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SHOWROOM

Poznaj Decoroom Kitchen!
Biorąc pod uwagę potrzeby naszych Klientów stworzyliśmy dział kuchenny, który zajmuje
się kompleksowym wykończeniem zabudowy kuchennej i nie tylko.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Decoroom Kitchen.
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Więcej niż kuchnia
Marzysz o pięknej kuchni, która stanie się sercem domu lub o garderobie, która pomieści wszystkie rzeczy? Stworzyliśmy dział Decoroom Kitchen, który
kompleksowo zajmie się zabudową meblową w mieszkaniu. Począwszy od
projektu, poprzez wybór materiałów aż po montaż mebli.
W Decoroom Kitchen wykonujemy wszelkie zabudowy meblowe w postaci szaf
wnękowych, domowej biblioteki czy szafek
w łazience. Wybierając kuchnie z Decoroom
otrzymują Państwo:

Kitchen

PROJEKT I REALIZACJA DECOROOM

• projekt architekta wnętrz
specjalizującego się w aranżacji kuchni
• wizualizacje 3D
• indywidualny dobór materiałów
• meble wykonane na wymiar
• dostawę i montaż mebli w cenie

decoroom.eu
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ZESPÓŁ KITCHEN
Zespół Decoroom Kitchen tworzą doświadczeni architekci wnętrz specjalizujący się w projektowaniu mebli na wymiar. Cechuje ich kreatywność, otwartość na innowacje oraz profesjonalizm.
Dzięki swojemu zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do każdego projektu zyskali grono
zadowolonych Klientów. Dziś mogą pochwalić się szerokim portfolio naszych realizacji.

Kitchen
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Zagraj z nami w DECO GRĘ
i dołącz do ludzi zadowolonych
ze swojego wnętrza!

GRA

1
Projektowanie
mieszkania
zgodnie z potrzebami opra		Koncepcja:
cowujemy układ funkcjonalny: elemen-

→

tów zabudowy meblowej, szaf, garderoby i kuchni.

→ 		 Wstępny wybór materiałów: wybiera-

wybór materiałów:
		Szczegółowy
wybieramy konkretne materiały oraz

→

kolory , z którego powstanie kuchnia,
szafy lub zaprojektowana zabudowa

kończeniowe do kuchni oraz pozostałej

meblowa.

zabudowy meblowej.

kosztorys zawierający orientacyjną
wycenę kuchni i pozostałej zabudowy
meblowej.

kosztorysu: przygotowu		Aktualizacja
jemy zaktualizowaną wersję kosztorysu.
→		Harmonogram płatności: tworzymy
harmonogram, dzięki któremu dobrze

→

wiesz kiedy powinna nastąpić Twoja
płatność. Zyskujesz komfort planowa-

Rozpoczęcie prac wykończeniowych.
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Projektowanie
kuchni i zabudowy
meblowej

my systemy kuchenne i materiały wy-

→		Kosztorys wstępny: przygotowujemy

•

2

nia wydatków i kontrolę nad budżetem.

Realizacja
kuchni i zabudowy
meblowej
→

umowy: po zapoznaniu się
		Podpisanie
z projektem i kosztorysem podpisujemy

→

		i szczegółowy projekt przedstawiający to,

→

		gotowujemy wizualizację 3D, aby zobra-

umowę.

Projekt: opracowujemy indywidualny

co zostanie zrealizowane w mieszkaniu.

Wizualizacja: na życzenie klienta przyzować projekt przed rozpoczęciem prac.

•		 Odbiór realizacji mieszkania.

Zakończenie prac wykończeniowych.

nad wykonaniem: nadzoruje		Nadzór
my każdy element prac, dbając o prawi-

→

dłową i terminową realizację projektu.

		wać koszty na każdym etapie prac.
→		Gwarancja: po zakończeniu prac wykonawczych udzielamy gwarancji na
→

Kontrola kosztów: możesz kontrolo-

24 miesiące.

•

Zakończenie prac stolarskich: czas na
odbiór kuchni!

Twoje mieszkanie jest gotowe!
Kitchen
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Q&A

Najczęstsze pytania

Jak odpowiednio rozplanować sprzęt AGD

Jak długo trwa montaż mebli na wymiar?

w kuchni na wymiar?

Czas trwania montażu jest zależny od wielkości

Główną zasadą projektowania przestrzeni ku-

zamówienia oraz zakresu prac. Wynosi on zazwy-

chennej jest tzw. trójkąt roboczy. Polega on na

czaj od 3 dni do 2 tygodni. W przypadku zastoso-

przyporządkowaniu sprzętów (lodówki, zlewoz-

wania kamienia, szkła, elementów ślusarskich czy

mywaka i płyty do gotowania) do wierzchołka

tapicerki ten proces ulega wydłużeniu, ponieważ

trójkąta. Przygotowywanie potraw wymaga pew-

pomiaru i produkcji tych materiałów można do-

Czy montaż mebli jest dodatkowo płatny?

nych działań wykonanych w określonej kolejności.

konać dopiero po zakończeniu wcześniejszego

Oferowana przez nas usługa obejmuje

Najpierw wyjmujemy produkty z lodówki, potem

etapu montażu mebli.

montaż mebli, podłączenie urządzeń elek-

myjemy je, a następnie wrzucamy do garnka, na

trycznych wyposażonych w przewód przyłą-

patelnię lub do piekarnika. Dlatego odległości

czeniowy oraz oświetlenia podszafkowego

między urządzeniami w trójkącie roboczym po-

szafkę umywalkową?

do sieci elektrycznej, jak również innych

winny mieścić się w następujących przedziałach:

Nie, ze względów logistycznych nie zajmujemy się

urządzeń do sieci wodno–kanalizacyjnej

120-210 cm między lodówką a zlewozmywakiem,

pojedynczymi meblami. Nasza usługa jest kom-

(płyta kuchenna, okap, piekarnik, lodówka,

120-210 cm między zlewozmywakiem a płytą do

pleksowa.

zlew, kran, zmywarka) oraz inne urządzenia

gotowania (90 cm w małych pomieszczeniach),

niezbędne do funkcjonowania mebli zgod-

120-270 cm między lodówką a płytą do gotowania.

Czy można zamówić pojedynczy mebel np.

nie z ich przeznaczeniem.
Co ma wpływ na cenę mebli kuchennych?
Jaki jest czas realizacji mebli?

Czy wykonujecie Państwo tylko zabudowę ku-

Na cenę mebli wpływa wiele czynników, m.in.

Termin realizacji zależy od wybranego materiału.

chenną?

rodzaj materiału, kształt i forma frontów oraz ro-

Wykonujemy wszystkie meble w zabudowie oraz

dzaj zastosowanych akcesoriów.

Standardowy czas realizacji to 8-10 tygodni.

wolnostojące: stoły, komody, meble tapicerowaKiedy meble można wysłać do produkcji, czy

ne w zabudowie, elementy ślusarskie, takie jak

musimy czekać na zakończenie prac wykoń-

regały, drzwi itd.

czeniowych?
Te dwa etapy są od siebie zależne. Dopiero po

Czy meble są objęte gwarancją?
Wszystkie produkowane przez nas meble objęte są 24-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie

Czy mają Państwo katalog materiałów?

obejmuje uszkodzeń mechanicznych takich jak:

wykonaniu prac wykończeniowych, takich jak

Nie, nie posiadamy takiego katalogu. Projekty

przeciążenie prowadnic, uszkodzenie powłoki

położenie płytek w pasie roboczym w kuchni

oraz materiały na meble wybieramy i dopasowu-

lakierniczej, wyrwanie z zawiasów, wad wynika-

oraz podłóg i wprowadzeniu zmian elektryczno-

jemy indywidualnie do potrzeb Klienta. Zaprasza-

jących z niewłaściwego użytkowania oraz czysz-

-hydraulicznych można wykonać szczegółowy

my do naszego showroomu. Podczas spotkania

czenia mebli.

pomiar i zlecić projekt mebli do produkcji.

zaprezentujemy Państwu na żywo próbki frontów
blatów i inne materiały. Wykonujemy również
próbki na potrzeby danej realizacji.

Kitchen
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MATERIAŁY

Fronty

Laminat
Zabudowa meblowa z laminatu wykazuje odporność
na uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę.
Dostępna jest w szerokiej gamie wzorów, kolorów

Lakier

i struktur powierzchni: gładkie, perliste, matowe czy

Zastosowanie tego materiału pozwoli na wyko-

imitujące prawdziwe drewno. Meble z laminatu charak-

nanie projektu w dowolnym stylu - od nowocze-

teryzują się również wysoką odpornością na wilgoć. Są

snego, minimalistycznego, po mocno dekora-

łatwe do czyszczenia i bardzo odporne na zarysowania.

cyjny i bardziej klasyczny. Fronty pokrywane są

Jest to najbardziej popularna wersja wykończenia

specjalistycznymi lakierami, dostępnymi w sze-

zabudowy meblowej imitującej drewno.

rokim wachlarzu kolorów, a także w wykończeniu matowym lub z połyskiem. Meble z frontami
lakierowanymi dobrze sprawdzą się w łazienkach
i pomieszczeniach, w których panuje zwiększona
wilgotność.

Fornir
Materiał, który najlepiej sprawdza się na gładkich frontach. Wykończenie z naturalnym i niepowtarzalnym
Cena

Odporność na temperaturę
Odporność na zadrapania
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Gama kolorystyczna
Rodzaje wykończeń
Trwałość koloru
Łatwość czyszczenia
Trwałość
Czas oczekiwania

Kitchen
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• mało, •• średnio, ••• dużo

Odporność na wilgoć

LAMINAT

SKALA 1–3:

SKALA OCENY FRONTÓW

decoroom.eu

rysunkiem drewna, które tworzy unikalny klimat wnętrza. Ciekawa alternatywa dla frontów z drewna litego.
Fornir dodatkowo jest od nich znacznie lżejszy, łatwiejszy w obróbce i codziennym utrzymaniu. Meble z forniru
to alternatywa dla frontów drewnianych.
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Granit
Blat z granitu to wybór przede wszystkim materiału
naturalnego, przez co jest bezpieczny dla zdrowia
i przyjazny środowisku. Dostępna jest szeroka gama

Konglomerat kwarcowy

kolorystyczna czy różnorodne struktury powierzchni.

Blaty z kwarcu charakteryzują się bardzo wysoką trwałością i od-

Wzór jaki widzimy na materiale jest całkowicie niepo-

pornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia. Dzięki

wtarzalny, nie znajdziemy dwóch identycznych blatów.

gładkiej strukturze są łatwe do utrzymania w czystości i posiadają

Są to wyroby odporne na wysoką temperaturę, ścieranie,

właściwości antybakteryjne. Producenci posiadają szeroką gamę

uszkodzenia mechaniczne, a także zarysowania. Dzięki

kolorów. Konglomeraty kwarcowe są twardsze i dużo lżejsze niż

odpowiedniej impregnacji jest odporny na wilgoć oraz

kamień naturalny. Mają niską nasiąkliwość, dzięki czemu można

zaplamienia (wodą, tłuszczami, winem i sokami).

MATERIAŁY

Blaty

je wykorzystać w pomieszczeniach, gdzie mamy styczność z wodą.
Jednak sama powierzchnia nie jest niezniszczalna. Konglomeraty
kwarcowe są odporne na działanie wyższych temperatur, wymagane
jest jednak stosowanie podkładek ochronnych pod gorące naczynia.

Drewno lite
To materiał w 100% naturalny i higroskopijny. Oznacza to, że reaguje
na zmieniające się warunki otoczenia. Pobiera parę wodną przez co
może zwiększać lub zmniejszać swoją powierzchnię w zależności od
wilgotności powietrza. Blaty z drewna są łatwe w obróbce i renowacji
jednocześnie są podatne na zaplamienia i zarysowania, dlatego
należy unikać krojenia na blacie bez użycia deski ochronnej. Drewno
jest materiałem łatwopalnym, dlatego należy zachować ostrożność,
używać podkładek ochronnych i nie stawiać bezpośrednio na blat
gorących naczyń. Blaty z drewna litego to piękny naturalny produkt
jednocześnie bardzo wymagający.

Kitchen
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MATERIAŁY

Systemy Peka i akcesoria
Le-Mans II

Dispensa

System, który kształtem przypomina fran-

System, który zapewnia widoczność i dostęp do

cuski tor wyścigowy. Pozwala wykorzystać

zawartości z obu stron. Wystarczy delikatnie po-

przestrzeń dzięki wysuwanym półkom.

ciągnąć i wysunąć całą zawartość na zewnątrz.

Cała zawartość narożnika wyjeżdża na zewnątrz szafki.

OEKO Universal
Zestaw pojemników na odpady. Duży pojemnik

Magic-Corner Comfort

posiada możliwość zawieszenie dwóch worków,

To system narożny, który pozwala na efek-

tym samym organizując miejsce na segregację

tywne wykorzystanie tzw. „ ślepego” na-

odpadów, a wykończenie pojemnika pierścieniem

rożnika w kuchni. Konstrukcja pozwala na

przytrzymuje worki i uniemożliwia ich zsuwanie

wysunięcie wszystkich półek na zewnątrz.

Le-Mans II

Magic-Corner Comfort

Kitchen Tower

Dispensa

OEKO Universal

Wkład drewniany

się. Istnieje możliwość zastosowania mat anty-poślizgowych zabezpieczających dno szuflady.

Kitchen Tower
Otwierając front system wysuwa się z szaf-

Wkład drewniany

ki zapewniając swobodny dostęp z trzech

Wkład do organizacji szuflad wykonany z drew-

stron do całej zawartości. Dolna półka

na dębowego, pomaga utrzymać porządek oraz

wyposażona jest w matę zabezpieczającą

efektywnie zorganizować przestrzeń szuflad. Mo-

przed porysowaniem, którą można łatwo

dułowe elementy wkładu pozwalają na dowolną

wyjąć i wyczyścić, oraz uchwyt utrzymujący

konfigurację w szufladzie.

z boku deskę do krojenia.

Kitchen
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PROJEKT I REALIZACJA DECOROOM

ROOM

Kitchen

Kuchnia

Kuchnia

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy
BLATY: spiek
PAS ROBOCZY: spiek

Kitchen

ul. Szamocka

21

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy
BLATY: lastryko
PAS ROBOCZY: lastryko

Kitchen

ul. Białej Floty

23

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy z ozdobnymi frezami
BLATY: konglomerat kwarcowy
PAS ROBOCZY: konglomerat kwarcowy

Kitchen

ul. Mińska II

25

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy
BLATY: konglomerat kwarcowy
PAS ROBOCZY: płytki - mozaika

Kitchen

ul. Kłopot

27

Kuchnie

ROOM

FRONTY: laminat
BLATY: laminat
PAS ROBOCZY: szkło

Kitchen

ul. Obrzeżna

29

Kuchnie

ROOM

FRONTY: fornir i MDF lakier matowy
BLATY: konglomerat kwarcowy
PAS ROBOCZY: konglomerat kwarcowy i fornir

Kitchen

ul. Olbrachta

31

Kuchnie

ROOM

FRONTY: laminat
BLATY: laminat
PAS ROBOCZY: szkło prążkowane

Kitchen

ul. Mińska

33

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier wysoki połysk
oraz elementy wykonane z forniru
BLATY: granit

Kitchen

ul. Mińska I

35

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier głęboki mat
BLATY: konglomerat

Kitchen

ul. Rakowska

37

Kuchnie

ROOM

FRONTY: lakier matowy z ozdobnymi frezami
BLATY: lite drewno
PAS ROBOCZY: płytki

Kitchen

ul. Głębocka

39

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy oraz laminat
BLATY: granit
PAS ROBOCZY: szkło

Kitchen

ul. Mościckiego

41

Kuchnie

ROOM

FRONTY: płyta MDF pokryta warstwą metalu oraz MDF lakier matowy
BLATY: granit
PAS ROBOCZY: granit

Kitchen

ul. Waldorffa

43

Kuchnie

ROOM

FRONTY: płyta MDF pokryta warstwą metalu oraz fronty lustrzane
BLATY: laminat
PAS ROBOCZY: lustro

Kitchen

ul. Sowińskiego

45

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy
BLATY: laminat
PAS ROBOCZY: płytki

Kitchen

ul. Grzybowska

47

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy i fornir
BLATY: laminat
PAS ROBOCZY: laminat

Kitchen

ul. Syreny

49

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy
BLATY: spiek
PAS ROBOCZY: spiek

Kitchen

ul. Żupnicza

51

Kuchnie

ROOM

FRONTY: laminat
BLATY: laminat
PAS ROBOCZY: laminat

Kitchen

ul. Dzielna

53

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy z frezem, lustro
BLATY: konglomerat kwarcowy i szkło
PAS ROBOCZY: konglomerat kwarcowy

Kitchen

ul. Jagiellońska

55

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier mat
BLATY: konglomerat kwarcowy
PAS ROBOCZY: płytki

Kitchen

ul. Rudzka

57

Kuchnie

ROOM

FRONTY: MDF lakier matowy z frezem
BLATY: laminat
PAS ROBOCZY: płytki

Kitchen

ul. Senatorska

59

Kuchnie

ROOM

FRONTY: laminat
BLATY: granit
PAS ROBOCZY: szkło/płytki

Kitchen

ul. Przasnyska III

61

PROJEKT I REALIZACJA DECOROOM

ROOM

Kitchen

Łazienka

Łazienki

ROOM

Kitchen

ul. Białej floty

ul. Dzielna

ul. Białej Floty

ul. Dzielna

FRONTY: lakier mat

FRONTY: MDF lakier frezowany

BLATY: lakier mat

BLATY: konglomerat kwarcowy

65

Łazienki

ROOM

Kitchen

ul. Lirowa

ul. Rudzka

ul. Lirowa

ul. Rudzka

FRONTY: MDF lakier matowy

FRONTY: MDF lakier mat

BLATY: laminat

BLATY: corian

67

Łazienki

ROOM

Kitchen

ul. Kłopot

ul. Grzybowska

ul. Kłopot

ul. Grzybowska

FRONTY: płyta MDF pokryta warstwą metalu

FRONTY: laminat

BLATY: płyta MDF pokryta warstwą metalu

BLATY: laminat

69

Łazienki

ROOM

Kitchen

ul. Mińska I

ul. Fort Wola

ul. Mińska I

ul. Fort Wola

FRONTY: fornir

FRONTY: MDF lakier matowy

BLATY: fornir

BLATY: płyta MDF lakier matowy

71

Łazienki

ROOM

Kitchen

ul. Żupnicza

ul. Zambrowska

ul. Żupnicza

ul. Zambrowska

FRONTY: fornir

FRONTY: fornir i MDF lakier matowy

BLATY: konglomerat kwarcowy

BLATY: konglomerat kwarcowy

73

Łazienki

ROOM

Kitchen

ul. Syreny

ul. Szlenkierów

ul. Syreny

ul. Szlenkierów

FRONTY: laminat

FRONTY: MDF lakier matowy

BLATY: granit

BLATY: MDF lakier matowy

75

Łazienki

ROOM

ul. Rakowska
FRONTY: fornir lakierowany
BLATY: kwarcyt
SZAFKA: konstrukcja metalowa

Kitchen

ul. Rakowska

77

Łazienki

ROOM

ul. Mińska I

ul. Woronicza

SZAFY / FRONTY: lakier wysoki połysk

SZAFY / FRONTY: płyta pokryta warstwą metalu

KORPUS: laminat

KORPUS: płyta pokryta warstwą metalu
BLATY: płyta pokryta warstwą metalu

Kitchen

ul. Mińska I

ul. Woronicza
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PROJEKT I REALIZACJA DECOROOM

ROOM

Kitchen

Inne meble

Inne meble

ROOM

Kitchen

ul. Olbrachta

ul. Lirowa

ul. Olbrachta

ul. Lirowa

SZAFKI RTV / FRONTY: MDF lakier matowy

SZAFY Z WNĘKAMI OTWARTYMI /

KORPUS: MDF lakier matowy oraz

FRONTY: laminat

fornir naturalny

WNĘKA: laminat

83

Inne meble

ROOM

Kitchen

ul. Przasnyska

ul. Szlenkierów

ul. Przasnyska

ul. Szlenkierów

SZAFY / FRONTY: fornir naturalny

SZAFY / FRONTY: płyta pokryta warstwą

KORPUS: laminat

metalu
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Inne meble

ROOM

ul. Magazynowa

ul. Mińska I

SZAFY / FRONTY: MDF lakier matowy

SZAFY / FRONTY: lakier wysoki połysk

KORPUS: laminat

KORPUS: laminat
OŚWIETLENIE: listwa led

Kitchen

ul. Magazynowa

ul. Mińska I
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Inne meble

ROOM

Kitchen

ul. Przasnyska II

ul. Dzielna

ul. Przasnyska II

ul. Dzielna

SZAFY / FRONTY: lustrzane

SZAFY / FRONTY: lustrzane
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Inne meble

ROOM

Kitchen

ul. Żupnicza

ul. Kłopot

ul. Żupnicza

ul. Kłopot

GARDEROBY Z WYPOSAŻENIEM / FRONTY:

SIEDZISKO TAPICEROWANE

MDF lakier mat

FRONTY: lakier mat

KORPUSY: laminat

DRZWI: szkło mleczne w ramce metalowej
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Inne meble

ROOM

Kitchen

ul. Cybernetyki

ul. Kłopot

ul. Cybernetyki

ul. Kłopot

BIBLIOTECZKA / FRONTY: laminat

BIBLIOTECZKA / FRONTY: laminat

KORPUS: laminat

KORPUS: laminat
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Inne meble

ROOM

ul. Waldorffa

ul. Waldorffa

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE

SZAFKA RTV: MDF lakier matowy i konstrukcja
metalowa

Kitchen

ul. Waldorffa

ul. Waldorffa
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Inne meble

ROOM

Kitchen

ul. Grzybowska

ul. Mińska I

ul. Grzybowska

ul. Mińska I

KONSTRUKCJE METALOWE Z SIATKĄ

KONSTRUKCJE METALOWE

FRONTY: MDF lakier matowy

GARDEROBA: konstrukcje metalowe

BLAT: laminat

ZABUDOWA: lakier mat

97

Inne meble

ROOM

ul. Kłopot

ul. Szlenkierów

DRZWI ZE SZPROSAMI / DRZWI: metalowa

DRZWI ZE SZPROSAMI / DRZWI:

konstrukcja z mlecznym szkłem

metalowa konstrukcja z przezroczystym
szkłem

Kitchen

ul. Kłopot

ul. Szlenkierów
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Inne meble

ROOM

Kitchen

ul. Poprzeczna

ul. Mińska I

ul. Poprzeczna

ul. Mińska I

DRZWI ZE SZPROSAMI / DRZWI:

DRZWI ZE SZPROSAMI / DRZWI:

czteroskrzydłowe, konstrukcja metalowa

czteroskrzydłowe, konstrukcja metalowa

ze szkłem

ze szkłem
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więcej

Kuchnie

WIĘCEJ

Miejsca na wymiar
przedłużeniem. Powinna zatem wpisywać
się w całość koncepcji i być „aktualna” na
Wymarzona kuchnia?

każdym etapie życia domowników.

Kuchnia powinna odzwierciedlać styl życia
i idealnie wpasowywać się we współczesne

W jaki zatem sposób zgrać kuchnie nie

trendy, a jednocześnie mieć element po-

tylko z salonem, ale i z resztą mieszkania,

nadczasowości. Dobrze gdy kuchnia jest

aby wszystkie pomieszczenia tworzyły

wyposażona w niebanalne rozwiązania,

jedność?

które wychodzą poza klasyczny projekt.

Projekt kuchni powinien powstawać na tym

PROJEKT I REALIZACJA DECOROOM

samym etapie, co pozostałych pomieszczeń

Kitchen

Kuchnia jest nie tylko miejscem, gdzie

dziennych czy też tych do niej przylegają-

się gotuje. Często koncentruje się w niej

cych. Najlepiej, jeśli wybrana koncepcja bę-

rodzinne życie. Jak połączyć te funkcje?

dzie zawierała elementy wspólne dla całej

Bardzo ważnym elementem pracy nad

powierzchni. Mogą być to użyte materiały,

kuchnią jest właściwe określenie oczeki-

kolory czy też wyszukane detale. Jeśli kuch-

wań klienta już podczas etapu projekto-

nia jest otwarta na część dzienną, powinna

wania. Dlatego musimy poznać codzien-

tworzyć z nią całość, płynnie przenikając

ne potrzeby i przyzwyczajenia przyszłych

się. Wnętrze spójne, to wnętrze harmonij-

lokatorów, a nawet przewidywać pewne

ne, gdzie wszystko jest na swoim miejscu.

sytuacje, które mogą zajść w ich życiu.

decoroom.eu

Połączenie funkcjonalności z miejscem do

Kuchnia to nie tylko to, co widać na

codziennego spędzania czasu z rodziną jest

pierwszy rzut oka. To także ukryte ele-

właśnie kwintesencją ponadczasowości.

menty takie jak zawiasy, systemy zamy-

Daje to komfort nam i przyszłym pokole-

kania itd.

niom. Obecnie kuchnia jest zwykle otwartą

Dzisiejsze rozwiązania są właściwie nie-

przestrzenią na salon, czyli właściwie jego

ograniczone, zaczynając od dostępu

105

ważne jak zewnętrzny design. Dla klienta

wyznaczniki uniwersalne. Czasem piękno

zapachów, ponieważ w czasie gotowania

wyborze sprzętów AGD. Dzięki temu może-

kluczowy jest dobór możliwości technicz-

formy mebla może brać górę nad jego funk-

okap uruchomia się sam i w zależności od

my stworzyć wyjątkową, funkcjonalną prze-

nych sprzętu dostosowany do jego potrzeb

cjonalnością, a fascynacja chwilowo mod-

intensywności pracy piekarnika zwiększa

strzeń dostosowaną do upodobań klienta.

i oczekiwań.

nym materiałem nad jego praktyczną stro-

lub zmniejsza moc zasysania. Ale inteli-

Przede wszystkim te elementy, które wy-

Jakie zasady projektowania kuchni zale-

ną. Przykładowo plastik, wbrew zasadom

gentna kuchnia to nie tylko super zaawan-

konuje się na indywidualne zamówienie,

żą od trendów, które właśnie panują na

sztuki projektowania, może wygrać z gra-

sowane technologie i sprzęt, który działa

powodują, że efekt będzie niepowtarzalny.

rynku?

nitem. W kuchni zawsze bardzo dobrze od-

szybciej. To również myślenie ekologiczne,

Wyjątkową kuchnię stworzy także wykorzy-

W naszych głowach istnieje przekonanie,

najdują się szlachetne materiały o wysokiej

chodzi o zwrócenie uwagi, jakiej jakości są

stanie materiałów pochodzących z różnych,

że kuchnia powinna być dobrze zorgani-

jakości, takie jak: stal, szkło i lite drewno.

te sprzęty. Czy ich parametry i zastosowa-

często odległych części świata. Chodzi o ka-

zowana, ergonomiczna, doskonale odpo-

ne rozwiązania pozwalają dłużej zachować

mienie czy drewno, które jako naturalny

wiadać na potrzeby właścicieli i mieć mnó-

Czy jest coś takiego jak „inteligentna”

świeżość produktów. Dostępne są również

produkt już same w sobie mają indywidu-

stwo miejsca do przechowywania. To są

kuchnia?

specjalne systemy koszy, które pozwalają

Tak. Jest to pomieszczenie, którego wypo-

już w kuchni segregować i utylizować śmie-

podnoszenia, otwierania szafek czy szuflad

sażenie i układ przestrzenny ułatwiają nam

ci, by dbać o środowisko. Podsumowując:

pozwalają w sposób łatwy i przyjemny ko-

życie. Dzięki zastosowaniu ergonomicznych

chociaż dla większości osób inteligentna

rzystać z kuchni. Na przykład dzięki takim

rozwiązań korzystanie ze sprzętów będzie

kuchnia to kuchnia SMART, czyli technolo-

alny wzór. Natomiast elektryczne systemy

rozwiązaniom, jak system bez uchwytowy,

wygodniejsze, a czas pracy w kuchni sta-

giczna, sterowana komputerowo, a do tego

powierzchnie frontów szafek i szuflad po-

nie się krótszy. Sprzęty AGD są przystoso-

proekologiczna. Możemy uznać, że za parę

zostaną gładkie. Tym sposobem kuchnia

wane do bezprzewodowej komunikacji.

lat będziemy chcieli mieć w niej własny

nabierze luksusowego i eleganckiego cha-

Piekarnik, który można uruchomić zdalnie,

mini ogród warzywny, bo będziemy bar-

od niego powinien oczekiwać klient?
Tutaj wybór nie ogranicza się do dobrej
marki i wyjątkowego wyglądu. Chodzi
także o nowatorskie rozwiązania techniczne ukryte we wnętrzu. Bo innowacyjność i funkcjonalność wnętrza są równie

Kitchen
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rakteru.
Wspomniała Pani o sprzęcie AGD. Czego

WIĘCEJ

do różnorodnych materiałów, kończąc na

korzystając z aplikacji zainstalowanej na

dziej dbali o zdrowie. Na pewno wówczas

smartfonie, jest wyposażony w intuicyjny

pojawią się odpowiednie do tego sprzęty.

wyświetlacz z ekranem dotykowym. Przy-

To jest kierunek, w którym powinna iść pra-

gotowujemy danie, wkładamy je do pie-

ca nad projektowaniem i wyposażaniem

karnika i wychodzimy z domu. Przed po-

inteligentnej kuchni, czyli ochrona środo-

wrotem, z odpowiednim wyprzedzeniem,

wiska i dbałość o zdrowie.

dotykamy ikonę aplikacji na smartfonie
i kiedy wchodzimy do mieszkania, czeka
na nas gotowa, gorąca potrawa. Co więcej,
we wnętrzu nie wyczuwa się kuchennych

decoroom.eu

107

Na rynku pojawiają się systemy, które

sażenia. Z zewnątrz nie widać jej zawarto-

umożliwiają wykorzystanie całej przestrze-

ści, co jest bardzo dużym plusem, bo wte-

ni wnętrza garderoby, od podłogi aż po su-

dy tylko domownicy wiedzą, co kryje się za

są tak eksponowane w mieszkaniu, jak

fit. Chodzi o specjalnie obniżające się wie-

konkretnymi drzwiami. Szafy, w których

kuchnia, ale są równie ważne. Chodzi

szaki oraz podświetlane półki, co ułatwia

trzymamy sprzęt gospodarczy, kuchenny,

o względy funkcjonalne?

dostęp do umieszczonych w nich ubrań.

deskę do prasowania, kosze na bieliznę,

Garderoby i szafy to miejsca, które nie

Przede wszystkim garderoba powinna

Możemy również wprowadzić do garderoby

powinny być wykonane z materiałów bar-

znajdować się w sąsiedztwie sypialni lub

szuflady ze specjalnymi przekładkami i or-

dziej odpornych na uszkodzenia niż te na

łazienki i być połączona z pomieszczeniem

ganizerami, aby przechowywać w nich róż-

ubrania. Podstawowy wymóg wobec tej

znajdującym się zaraz obok. Dzisiaj bardzo

ne akcesoria i biżuterię. Można też stworzyć

przestrzeni jest taki, że musi być ona urzą-

modne jest łączenie jej z sypialnią albo

garderoby całkowicie otwarte na sypialnie.

dzona w sposób przemyślany, właściwie

urządzenie garderoby jako pokoju prze-

WIĘCEJ

Garderoby i szafy

dobrany do potrzeb użytkownika.

chodniego. Jest to rozwiązanie świetnie

Nie każdy jednak chce, aby jego ubrania

sprawdzające się w praktyce. Interesującym

oglądano na półkach.

trendem w garderobach jest wykorzystanie

Dla tych, którzy nie chcą ujawniać przed

DYREKTOREM DZIAŁU

frontów szklanych lub przeziernych, które

oczami gości zawartości szaf, dobrym roz-

DECOROOM KITCHEN,

oprócz pełnienia funkcji praktycznej orygi-

wiązaniem jest zamontowanie w nich drzwi

ROZMAWIAŁ: ANDRZEJ KLIM

nalnie zdobią przestrzeń mieszkania. Kiedy

przesuwnych. Dzisiaj systemy techniczne,

wszystko wewnątrz garderoby jest ładnie

które umożliwiają ich działanie, są ukryte.

poukładane, dobrane kolorystycznie, a co

Dzięki temu wszystko działa bardzo precy-

więcej, jeśli ta część mieszkania wykonana

zyjnie i lekko. Fronty wykonane są z naj-

jest z materiałów najlepszej jakości, zawsze

lepszych materiałów. Chodzi o forniry, lite

będzie wzbogacać przestrzeń. Dzięki temu

drewno, elementy szklane lub kute.

Z WIOLETĄ CIEŚLIK,

cała organizacja pomieszczenia jest dobrze
przemyślana, jeśli chodzi o liczbę ubrań i ak-

Szafy służą nie tylko do przechowywania

cesoriów, które chcemy tam przetrzymywać.

ubrań. Czym różni się z zewnątrz i we-

W jaki sposób poradzić sobie, jeśli ta

wnątrz szafa ubraniowa od tej, w której

liczba ubrań i akcesoriów jest znacznie

trzymamy sprzęty użytkowe?

większa od przeciętnej?

Różnica dotyczy tylko wnętrza i jego wypo-

Kitchen
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Showroom Warszawa

Showroom Wrocław

Decoroom Kitchen Sp. z o.o.

Decoroom Kitchen Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 62B

ul. Benedykta Polaka 2 lok. U3

02-002 Warszawa

50-379 Wrocław

godziny otwarcia:

godziny otwarcia:

pon.–pt.: 9:00–18:00

pon.–pt.: 9:00–18:00

Kontakt

Miejsca w sieci

kitchen@decoroom.eu

www.decoroom.eu

+48 888 220 110 Warszawa

blog.decoroom.eu

+48 888 840 860 Wrocław
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Skontaktuj się z nami

blog.decoroom.eu

decoroom.eu

