
8 trendów w projektach kuchni na 2020 rok 
 
Gdyby Twoja kuchnia ubierała się u Prady, to w czym by chodziła? Może brzmi trochę 
przewrotnie, ale ona też lubi być modna. I do tego funkcjonalna, byś mógł w niej przygotować 
Twoje ulubione śniadanie i kawę. I byś naładował się pozytywną energią w miejscu, gdzie 
zaczynasz każdy nowy dzień.  
 

Podwójne wyspy - na czym to polega? 
Kuchnie otwarte, przyjazne dla wszystkich domowników i gości, już na dobre zagościły w 
domach. Kolejnym krokiem stały wyspy kuchenne, dzięki którym wszyscy uczestniczą w 
przygotowaniach posiłków.  
 
Obecnie trend rozwinął się w kierunku projektowania dwóch wysp kuchennych, a każda ma 
przypisaną inną rolę. Jedna jest przeznaczona do przygotowywania potraw. Druga do ich 
podawania i pełni funkcję codziennego miejsca do spożywania posiłków. 
 

Nieoczekiwane plamy koloru 
Wyobraź sobie, że jeden z frontów ma kontrastujący kolor i wyróżnia się na tle pozostałych. 
Albo ściana nad piekarnikiem pomalowana została intensywną czerwoną farbą. Albo jeden ze 
sprzętów wyróżnia się białym kolorem pośród ciemnych frontów.  
 
Chodzi o zaskoczenie, porzucenie rutyny i śmiałą ingerencję w uporządkowaną aranżację. 
Takie rozwiązanie zadziwi, wywoła uśmiech na twarzy albo zachwyci obserwatora. A Twoje 
dania być może staną się nieprzewidywalne tak jak te aranżacje. 
 

Kontrastujące blaty 
Kuchnia to przede wszystkim komfort, żebyś swobodnie przygotował dania. Dlatego postaw na 
wytrzymałe i dobrej jakości blaty. By podkreślić ich charakter, możesz wybrać kontrastujące 
kolory.  
 
Trendy kuchenne sugerują ciemne, a nawet czarne blaty, które dodają dramatyzmu kuchni. 
Dobrze komponują się w zestawieniu z jasnymi, „lekkimi” meblami lub z intensywnym kolorem. 
Pasują do przestrzeni małych i większych. 
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Blat i wnęka w jednym dekorze 
Jeżeli chcesz postawić na mocniejszy akcent, to wybierz blat roboczy i panel do wnęki pod 
okapem lub szafkami kuchennymi w jednym kolorze i wzorze. Idealne zestawienie tych dwóch 
elementów wyróżni kuchnię i podkreśli porządek w aranżacji. Jest także doskonałym tłem dla 
otwartych półek, na których ustawiasz oryginalne naczynia i sentymentalne sprzęty kuchenne. 
 

Ponadczasowy marmur 
Klasycznym dekorem dla blatów jest marmur. Kolory zmieniały się, ilość charakterystycznych 
żyłek była raz mniejsza, raz większa, ale po okresach niebytu wracał triumfalnie do trendów 
kuchennych. Tak też i w roku 2020 pojawił się ponownie, tym razem z bardzo wyrazistym 
rysunkiem żył. Nada charakter i wyrafinowanie Twojej kuchni. 
 

Otwarte półki zdobią kuchnię 
Wpasowane w klimat kuchni półki są pięknym elementem aranżacji, który przyciąga wzrok. 
Możesz tam postawić stare sprzęty, miedziane garnki czy naczynia w stylu vintage. W 
zestawieniu z nowoczesnym wyglądem szafek, blatów i podłogi stworzą ciepły, przyjemny 
klimat. 
 

Ciemne kolory luksusu 
Znowu kolor czarny, ale tym razem na frontach i na ścianach. Można go traktować jako 
rozwinięcie trendu ostatnich kilku lat. Najpierw królowały kuchnie białe, następnie w odcieniach 
szarości, a obecnie w ciemnych barwach.  
 
Szczególnie dobrze prezentuje się w kontrastowych połączeniach z kolorem białym lub 
marmurem, ale też z drewnem. Kuchnia nabiera stylu i elegancji. 
 

Błyszcząca armatura 
Już nie jest schowana, tylko widoczna na pierwszym planie. Dlatego błyszczy się, wyróżnia się 
przy pierwszym spojrzeniu na kuchnię. Lśniąca armatura w kolorach srebra, złota czy miedzi 
doskonale dopełni charakter kuchni. Wielość wzorów i kształtów pozwoli Ci na dobranie tej 
odpowiedniej. 
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Zieleń i wodne akcenty 
Na topie jest kolor zieleni i jego odcienie. Z jednej strony jest to ukłon w stronę natury i coraz 
większej uwagi, jaką się przykłada do środowiska naturalnego. Z drugiej strony, to trend, który 
dodaje kuchni luksusu i świeżości.  
 
Wodne odcienie zieleni ciekawie prezentują się na kafelkach lub frontach. Turkus czy jadeit w 
zestawieniu z bielą tworzą czystą i pozytywną przestrzeń. Zieleń świetnie się łączy z białym 
marmurem, przydymionym szkłem i metalicznymi dekorami. 
 

Twoja kuchnia, Twój projekt 
Jeszcze kilka dekad wcześniej projektanci nie zwracali dużej uwagi na kuchnię. Miała ona być 
funkcjonalna, a korzystano z niej, by umyć brudne naczynia i przygotować posiłki. 
Niekoniecznie panował w niej porządek, więc nie była pomieszczeniem, które należało 
eksponować czy pokazywać gościom. Dzisiaj kuchnia to miejsce, które łączy domowników, 
nadaje się do spotkań towarzyskich i wspólnego przygotowywania potraw.  
 
Bez wątpienia kuchnia zyskała na znaczeniu. To serce domu, które tętni pozytywną energią, 
pięknem i ciepłem każdego dnia. Zadbaj, by była ona dla Ciebie azylem, miejscem, które 
kojarzy się z pozytywną energią i stwórz projekt kuchni zgodny z trendami na 2020 rok. 
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