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Co zrobić, aby kuch

Co zrobić, aby kuchnia była funkcjonalna a zarazem oryginalna
i estetyczna?
Urządzanie kuchni to nie tylko wybór mebli, sprzętu AGD czy odpowiedniego rozmiaru zlewozmywaka, ale także
poszukiwanie skrojonego na miarę drobnego wyposażenia. Wymagania są wysokie - ma ono być nie tylko
funkcjonalne, ale również oryginalne i estetyczne. Z tak wysoko postawioną poprzeczką radzi sobie od lat firma
Deante.

O charakterze kuchni, bardziej niż kolor i fason mebli, mogą zadecydować użyte w niej dodatki. Nie tylko tworzą
niepowtarzalny klimat, ale i wiele mówią o jej właścicielu. Jedni dobrze będą się czuli w minimalistycznych wnętrzach, w
których prym wiedzie wysoki połysk paneli i stalowych wykończeń, inni lepiej odnajdą się w rustykalnym wnętrzu pełnym
świeżych i suszonych ziół czy pojemników z przyprawami. Choć wnętrza współczesnych kuchni dalece różnią się od siebie, są
rzeczy, które je łączą. Ich gospodarze przykładają dużą uwagę do znajdujących się w kuchni dodatków, które mają łączyć w
sobie interesującą formę, trwałość i funkcjonalność.

Designerzy w kuchni

W nowoczesnej kuchni drugą młodość przeżywają sprzęty używane w niej od dziesiątków lat, pojawiają się także nowe,
których zadaniem jest ułatwienie gotowania, serwowania czy sprzątania. Coraz częściej projektowaniem wyposażenia trudnią
się znani designerzy – dzięki nim nudne wnętrze przełamane zostaje swoistymi dziełami sztuki, które zaskakują odważną
formą, ciekawą kolorystyką i nieszablonowym stylem. Ważne jest piękno przedmiotów, ale również ich praktyczne
zastosowanie. Rękawice wykonane z silikonu czy miski pełniące funkcję cedzaka to tylko przykłady nowych odsłon starych
przedmiotów.

Po nowościach pojawiających się na sklepowych półkach widać, iż projektanci postanowili nie tylko ozdobić wnętrze kuchni,
ale również ułatwić pracę jej gospodarzom. Ile razy próbowaliśmy znaleźć odpowiednie miejsce dla łyżki do mieszania lub
traciliśmy nerwy szorując przypaloną brytfannę? Dziś wspomnianą łyżkę umieścić można na specjalnym stojaku wyposażonym
w miseczkę do ściekania, naczynia do pieczenia wykonane są z silikonu, a dzięki specjalnemu pojemnikowi w całej kuchni nie
będzie czuć zapachu napoczętej główki czosnku.
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Deska na miarę

Oryginalną stylistykę i użyteczność łączą w sobie akcesoria do zlewozmywaków firmy Deante: koszyki, suszarki i deski do
krojenia. Te pierwsze świetnie sprawdzają się między innymi do płukania i odsączania warzyw czy przygotowania mięsa.
Koszyki dostępne są w różnych fasonach, a do tego wykonane są wysokiej jakości stali, która zarówno dobrze komponuje się
ze zlewozmywakami, jak i pozwala zachować czystość i higienę.

Nową jakość w kuchennych czynnościach zapewniają również deski Deante. Tu także połączono najwyższej jakości materiał (w
tym przypadku drewno), perfekcyjne wykonanie i praktyczną rolę wyposażenia. Deski te skrojone są na miarę poszczególnych
zlewozmywaków dostępnych w ofercie firmy: Salsy, Fiesty czy Cornetto Plus. Idealnie wpasowują się w ich misę, a
przemyślane otaczające powierzchnię do krojenia rowki czy wycięcia ułatwiają wykonywanie prac kuchennych.
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