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Всім відомо, що різні кольори створюють різні настрої. Навіть плитка, шафки і техніка на
вашій кухні можуть стати учасниками однієї барвистої феєрії. Сміливе використання
колірних рішень на кухні не тільки допоможе вирішити багато завдань, але навіть
розділити кухню на декілька зон.
Так, атмосфера спокою навіть у скромній кухні може бути посилена спокійними тонами
меблів. Її дерев'яні частини згладять холодний синій колір і додадуть трохи теплоти
вашій кухні.
На сьогодні переважають кухні, в яких робочий і обідній простір суміщені.
Якщо ви плануєте створити з вашої кухні зону для сніданків або обідню, то для реалізації
ваших ідей існує величезна кількість шляхів. Наприклад, ваша зона для сніданку просто
купається у вранішніх променях, лава з високою спинкою і стіл легко пересуваються.
Якщо ж ваша кухня вузька і довга, то замість великої кількості стільців можна
скористатися банкеткою, яка займатиме всю ширину вашої кухні і дозволить використати
в повному об'ємі переваги природного освітлення. Створити затишний куточок для
сніданку також допоможуть софа і столик, стільниця якого виготовлена з мармуру.
Підсилити відчуття того, що ви знаходитеся у тихому куточку природи, можуть плетені
меблі з подушками.
Основна робоча поверхня на кухні – це стільниці. Вони не повинні просто радувати ваше
око. Головною їх якістю повинна бути практичність. Сьогодні асортимент матеріалів для
стільниць продовжує рости: ви можете підібрати саме таке покриття і матеріал для
стільниці, які підходитимуть саме вам. Так, стільниця, виконана із сланцю, доповнює
натуральну текстуру кухні. При покупці такого столу потрібно тільки звертати увагу на
високу якість поліровки стільниці, оскільки цей матеріал пористий, відповідно нестійкий
до забруднень.
Наймодніший варіант – неіржавіюча сталь. На такій стільниці немає швів, вона легко
піддається чищенню.
Дуже часто сьогодні стільниці покривають керамічною плиткою. Дії води така плитка
практично не піддається, і забруднення з неї видаляються дуже легко. Але особливу
увагу потрібно приділяти швам, оскільки в них може скоплюватися бруд.
Незамінним елементом інтер'єру сучасної кухні стала витяжка. Її стиль оформлення
може бути самим різним: від промислового до традиційного.
Не менш важливим елементом вашої кухні є її ілюмінація. Навіть якщо в денний час ваша
кухня залита сонячними променями, необхідне додаткове освітлення – загальне і
цільове.
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Обідній стіл заслуговує окремого освітлення. Наприклад, він може бути освітлений
трьома основними світильниками, а робоча зона хай освітлюється точковими стельовими
світильниками. В результаті така кухня буде залита світлом і з вікна, і світлом
світильників. Стельове м'яке і розсіяне світло доповнюється цільовим освітленням
затінених місць під шафками. Крім того, мийка, плита і стіл для приготування їжі
вимагають додаткового освітлення, яке також забезпечується лампами, вмонтованими
під шафками.
Нерідко наша кухня служить нам і пральнею і офісом. Існує декілька способів поєднання
функцій простору кухні. Наприклад, пральну машину можна розташувати під стільницею,
тоді вона не заважатиме і, одночасно з цим, буде досяжною. У шафі-купе можна
зберігати побутову хімію і різні побутові прилади. А в кут вмонтувати мийку. Стільниця з
граніту і стінка, оброблена кахлем, візуально виділять зону пральні на кухні. Подалі від
робочої зони можна розташувати маленький столик, який створить додаткову робочу
поверхню.
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