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W ostatnich sezonach wyraźnie obserwujemy, że projektan-
ci stawiają na otwarte przestrzenie, łącząc strefę wypo-
czynku, kuchnię i jadalnię w obrębie jednego pomiesz-
czenia. Sprzyja to  wspólnemu gotowaniu i  spędzaniu 
czasu. Przyrządzając posiłek, możemy teraz jednocześnie 

prowadzić rozmowę ze znajomymi odpoczywającymi w salonie. 
Stoły coraz częściej są okrągłe, choć z mody nie wychodzą też modele pro-
stokątne. Inwestorzy nadal chętnie kupują meble drewniane, a niektórzy 
gustują nawet w wyjątkowo surowych, wykonanych na przykład z nieobro-
bionej deski. W wersji ekskluzywnej zwróćmy uwagę na oryginalną bazę 
stołu – modne są ażurowe stelaże, nóżki stylizowane lub skrzyżowane pod 
różnym kątem. Stół najlepiej przykryć obrusem z bawełny lub lnu – natu-
ralne materiały nadal królują wśród jadalnianych tekstyliów. Na takim tle 

świetnie prezentuje się ceramiczna zastawa stołowa – ponadczasowa biała 
lub w modnym kolorze. 
Wśród siedzisk totalna dowolność – łączymy krzesła tapicerowane z meta-
lowymi, drucianymi i plastikowymi. Meble w różnych stylach i formach przy 
jednym stole to jeden z największych hitów! A nad blatem niech kołysze 
się leniwie okazały żyrandol lub lampy zawieszone w grupach – oczywiście 
z energooszczędnym oświetleniem LED. 
Na podłodze mile widziany jest wełniany dywan. Nie jest jednak koniecz-
ny, jeśli mamy szczęście i pod stopami skrzypi piękna drewniana podłoga, 
którą koniecznie trzeba wyeksponować. Wersja dla odważnych to barwna, 
wzorzysta wykładzina. 
Kropką nad „i” niech będą pyszne potrawy, których skosztujemy w miłym 
towarzystwie, ciesząc się niepowtarzalną atmosferą.  lll

Najnowsze trendy w urządzaniu wnętrz forsują jadalnię jako przedłużenie otwartej 
na salon kuchni, która zachwyca oryginalnym kształtem stołu, zaskakującym 
połączeniem różnych modeli krzeseł czy wyrafinowaną zastawą w pięknym kolorze. 
Jak urządzić modną strefę jadalnianą – mamy dla Was garść inspiracji!

MARTA KULIK

Aby wnieść w nasz 
poranek trochę 
pozytywnej energii, 
firma Villeroy & Boch 
zaprojektowała kolekcję 
naczyń Colourful Life. 
Talerze, miski i filiżanki 
w intensywnych kolorach 
umilą nam nie tylko 
śniadania. Zastawa 
wykonana jest z porcelany 
Premium i może być myta 
w zmywarce.

VILLEROY‑BOCH.PL

Widoczny na zdjęciu wyjątkowy stół to dzieło Genny Canton Studio 
dla Inulivo. Blat wykonany jest z drewna oliwnego i osadzony 

na metalowej konstrukcji. Idealnie sprawdzi się w stylizacjach 
skandynawskich, inspirowanych naturą, ale może być też oryginalnym 

akcentem we wnętrzach nowoczesnych i klasycznych.

GENNYCANTONSTUDIO.COM
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Stół jest tak samo ważny, jak to, co się 
na nim znajduje. Teraz porcelanowe 
naczynia możemy dowolnie łączyć 
we własne kompozycje, dobierając ulubione 
kształty, kolory i wzory. Przykładem jest 
kolekcja zastawy stołowej Junto firmy 
Rosenthal. 

ROSENTHAL.DE

Alternatywą dla 
stołów prostokątnych są 

modele okrągłe, na przykład w tak 
ekskluzywnym wydaniu jak te z kolekcji Ego 

marki Brummel. Wszystkie wykonane są 
z najwyższej jakości materiałów, takich jak 

wenge, heban czy orzech. 

BRUMMELCUCINE.IT

Kolorowa porcelana z kwiatowym motywem 
to propozycja marki Tell Me More na letnie 

posiłki. Wykonane z kamionki naczynia pięknie 
się prezentują i mogą być myte w zmywarce. 

W skład kolekcji wchodzą talerze, talerzyki 
i miski z różnorodnymi wzorami.

TELLMEMORE.NU

Ten elegancki, ręcznie 
tkany z jedwabiu 
bambusowego dywan 
powstał w Indiach. 
Delikatny wzór i subtelny 
kolor idealnie pasują 
do minimalistycznych 
wnętrz utrzymanych 
w naturalnych barwach.

CARPETVISTA.PL

W dizajnie wszystko dozwolone! Plecione 
krzesła przy nowoczesnym plastikowym 
stole? Czemu nie! Inspirowana naturą 
aranżacja pochodzi z katalogi HK Living.

HKLIVING.NL
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