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stoiska w obiektywie

Xella Polska powstała w 2004 roku dzięki połączeniu dwóch 
organizacji zajmujących się produkcją i dystrybucją marko-
wych wyrobów YTONG i SILKA, stosowanych w budownictwie 
do wznoszenia ścian w budynkach jednorodzinnych jak i wie-
lorodzinnych.
Na stoisku targowym, firma prezentuje bloczki z betonu ko-
mórkowego popularnej marki Ytong, oraz bloczki firmy Silka, 
materiały na ściany działowe, stropowe, materiały docieple-
niowe. Oferowane przez Xellę materiały pozwolą stworzyć 
dom dostosowany do potrzeb mieszkańców. Na przykład be-
ton komórkowy Ytong skutecznie chroni budynek przed utra-
tą ciepła. Materiały w zależności od zastosowanej grubości 
mogą występować jako ściany jedno bądź dwuwarstwowe.

Xella

Masz smartfona? 
Do odtworzenia wideo wystarczy smartfon z aplikacją czytnika kodów QR i dostępem do internetu. 
Odczytaj kod za pomocą obiektywu i oglądaj najnowsze materiały tv.

DTŚ zmieni 
Gliwice. 
Pokazujemy 
przebieg trasy

Wyburzanie 
„okrąglaków” 
przy ulicy 
Zwycięstwa

Oddano 
kolejny 
budynek TBS  
w Gliwicach

Otwarcie XIV 
Gliwickich 
Targów 
Budownictwa

Zobacz najświeższe telewizyjne 
wiadomości z Gliwic.

Decyzja o otwarciu lub 
zamkniêciu kuchni na pokój 
dzienny jest uzale¿niona od wielu 
czynników, dlatego na pocz¹tku 
warto spojrzeæ na siebie i swo-
je ¿ycie... z boku. Czy jesteœmy 
zwolennikami kulinarnych ekspe-
rymentów, czy mo¿e o gotowaniu 
chcielibyœmy zapomnieæ? Czy 
czêsto gotujemy z dzieæmi albo 
przyjació³mi, czy wolimy sto³owaæ 
siê na mieœcie? A mo¿e jesteœmy 
tak zatraceni w pracy, ¿e w kuch-
ni liczy siê dla nas jedynie mikro-
falówka i ekspres do kawy? 

Kuchnia zamknięta to 
idealne rozwiązanie dla 
tych, którzy przy gotowa-
niu pragną się wyciszyć, 
uspokoić i odizolować  
od reszty domowników.

Urz¹dzone w ten sposób króle-
stwo gotowania pozwala w nie-
inwazyjny sposób oddawaæ siê 
indywidualnej czy te¿ wspólnej 
pasji, nie przeszkadzaj¹c in-
nym np. w ogl¹daniu ciekawe-
go filmu. Dodatkowo wszelkie 
zapachy unosz¹ce siê podczas 
przyrz¹dzania potraw nie roz-
nosz¹ siê po ca³ym mieszka-
niu, a nieporz¹dek pozostaje 
poza oczami domowników, 
co szczególnie doceniaj¹ ci, 
którzy maj¹ alergiê na niepo-
zmywane naczynia. Jednak dla 
osób potrzebuj¹cych przestrze-

Jaką kuchnię wybrać: 
zamkniętą czy otwartą?

Ka¿dy, kto jest na etapie planowania aran¿acji tego wa¿nego pomieszczenia, 
musi odpowiedzieæ sobie na pytanie, które rozwi¹zanie jest dla niego korzyst-
niejsze – kuchnia zamkniêta czy ³¹czona z salonem? Jakimi jednak kryteriami 
powinniœmy siê kierowaæ?

ni zamkniête wnêtrze kuchni 
mo¿e przyt³aczaæ i powodowaæ 
dyskomfort. 

Otwarcie kuchni na część 
dzienną skutkuje wraże-
niem większej przestron-
ności i powiększeniem 
użytkowego metrażu 
mieszkania.

To bardzo dobre rozwi¹zanie 
dla tych, którzy lubi¹ urz¹dzaæ 
przyjêcia, podczas których 
punktem wieczoru jest wspól-
ne gotowanie z przyjació³mi. 
Kuchnia otwarta umo¿liwia 
bezpoœredni kontakt z do-
mownikami czy goœæmi i pe³ni 

Mebel Rust – OHIO – kuchnia 
otwarta

Mebel Rust 
– NEVADA – kuchnia otwarta

W przypadku otwarcia kuchni 
dobrym pomys³em jest wy-
gospodarowanie miejsca na 
wyspê, a gdy podniesiemy blat 
od strony pokoju ukryjemy to, 
czego nie chcielibyœmy widzieæ, 
siedz¹c na kanapie – mówi uzna-
na i ceniona w aran¿acji luksuso-
wych wnêtrz kuchennych Iwona 
Zupañczyk architekt firmy Mebel 
Rust. Tak naprawdê utrzymanie 
³adu jest mo¿liwe w obu typach 
kuchni, i zamkniêtej i otwartej. 
Wszystko jest kwesti¹ przygoto-
wania odpowiedniego projektu 
pomieszczenia. Mamy do dys-
pozycji wiele ró¿nych systemów 
szafek. S³u¿¹ temu te¿ ró¿ne 
funkcjonalne i nowoczesne 
rozwi¹zania, które stosujemy 
oczywiœcie w naszych meblach.”

Te rozwi¹zania to np. umiesz-

czenie zmywarki na wysokoœci 
60cm. Jest to bardzo funkcjonal-
ne i ergonomiczne rozwi¹zanie. 
Nie musimy siê schylaæ, aby coœ 

funkcjê integracyjn¹, poniewa¿ 
nikt nie jest oddzielony od 
rozmów tocz¹cych siê w sa-
lonie. Sta³y widok na to, co 
dzieje siê w czêœci dziennej 
ma tak¿e ogromne znaczenie 
przy ma³ych dzieciach, których 
bezpieczeñstwo wymaga ci¹g³ej 
czujnoœci i obserwacji. 

Uważa się, że kuchnia 
otwarta wymaga więk-
szej staranności przy 
utrzymywaniu porządku. 
Niektórzy z pewnością 
woleliby ukryć kuchenny 
nieład przed oczami nie-
zapowiedzianych gości. 
W jaki sposób?

w³o¿yæ lub wyci¹gn¹æ ze zmywar-
ki – a to zwiêksza szanse na 
porz¹dek. Wk³adanie naczyñ do 
zmywarki umieszczonej na takiej 
wysokoœci jest bardzo wygodne. 
Mo¿emy unikn¹æ te¿ okruszków 
z krojonego chleba. Do tego 
s³u¿y krajalnica umieszczona 
w specjalnie zaprojektowanej 
szufladzie. Oczywiœcie koncep-
cja, styl kuchni i salonu musz¹ 
ze sob¹ wspó³graæ pod wzglêdem 
kolorów i dekoracji – tak, aby 
stanowi³y spójn¹ ca³oœæ i wza-
jemnie siê uzupe³nia³y. Zanim 
jednak podejmiemy ostateczn¹ 
decyzjê pamiêtajmy – rady zna-
jomych czy rodziny s¹ wa¿ne, 
jednak to my musimy czuæ siê 
w naszej kuchni komfortowo.

www.rust.com.pl
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