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Wyposażenie kuchni w kolorze czarnym elegancja i nowoczesność
Czerń i ciemne barwy coraz śmielej wkraczają do kuchennych aranżacji.
Pojawiają się nie tylko na meblach, ale także w postaci akcesoriów meblowych.
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Meble do salonu:
narożniki projektowane
do małych wnętrz

Czytaj też: Jak zaprojektować spiżarnię w kuchni?
Biel i jasne odcienie przez lata niepodzielnie królowały w wnętrzach, wpisując się w modny styl
skandynawski. Podbiły serca użytkowników i zagościły nie tylko w kuchniach, ale także w salonach,
sypialniach i łazienkach. Obecnie coraz częściej do aranżacji wkraczają elegancka czerń i głęboki
antracyt. Udowadniają, że mogą być wartościowym elementem aranżacji.
Powrót czerni dotyczy nie tylko kolekcji mebli, ale też akcesoriów meblowych, które pojawiają się w
kuchni. Ciemne barwy mogą mieć np. szu ady, systemy do szafek narożnych czy uchwyty. Utrzymane
w tej kolorystyce dna i ścianki szu ad lub organizery czy nawet maty antypoślizgowe potra ą nadać
oryginalny styl niejednej zabudowie kuchennej.

Meble kuchenne wybierz funkcjonalną
wyspę!

Meble kuchenne:
zobacz fronty, które Cię
zaskoczą
#WYPOSAŻENIE KUCHNI

#TRENDY KOLORYSTYCZNE

Twoja wypowiedź:

Jak zaprojektować
spiżarnię w kuchni?
Użytkownik:

Weryfikacja obrazkowa:

Meble do sypialni:
funkcjonalne szafki
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Urządzamy

Jak wprowadzić
kolor czarny do
nowoczesnych
wnętrz?

Wybieramy meble

Urządzamy

Sofa w kilku
kolorach - barwny
element w kąciku
wypoczynkowym

Wnętrze jak lody
waniliowe - zobacz
aranżacje z jasnymi
meblami

Wybieramy meble

Meble do salonu 15 modnych
kolekcji w kolorze
jasnego drewna

Urządzamy

Meble do sypialni:
wybierz kolory lata!

Wybieramy meble
Urządzamy

Urządzamy

Białe meble i
dodatki w salonie zobacz inspiracje!

Pastelowe meble w
salonie - wiosenny
trend

Szafki dolne sposób na
przechowywanie w
kuchni
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Specjalizujemy się w internetowych i drukowanych publikacjach o tematyce wnętrzarskiej i budowlanej.
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