Pult vizualno zaključuje kuhinjo, hkrati pa poskrbi za
dodatno delovno površino.

Kuhinja
z dotikom sonca
Projekt prenove kuhinje v
manjšem stanovanju
Pripravila: arh. Dunja Didič

Ker stara kuhinja ni več izpolnjevala
lastnikovih želja, se je odločil za novo.

Ob prenovi so bile zamenjane tudi inštalacije
in tlak ter porušene nekatere nenosilne stene.

Tako za naročnika kot za arhitekta oziroma opremljevalca
prostorov je prenova napornejša kot novogradnja. Najprej
se je treba opredeliti glede obsega del in časa, saj imajo le
redki možnost zapustiti stanovanje med trajanjem prenove.
Zelo pomembni sta tudi organizacija in koordinacija dela vseh
udeležencev: zidarjev, inštalaterjev, obrtnikov, dekoraterjev
in monterjev. Ne glede na to, koliko kvadratnih metrov ima
stanovanje, se ob celoviti prenovi obseg dela in število
udeležencev občutno ne spremenita.
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prenova arhitekt svetuje

p

redstavljeni projekt prenove
kuhinje je le del celovite prenove
stanovanja. Prvotno kuhinjo je naročnik dobil ob nakupu stanovanja in
danes seveda ni več niti funkcionalna
niti estetska.
Ker smo k prenovi pristopili celostno,
smo poleg menjave kuhinjskega pohištva zamenjali tlak in porušili določene nenosilne predelne stene ter obnovili inštalacije. Vsi posegi so nam
omogočili, da je kuhinja dobila čisto
nov, svež značaj, s tem pa tudi celo
stanovanje.

Tla in hrbtišče kuhinje v istem odtenku
zaokrožata eleganten videz.

Dodatki v rumeno-oranžni
barvi poskrbijo za toplino.

Nova kuhinja je zasnovana po modernih kanonih uporabe in estetike. Da bi
prostor izgledal optično čim večji, smo
izbrali leseni tlak svetle, rjavo-sive
barve.
Kuhinja je bela z dodatki tople rumeno-oranžne barve, zaradi katere se nam
utrne misel, da se je kuhinje dotaknilo sonce. Da bi optično povezati tla in
steno, smo uporabili isti odtenek lesenega tlaka tudi na hrbtišču.
Zasnova kuhinje je linearna in poteka
vzdolž nasprotnih sten. Nizke in visoke
omarice smo ločili, vsake na svojo
stran. Tako na eni od sten prevladujejo samo nižje omarice, ki jih nad pultom
dopolnjujejo obešene. V eni od teh
smo skrili vgradno napo.
Nizke omarice se zaključijo v polotok,
ki kuhinjo vizualno zapre proti jedilnemu delu z mizo in leseno klopjo. Križne
poličke rumeno-oranžne barve razgibajo urejeno kompozicijo, predmeti na
poličkah pa “začinijo” izgled.

Ozadje kuhinje je v barvi aquamarine,
ki omogoča dodatno izraznost in
kontrast z belo barvo kuhinje.

Na nasprotni steni so nato zgolj visoke
kuhinjske omare. V eni od njih je nameščen vgradni hladilnik z zamrzovalnikom, v drugi vidna pečica.
Izbrane barve in kontrasti, ki nastajajo
z njihovo združitvijo so skupaj z izbranim pohištvom in njegovo funkcionalno razporeditvijo omogočili, da je prenovljena kuhinja svetla in na videz
prostornejša. In kakor pravi lastnica,
se gre novi kuhinji zahvaliti, da je
ponovno odkrila veselje do kuhanja.
Ker v kuhinji vlada prijetno vzdušje, ob
premagovanju novih kulinaričnih izzivov,
z veseljem v njej preživi skoraj ves svoj
prosti čas. ■

