze względu na małe metraże mieszkań i zamiłowanie do stylu skandynawskiego jasne kolory zawsze
są popularne. Jednak to odcień antracytowy przejmuje
palmę pierwszeństwa. I ma godnego konkurenta…
3. Drewno. Jeśli komuś nie pasuje odcień antracytu,
może mieć kuchnię drewnianą. Z szafkami z litego drewna lub z płyty fornirowanej drewnem. Wciąż na czasie
są eleganckie forniry z drzew egzotycznych, ale bardziej
cenione zaczynają być te wykonane z gatunków europej1. Wyspa plus szafa. W modnej kuchni znajdują się

skich, takich jak dąb, jesion czy drzewa iglaste. Ważne

zazwyczaj dwa postawowe bloki: wyspa oraz zabudowa

tylko, by usłojenie było dobrze widoczne. Naturalność

w formie dużej szafy, zajmującej całą ścianę (albo dwie).

drewna, jego „prawdziwość” - to jest najważniejsze.

Wyspy mają teraz tysiące kształtów i mnóstwo różnych

Niektórzy producenci zabudowy kuchennej lansują

zastosowań: od podręcznej bliblioteki dla książek ku-

wręcz meble kuchenne sprawiające wrażenie „zbitych

charskich po stół jadalniany dla kilku osób. Natomiast

z desek”. Drewno w kuchni wymaga zawsze solidnego

szafy z zewnątrz wyglądają dość tajemniczo. Nie wiado-

zabezpieczenia. Teraz do impregnacji częściej stosuje

mo, co się w nich kryje. A czasem mieści się w nich…

się olej niż lakier. Pokryte olejem drewno zachowuje

cała kuchnia. W pojemnej szafie da się upakować prawie

bardziej naturalny wygląd, a jego powierzchnia zyskuje

wszystko, co w kuchni niezbędne: od AGD po spiżarnię.

swoistą głębię. Olej pozwala także na wydobycie wszyst-

Zazwyczaj taka szafa ma kilkoro drzwi i jest klarowną,

kich niuansów kolorystycznych. No i jest zdecydowanie

czystą bryłą pozbawioną dekoracji, a nawet uchwytów -

bardziej praktyczny, ponieważ olejowane drewno łatwiej

ich rolę pełnią najczęściej frezowania frontów.

utrzymać w dobrym stanie przez wiele lat.

CONVOY Lavido
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4. Mieszanie materiałów. Idealne rozwiązanie dla nie-

7. Funkcjonalność. Modna kuchnia to kuchnia wy-

zdecydowanych i tych, którzy nie lubią monotonii. Zabu-

godna, komfortowa, ergonomiczna. Taka, w której

dowa kuchenna nie musi dziś być monochromatyczna.

wszystkie czynności wykonujemy bez trudu, i w której

W jednej kuchni można dziś miksować biel z antracy-

nie musimy zbyt często sprzątać, bo „porządek robi się

tem, stal z drewnem. Możliwości układania takiej mozai-

sam”. Projektanci i producenci dwoją się i troją, aby

ki jest bez liku. Nie każdy chce mieć całą zabudowę ku-

wnętrza zabudowy kuchennej zapełnić mechanizmami

chenną w odcieniu głębokiej szarości, wtedy wystarczy

ułatwiającymi życie. Na topie są zatem specjalne szafy,

dodać elementy z jasnego drewna. Taki zabieg optycz-

w których możemy ukryć… prawie całą kuchnię. Albo

nie rozjaśni wnętrze i doda mu ciepła, przytulności.

szafy - spiżarnie pełne suchych produktów stojących
na półeczkach z antypoślizgowym dnem. Otwieramy

5. Marmury. Tak, to nie pomyłka. Wprawdzie w nowo-

front takiej spiżarni - i półki lekko wyjeżdżają do przodu.

czesnych kuchniach zobaczyć można wszelkie rodzaje

Gdyby pokusić się o wybranie najmodniejszego słowa,

kamienia, ale z pewnością najmodniejsze wśród nich

związanego z kuchnią, byłoby to z pewnością „cargo”.

są marmury. Te same, których dotąd używano w kuchni

Zarówno wysokie szafy, jak i małe podblatowe szafeczki

rzadko i ostrożnie, ze względu ich miękkość i niezbyt

bywają dziś wyposażone w tego typu rozwiązania. Po-

dużą odporność na uszkodzenia. Wszystko z powo-

pularność zdobywają także specjalne systemy półek do

du dążenia do „efektu naturalności”. Tak jak drewno

szafek narożnych, skontruowane tak, by zapewnić nam

w kuchni ma wyglądać jak przywiezione wprost z tar-

jak najwięcej miejsca do przechowywania dużych na-

taku, tak kamień ma prawo być niedoskonały. Zamiast

czyń. Genialnym pomysłem są górne szafki z systemem

szukać płyt jak najbardziej gładkich, wybieramy zatem

„windy”, czyli z uchwytem pozwalającym na ściągnięcie

te z mocnym użyleniem. I nie przejmujemy się ewen-

zawartości szafki w dół jednym ruchem ręki. Podsumo-

tualnymi zabrudzeniami czy zarysowaniami. Kamień nie

wując: modna kuchnia to ta, w której czujemy się kom-

musi być nieskazitelny. Taka jego uroda.

fortowo. Doskonała wiadomość, nieprawdaż?

6. Złoto, miedź, mosiądz. Oczywiście stosowane
z umiarem, w dodatkach takich jak uchwyty, armatura,
lampy. To nowa, kuchenna „biżuteria”, która z powodzeniem zastępuje elementy srebrne, chromowane i aluminiowe. Złoty odcień idealnie pasuje zwłaszcza do kuchni
antracytowych. Dodaje im blasku.

LE MANS
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Nowy showroom w Gdyni
Z myślą o architektach oraz ich klientach z północy Polski otworzyliśmy w Trójmieście
kolejny showroom. Mamy nadzieję, że stanie się on inspirującym miejscem spotkań
dla wszystkich, którzy planują nową kuchnię lub zmiany w dotychczasowej.
Zapraszamy do świata nowoczesności i funkcjonalności.

showroom wyposażyliśmy w akcesoria w tym modnym

Dwupoziomowy, minimalistyczny salon łączy funkcje po-

kolorze jak również w najbardziej popularne i funkcjo-

kazowe i użytkowe. Wykończony w stylu loftowym sho-

nalne szystemy stosowane w nowoczesnych wnętrzach.

wroom stworzyliśmy we współpracy z Pracownią AGD.

W salonie w Gdyni prezentujemy najnowsze rozwiązania

Prezentujemy w nim szafki wyposażone w wysuwane

i ergonomiczne systemy, które tworzą nie tylko funkcjo-

carga wysokie i niskie, systemy narożne oraz kosze na

nalną kuchnię, ale również przyjazne i piękne wnętrze.

śmieci. Absolutną nowością i hitem eleganckich kuchni

Serdecznie zapraszamy na pyszną kawę do showroomu

jest antracytowa kolorystyka, która podkreśla wyjątko-

przy ul. Legionów 112 w Gdyni. Porozmawiajmy o na-

wość wnętrza i nadaje mu wyszukany charakter. Nowy

szej wspólnej pasji - o designie!
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Spotkania pełne inspiracji
Spotkania z architektami i projektantami, podczas których odbywają się pokazy lifecooking i prezentacje szkoleniowe to zawsze ogromna przyjemność zarówno dla nas,
jak i dla uczestników.
Szkolenia odbywają się w trzech naszych showroomach:
w Swarzędzu koło Poznania, Gdyni i Warszawie, czasami
w kameralnej atmosferze, a czasami w liczniejszym gronie. Podczas spotkań opowiadamy o nowościach, kluczowych produktach, bibliotekach 3D w programach do
projektowania. Dbamy o przyjazną atmosferę, smaczny
poczęstunek i zapraszamy gości, którzy zawsze mają
coś interesującego do opowiedzenia o wnętrzarstwie.
Uczestnicy biorą aktywny udział w dyskusji, wnosząc

Podczas life-cooking w salonie w Swarzędzu Pani

do niej cenny wkład, co inspiruje nas do organizowania

dr Krystyna Łuczak-Surówka opowiedziała o funkcjo-

jeszcze lepszych spotkań.
Podczas najbliższych szkoleń będziemy nie tylko opowia-

nalności mebli, zaspokajaniu potrzeb w kuchni oraz
aktualnych trendach we wnętrzarstwie.

dać o wnętrzarstwie, ale również rozdamy uczestnikom
nasz aktualny katalog edycję na rok 2016. Informacje
na temat szkoleń dostępne są na stronie www.peka.pl
Serdecznie zapraszamy!

Pani Ewa Mierzejewska, dziennikarka, autorka bloga
www.ewaiwnetrze.pl oraz reportaży o wnętrzarstwie,
które publikowane są w programie Dzień Dobry TVN,
opowiadała o gorących trendach z Mediolanu.
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Lucerna

brama do serca Szwajcarii

Lucerna, będąca bramą do serca górskiej Szwajcarii, położona nad Jeziorem Czterech Kantonów, otoczona jest wspaniałą panoramą gór. Niezwykle malownicze miasto dzięki licznym atrakcjom, bogatej historii, sklepom z pamiątkami i zegarkami
jest jednym z symboli alpejskiego kraju, który jest niewiele większy od województwa
mazowieckiego.
Nasza firma-matka Peka-Metall AG pochodzi ze Szwajcarii i dzięki
uprzejmości naszych szwajcarskich partnerów mieliśmy ogromną przyjemność zwiedzić Lucernę, zrobić przepiękne zdjęcia, odetchnąć czystym, górskim powietrzem i nacieszyć się alpejskimi widokami.
Największą atrakcją Lucerny jest średniowieczny, drewniany most
Kappelbrücke, najstarszy w Europie. Jego niespotykany kształt wynika
z trudnego bagnistego podłoża, na którym został postawiony. Wszystkich mostów na rzece jest pięć i warto wspomnieć jeszcze o jednym,
również drewnianym, średniowiecznym moście Plewnym - Spreuerbrücke. Pod jego spadzistym dachem kryją się tablice z serią obrazów ukazujących śmierć tańczącą z przedstawicielami różnych stanów i zawodów.
Będąc w Lucernie trzeba koniecznie obejrzeć nie tylko kamieniczki Starego Miasta, ale również ufortyfikowany 850-metrowy mur Museggmauer z dziewięcioma basztami. Dla miłośników sztuki współczesnej obowiązkowym punktem programu będzie muzeum Picassa.
In love with Switzerland!
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Wybierz polecenie „skanuj reklamę”.

