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Projekt: 
kuchnia

Kuchnia jest najważniejszą czę-
ścią domu, bo w niej wykonujemy 
najwięcej czynności, warto zatem 
zadbać, aby była nie tylko piękna, 
ale przede wszystkim funkcjonalna 
i ergonomiczna. Poniżej opisujemy 
kilka elementów, dzięki którym bę-
dzie ona dobrze zaprojektowana.
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Nie jest rzeczą łatwą zaprojektować kuchnię, należy bo-
wiem zwrócić uwagę m.in. na ciąg technologiczny, roz-
planowanie szafek, odpowiednie materiały na ściany 
i posadzki, instalacje. Te wszystkie elementy sprawiają, że 
łatwo popełnić błąd i zostać z pomieszczeniem, w którym 
gotowanie nie stanowi już takiej przyjemności. 
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Lista niezbędnych urządzeń 
Piekarnik, płyta grzewcza, lodów-

ka, zmywarka, okap, coraz częściej 
ekspres do kawy, bo przecież z fili-
żanką pysznej latte o wiele łatwiej 
zaczyna się dzień – warto już na 
samym początku pomyśleć o tych 
urządzeniach i zrobić projekt funk-
cjonalny z właściwym ich rozplano-
waniem.

Praca od podstaw, czyli insta-
lacje

Każde z wymienionych wyżej 
urządzeń zasilane jest źródłem ener-
gii. Jeśli myślisz o lodówce z wbudo-
waną kostkarką do lodu, pamiętaj 
o doprowadzeniu do niej wody. Po-
myśl też o drobnym sprzęcie, takim 
jak: toster, mikser czy czajnik elek-
tryczny. Dla nich również zaplanuj 
odpowiednią liczbę gniazdek.

Kuchnia i jej strefy oraz zasada 
trójkąta roboczego

Magiczny trójkąt bardzo ułatwia 
pracę w kuchni. To nic innego jak 
pewien ciąg sprzętów, który powi-
nien być zachowany, jeśli chcemy, 
aby praca przebiegała sprawnie. 
Pierwsza jest lodówka – to do niej 
włożymy zakupione produkty, a na-
stępny zlew. Dobrze, żeby oddzie-
lał go od lodówki blat o szer. min. 
60 cm, bo na nim położymy rzeczy 
z niej wyjęte, które następnie pod-
damy obróbce w zlewie. Za zlewem 
powinien się znaleźć najważniejszy 
blat roboczy – 80 cm to jego mini-
mum. Tu odbywa się najcięższa pra-
ca. Za głównym blatem roboczym 
jest kuchenka, a za nią kolejny, węż-
szy blat na talerze, na które nałoży-
my przygotowany posiłek.

Strefy
Dobrze zaplanowane strefy to 

bardzo cenna rzecz w kuchni. Po-
zwalają one na bardziej sprawną 
i mniej męczącą pracę. Dlatego 
kuchnię należy zaprojektować we-
dług wyżej wymienionego trójkąta, 
wyznaczającego trzy najważniejsze 
strefy pomieszczenia.

Strefa przechowywania produk-
tów

To tutaj przechowujemy naczy-
nia, produkty oraz drobne AGD. 
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Najważniejszą sprawą jest to, aby 
rzeczy często używane były pod 
ręką, natomiast rzeczy używane rza-
dziej były schowane w miejscach 
mniej dostępnych. Bardzo ważny 
jest również dobór samych mebli: na 
przykład zamiast półek w szafkach 
dolnych zastosujmy szuflady z peł-
nym wysuwem lub carga.

Strefa zmywania
To zazwyczaj strefa oddzielająca 

przechowywanie od strefy gotowa-
nia. Warto, aby znalazł się tutaj kosz 
na śmieci, najlepiej z systemem se-
gregacji. 

Strefa gotowania/pieczenia
Dawniej było to jedna strefa, bo 

kuchenka składała się z piekarnika 
i płyty grzewczej, ale obecnie coraz 
częściej dzieli się ona na dwie od-
rębne, z piekarnikiem w zabudowie 
w słupku. W tym przypadku decyzja 
dotycząca tego, co gdzie umieścić, 
powinna zostać podjęta zupełnie in-
dywidualnie i służyć wygodzie użyt-
kownika.

Kiedy rozplanowanie instalacji, 
ciągu roboczego oraz sprzętu AGD 

mamy już za sobą, warto pomyśleć 
o materiałach wykończeniowych.

Zacznijmy od szafek kuchen-
nych. Z jakiego materiału chcemy, 
aby były zrobione fronty? Na rynku 
mamy teraz spory wybór. Może to 
być drewno, może być płyta lami-
nowana, może być również szkło. 
Coraz częściej pojawiają się rów-
nież materiały do tej pory na fron-
tach kuchennych niestosowane, jak 
np. ceramika. Można również mate-
riały łączyć, jak chociażby drewno 
ze szkłem lub ceramiką. Jeśli chodzi 
o blaty, to tu również jest z czego 
wybierać, chociaż na najwyższym 
miejscu plasują się konglomeraty, 
kamień oraz – coraz częściej wybie-
rany – corian. 

Kuchnia otwarta czy zamknięta?
Wszystko zależy od powierzchni 

i indywidualnych upodobań. Kuch-
nia zamknięta wymaga większej po-
wierzchni i bardziej izoluje przed 
niepożądanymi zapachami oraz ha-
łasem. Oczywiście nieporządek (je-
śli się go zostawi) nie kłuje aż tak 
w oczy. Natomiast jej dużą wadą jest 
to, że izoluje osobę gotującą i nie 

służy budowaniu więzi rodzinnych. 
Z tego też powodu kuchnia otwarta 
cieszy się coraz większą popular-
nością. 

Przestrzeń otwarta na salon i ja-
dalnię sprzyja wspólnemu gotowa-
niu i spędzaniu czasu, jest wielo-
funkcyjna, optycznie powiększa 
pomieszczenie. Obecnie kuchnia 
nie musi przypominać już takiej ty-
powej, ponieważ producenci mebli 
kuchennych wprowadzają nowe roz-
wiązania „wchodzące” w salon, łą-
czące się z nim optycznie. Obniżenie 
szafek dolnych powoduje, że mogą 
być one dodatkowym siedziskiem, 
a asymetryczne powieszenie niskich 
(35 cm) szafek górnych i pociągnię-
cie ich w stronę salonu sprawia, że 
nie wyglądają już one jak zwykłe 
szafki kuchenne.

Oczywiście trzeba się także zasta-
nowić nad wyborem stylu, posadzek, 
ulokowaniem stołu czy postawie-
niem dodatkowej wyspy. Kuchnia to 
obszerny temat – zapraszam do jego 
zgłębiania!
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