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Urządzanie kuchni i łazienki to nie lada wyzwanie. Często właśnie te dwa niepozorne pomieszczenia
stanowią newralgiczne punkty projektu, których aranżacja wymaga od nas najwięcej wysiłku.
Zapewne część z Was jest właśnie w trakcie urządzania bądź remontu mieszkania, dlatego ten
numer czasopisma „Kuchnie i Łazienki” jest egzemplarzem, który musi się znaleźć w Waszym domu.
Głęboko wierzymy, że najnowsza odsłona magazynu zmyślnie poprowadzi Was na drodze trudnych i
często niespodziewanych wyborów. Centrum wszelkich kuchennych poczynań są meble – praktyczne
i stanowiące odzwierciedlenie gustu właścicieli. Byście więc mogli każdego dnia z pasją oddawać się
sztuce gotowania, podpowiadamy, jak zaaranżować funkcjonalną kuchnię w nowoczesnym stylu.
Ponadczasowe drewno i bezkompromisowa biel kuchennej zabudowy będą brylowały na tle
dekoracyjnej ściany, która w subtelny sposób otuli Wasze zmysły i doda energii każdego poranka. W
głowie wciąż roi się od nowych pomysłów? Pomożemy znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie:
funkcja czy estetyka? A może jedno i drugie? Odzwierciedlenie tych cech poznacie w przeglądzie
produktów, których widokiem będziecie się mogli upajać każdego dnia. Czym jednak byłaby kuchnia
bez starannie zaaranżowanej strefy gotowania! Współczesna kulinarna przystań ani na chwilę nie
zapomina o roli, jaką w jej organizacji pełnią sprzęty AGD. Piękne, opływowe kształty i opcje do
zabudowy sprawiają, że piekarnik, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza czy funkcjonalna wodna
strefa stały się harmonizującym elementem tej przestrzeni. Nie zapominamy również o łazience,
która dla wielu z nas stanowi symbol relaksu, miejsce, w którym czas staje w miejscu. To tu czeka na
Was odpoczynek w praktycznej wannie lub w strugach deszczu utrzymanych w ryzach
bezpretensjonalnej kabiny prysznicowej. By rozjaśnić Wam trudną drogę wyboru, przyjrzeliśmy się
oświetleniu łazienkowemu oraz producentom grzejników, które rozpalą atmosferę podczas tych
ważnych zakupów. W pogoni za źródłem estetycznych doznań stworzyliśmy przegląd stylowych
szafek łazienkowych, kształtnych umywalek oraz smukłych baterii. Dzięki nim zaaranżujecie
minimalistyczną łazienkę, której najważniejsze atrybuty odnajdziecie w tym numerze. Ponadto
mnóstwo nowości, porad, inspirujących projektów – wszystko po to, aby pomóc Wam w podjęciu
najtrafniejszych decyzji.
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