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Pomagamy każdemu,
kto potrzebuje nowej kuchni: 
od projektu po montaż. 
Przyjaźnie i stylowo zmieniamy
wnętrza na dobre.



W IZI Kuchniach tworzymy projekty łączące  
w sobie nowoczesne wzornictwo 
i funkcjonalność. Przygotowujemy 
kuchnie modułowe i kuchnie na wymiar, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb. 
Wiemy, że kuchnie są sercem domu, 
dlatego chcemy, żeby przebywanie  
w nich było przyjemnością. Realizujemy 
zamówienia na terenie całej Polski. Można 
nas też odwiedzić w salonach w Gdańsku, 
Bydgoszczy i w Warszawie.

IZI KUCHNIE  to dynamicznie rozwijająca 
się firma, posiadająca ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie  
w projektowaniu kuchni.

Podążamy za trendami i dbamy o każdy 
najmniejszy szczegół. Nasze kuchnie 
cechuje wygoda, funkcjonalność, 
elegancja
i trwałość.

Nasze
Realizacje



BETON JASNOSZARY

NA SPECJALNE
ZAMÓWIENIEMARMUR LAVENTO

FRONTY

BLAT UCHWYTY

BUK JASNY
DĄB HALIFAX
NATURALNYKASZMIR

S
ą takie kuchnie w naszym (liczącym już kilka 
tysięcy realizacji) dorobku, które po prostu 
skradły nasze serca — to jest właśnie jedna 

z nich! Połączenie kolorystyczne + nietypowe 
rozwiązania sprawiają, że możemy śmiało 
powiedzieć o tym projekcie „majstersztyk”! 
Ciekawymi rozwiązaniami w tym projekcie jest 
(bezpieczne!) zabudowanie piekarnika i zmywarki 
w jednym słupku, i wykończenie boku wyspy 
pionowymi lamelami z podświetleniem LED. 
Kuchnia pełna stylowych pomysłów, my wraz  
z właścicielką jesteśmy zachwyceni!

ZOBACZ

CAŁY FILM
Z TEJ

KUCHNI !
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https://www.youtube.com/watch?v=i09hO0cDdfc&t=109s


Lamele w kolorze
drewna

dopasowane
do frontów

Funkcjonalna wyspa
z szufladami

Ściana wyłożona tą samą
płytą, która została użyta

do wykonania
blatów i boku wyspy

kuchennej
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CZARNY MAT

CZARNE KRAWĘDZIOWE
- CZK1DĄB HALIFAX TABAK

FRONTY

BLAT UCHWYTY
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https://www.elica.com/PL-pl


https://www.youtube.com/watch?v=qVGbouw30JA&t=2s


Elegancka
płyta

indukcyjna
w kolorze

szampańskim

Wyspa
kuchenna

z pojemnymi
szafkami

Otwarty
regał dekoracyjny
w kolorze blatu
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https://www.youtube.com/watch?v=eY1LdV1IRlA&t=91s


https://peka.pl/


https://www.youtube.com/watch?v=BI1hYSkvskA


Szafka z dwoma
oddzielnymi frontami

otwierana do góry

Drewniane lamele
na ścianie
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SZARY POŁYSK

HIKORA NATURALNA

FRONTY

BLAT UCHWYTY

POPIEL

CZARNY MAT - CZ7

COKÓŁ

CZARNY MAT

K
uchnia utrzymana  

w szarościach (popiel  
i metaliczna szarość), 

gdzie mimo niewielkiego 
metrażu pomieszczenie jest funkcjonalne  
i przestronne, a to dzięki minimalistycznym 
z wyglądu rozwiązaniom: fronty na górze  
w połysku z otwieraniem na Tip-On, a na dole  
w macie z uchwytami krawędziowymi. 
Zabudowa pod sufit i system wyjezdny  
w szafce narożnej  zapewnia maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni do przechowywania. 

Właścicielka zachwycona, mamy nadzieję, 
że i Wam ta kuchnia posłuży jako pomocna 
inspiracja!

OBEJRZYJ
CAŁY FILM

Z TEJ
KUCHNI !
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https://www.youtube.com/watch?v=6h4hJH8wzdc


Gniazdko
ukryte w blacie

Korpusy w kolorze
frontów

Kosz obrotowy
3/4 koła
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Creamy Lemon Butter Chicken

• Dwie piersi z kurczaka (400-500g)
• Masło - 50 g
• Czosnek -  3 ząbki
• Sok i utarta skórka z dwóch cytryn
• Śmietanka kremówka -  150 ml
• Pomidory koktajlowe -  250g
• Świeża bazylia
• Olej, sól, pieprz

1) Przyprawić kurczaka - sól, pieprz.
2) Na patelni podsmażyć na złoto z obu stron.
3) Odłożyć piersi na bok.
4) Na patelni roztopić masło, dodać czosnek i 
utartą skórkę z cytryny.
5) Po minucie, dwóch wlać śmietanę i sok.
6) Dodać z powrotem piersi z kurczaka oraz 
pomidorki.
7) Czekać aż zacznie bulgotać, trzymać tak 5 
min do porządanej konsystencji sosu.
8) Tuż przed końcem dodać kawałki świeżych 
liści bazylii.

Cytrynowo Kremowy
Kurczak

Pieczone ziemniaki
po grecku

Patates Riganates

• Ziemniaki - 0,5 kg
• Oliwa - 75 ml
• Czosnek -  4 ząbki
• Sól- 1 łyżeczka 
• Kmin rzymski - 1 łyżeczka
• Oregano - 1 łyżka
• Musztarda dijon - 1 łyżka
• Pieprz lub płatki chilli do ostrości
• Wywar lub najlepiej białe wino - 100 ml
• Sok z cytryny - 75 ml
• Opcjonalnie świeże oregano na koniec

1) Ziemniaki mieszamy w oliwie z przyprawami.
2) Wrzucamy do piekarnika na 25 min w 
temperaturze 200 stopni C°. (najlepiej do 
naczynia żaroodpornego).
3) Dodać wino (lub wywar) i piec kolejne 10 
minut.
4) Dodać sok z cytryny i piec dodatkowe 15 
minut lub dłużej do wyparowania płynów
i odpowiedniego przyrumienienia ziemniaków.
5) Opcjonalnie: Posypać 3 łyżkami świeżego 
oregano.

NOWA SERIA
NA NASZYM KANALE
YOUTUBE 
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Sałatka z cytrynowym
dressingiem

• Mix sałat oraz warzywa, np. takie jak:
• Pomidorki koktajlowe
• Ogórek
• Papryka
• Co zalega w lodówce, na filmie dorzuciłem też 
sezonowe truskawki

Dressing cytrynowy:

• Oliwa z oliwek - 100-150 ml
• Sok z cytryny - 50 ml
• Ocet winny (biały) - 15 ml
• Sól, pieprz
• Przyprawy - zioła wedle uznania
• Można dodać odrobinę utartego czosnku lub 
musztardy dla bardziej “wytrawnego” smaku. 
Wtedy też użyjmy 150 ml oliwy.
Jeśli chcemy podkreślić cytrynowo-owocowy 
charakter dressingu, unikamy dodatków typu 
czosnek czy musztarda i użyjmy wtedy 100 ml 
oliwy.

Wykonanie:
Do soku z cytryny, octu i dodatków, powoli 
wlewamy oliwę, cały czas energicznie mieszając, 
aby utworzyła się gęsta emulsja.

Autor przepisu: Kordian Gordewski 

Cytrynowy

Zawrót
Glowy!
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Co jest lepsze: wiszące szafki kuchenne czy 
otwarte półki? Jeśli rozpoczynasz przygodę 
z urządzaniem nowej kuchni, pewnie to 

będzie jedno z pytań, na które zaczniesz szukać 
odpowiedzi. Aby rozwiązać raz na zawsze dylemat 
między otwartymi półkami a szafkami, zgłębimy 
zalety i wady każdej z opcji, a dodatkowo 
przedstawimy kilka kreatywnych rozwiązań, 
które łączą w sobie zalety obu wariantów. 
 
ZALETY OTWARTYCH PÓŁEK
 
Wybór na czasie
Minimalizm jest bardzo trendy! Umieszczenie w 
kuchni półki lub dwóch zamiast wiszących szafek 
może sprawić, że kuchnia stanie się bardziej 
otwarta i przestronna, zwłaszcza jeśli przemyślana 
jest liczba i rodzaj przedmiotów, które będą na 
niej wystawione. Jeśli potraktujemy półkę nie tylko 
jako miejsce do przechowywania, ale też element 
dekoracyjny, to stanie się ona pięknym, ale 
dyskretnym punktem centralnym w pomieszczeniu. 
 
Funkcjonalność na plus
Kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, życie staje się 
łatwiejsze. Przechowywanie najczęściej używanych 
przedmiotów na półkach eliminuje potrzebę 
otwierania szafek i szukania pożądanej przyprawy/
produktu w ich czeluściach, a to optymalizuje 
wygodę pracy w kuchni i oszczędza cenny czas. 
 
Koszt
Jeśli budżet jest 
ograniczony i wpływa to 
na decyzje dotyczące 
wyposażenia nowej 
kuchni, warto rozważyć 
zamianę szafek na 
wiszące otwarte półki nad 
blatem. To ekonomiczny 
i kreatywny sposób na 
ograniczenie budżetu. 
 
Estetyka
Czy w kuchni na ścianie 
jest cegła, którą warto 
wyeksponować? A może 
w planach jest tapeta 
lub inny kolor farby na 
jednej ścianie kuchni? A 
może płytki aż do sufitu? 

Wszystkie te pomysły mogą być pięknym akcentem 
w pomieszczeniu i przemawiają za tym, żeby 
uwzględnić w planie projektowym półki kuchenne. 
Dodatkowo, takie rozwiązanie zwiększa ilość miejsca 
na ścianach, tworząc doskonałe "płótno" do 
dekoracji. Może to okazja do wyeksponowania tego 
w s p a n i a ł e g o 
wazonu, który żal 
było schować, 
albo tego 
zestawu słoików 
na przyprawy? 
Może właśnie na 
taką możliwość z 
niecierpliwością 
c z e k a j ą 
drewniane deski 
do krojenia? 
Półki to też 
idealne miejsce 
do świętowania: 
po prostu 
dodawaj/zdejmuj 
p r z e d m i o t y 
s e z o n o w e 
takie jak dynie, 
kwiaty lub kartki 
okolicznościowe.

SZAFKI CZY PÓŁKI ?
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MINUSY PÓŁEK W KUCHNI
 
Mniejsza pojemność
Jest niezaprzeczalnym faktem, że półka pomieści 
znacznie mniej niż zamknięta szafka. A jeśli 
metraż na kuchnię jest mały, prawdopodobnie 
oznacza to kłopot ze znalezieniem miejsca 
dla wszystkich potrzebnych przedmiotów. 
Niestety, same dolne szafki mogą nie zapewnić 
wystarczającej ilości miejsca do przechowywania. 
 
Więcej czyszczenia
Aby utrzymać półki w czystości, konieczna jest częsta 
konserwacja. Kuchnie są podatne na kurz i tłuszcz, 
a połączenie tych dwóch nie jest najłatwiejsze do 
usunięcia z długo stojących naczyń lub elementów 
dekoracji. Jeśli nie chcesz dodatkowej pracy, 
wybierz zamkniętą szafkę.

Nieuwaga = bałagan
Jeśli wystrój półek nie zostanie przemyślany, mogą 
one wyglądać na zagracone. Aby tego uniknąć, 
najlepiej jest mieć konkretny pomysł na ekspozycję 
wybranych elementów i nie zapominać o złotej 
zasadzie „mniej znaczy więcej”. Warto poświęcić 
trochę czasu na przemyślane umieszczenie 
każdego przedmiotu na półce, tak aby wzmocnił 
estetykę projektu, a nie odwracał od niego uwagę. 
 
PLUSY SZAFEK KUCHENNYCH

Od tradycyjnych po nowoczesne i ze wszystkimi 
wariacjami pomiędzy - do dyspozycji mamy 
ogromną ilość stylów szafek kuchennych. Można 
spersonalizować ich wygląd i wyrazić swój osobisty 
styl dodając unikalne uchwyty, gałki i okucia. 
 
Dodatkowej przestrzeni do przechowywania nigdy 
za wiele, prawda? Z naszego doświadczenia 
wynika, że bardzo często osoby planujące 

zakup nowej kuchni niedoszacowują potrzebnej 
im przestrzeni na przechowywanie. Nie można 
zapomnieć, że w kuchni przechowujemy nie tylko 
naczynia, ale także żywność, książki kucharskie, 
sztućce, artykuły do pieczenia, środki czystości itp.! 
Małe sprzęty i duże garnki zajmują naprawdę sporo 
miejsca, dlatego żeby uniknąć bałaganu, powinny 
być trzymane w zamkniętych szafkach lub spiżarce. 
 
Mniej kurzu
Drzwi szafek kuchennych chronią przedmioty 
wewnątrz przed kurzem i zanieczyszczeniami. 

Jeśli więc szukasz opcji łatwej w utrzymaniu, 
górna szafka może być właśnie dla Ciebie. 
 
Czego oczy nie widzą...
Możliwość zamknięcia drzwi oznacza, że można 
za nimi ukryć bałagan.Jest to taże sposób na 
wykorzystanie małych przestrzeni i przechowywanie 
przedmiotów o dziwnych kształtach. Nowy trend 
organizacyjny w projektowaniu kuchni obejmuje 

i n t e l i g e n t n i e 
zaprojektowane 
p r z e g r o d y , 
wysuwane półki 
i wąskie szafki, 
z a p e w n i a j ą c 
m a k s y m a l n e 
w y k o r z y s t a n i e 
d o s t ę p n e j 
p r z e s t r z e n i . 
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WADY SZAFEK WISZĄCYCH 
 
Koszty
Górne szafki są droższe niż 
otwarte półki, zwłaszcza jeśli 
w celu zmaksymalizowania 
przestrzeni do 
przechowywania w 
kuchennej zabudowie 
są planowane górne 
szafki, które sięgają 
sufitu (z drugiej strony to 
bezpieczna inwestycja, 
ponieważ dużo miejsca do 
przechowywania jest zawsze 
argumentem "za" przy 
sprzedawaniu mieszkania). 
 
Widoczne zużycie
Szafki kuchenne będą 
się zużywać przez lata. Wszyscy widzieliśmy 
niedopasowane lub zwisające drzwiczki szafek, 
krzywe szuflady i wypadające zawiasy. Nie spotkamy 
takich problemów, jeśli zainwestujemy w wysokiej 
jakości, solidne szafki. Zastosowany materiał i 
konstrukcja szafki są w tym aspekcie kluczowe! 

A MOŻE... TO I TO?
 
Dlaczego nie! Połączenie szafek z półkami dodaje 
kuchni osobowości. Istnieje wiele kreatywnych 
sposobów na włączenie półek do projektu kuchni. 
Kilka pomysłów to: boki okapu/wyciągu, 
przestrzeń nad oknem lub boki szafki 
górnej. Uwzględnienie szafek ze szklanymi 
drzwiami frontowymi to kolejny sposób na 
uzyskanie interesującego wyglądu: kuchnia 
stanie się jasna i otwarta, można w niej 
wyeksponować swoje ulubione przedmioty. 
 
Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć 
temat szafek i półek kuchennych na tyle, 
żeby rozwiać wątpliwości tych, którzy 
nie wiedzieli "z czym to się je". Chcemy 
całym sercem podkreślić, że jeśli chodzi o 
kuchnię, to estetyka jak najbardziej może 
być połączona z funkcjonalnością! Nasi 
projektanci są specjalistami od planowania 
kuchennych pomieszczeń i świetnie radzą 
sobie z organizacją przestrzeni, dlatego 
każdemu, kto nie jest pewny tego, jak 
osiągnąć kuchenne marzenia, polecamy 
bezpłatną konsultację i darmowy projekt 
kuchni w IZI (dane kontaktowe na końcu 
katalogu).

Autor tekstu: Melania Król
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MAT KONTRA POŁYSK
- WALKA
   WYRÓWNANA?

Jedną z kluczowych (nie tylko wizualnie) decyzji, 
które trzeba podjąć na etapie planowania 
kuchni, jest ta dotycząca rodzaju wykończenia 

frontów: połysk czy mat? Bardzo popularnym 
obecnie wyborem jest opcja pierwsza, aczkolwiek 
ten trend zaczyna powoli słabnąć: coraz częściej 
projektujemy kuchnie dla klientów, którzy decydują 
się na wykończenie w macie.

Czy matowe fronty są praktyczne? Jak o nie dbać, 
żeby służyły długie lata? Do jakiego stylu pasują 
kuchnie w połysku? Który wybór jest bardziej 
trafiony pod względem utrzymania czystości? 
Odpowiadamy na nurtujące pytania i przybliżamy 
temat wszystkim tym, którzy stoją przed wyborem 
i potrzebują wskazówek, żeby wybrać opcję 
najkorzystniejszą w ich sytuacji.

Połysk
Kuchnie wykończone na wysoki połysk nadają 
kuchni nowoczesne oblicze, ożywiają wnętrze 
dodając mu głębi. Błyszcząca powierzchnia 
optycznie powiększa wnętrze, dzięki czemu kuchnie 
w połysku świetnie sprawdzą się w mniejszych 
pomieszczeniach. Tego rodzaju wykończenie 
frontów dostępne jest w szerokiej gamie 
kolorystycznej, a w połączeniu z dobrze dobranym 
oświetleniem, daje świetny potencjał aranżacyjny.

Wady? Połyskliwe fronty mogą tracić swój oryginalny 
kolor pod wpływem promieni słonecznych i są 
bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. 
Minusem pod względem estetycznym może być 
też fakt, że taka powierzchnia bardziej uwydatnia 
zabrudzenia i odciski palców, przez co wymaga 
częstszego czyszczenia. Wysoki połysk ogranicza też 
wybór stylistyczny kuchni: przeważnie wybór takich 
frontów wiąże się z decyzją o pójściu w kierunku 
stylu nowoczesnego, co nie dla każdego i nie w 
każdym wnętrzu jest optymalnym rozwiązaniem.

Mat
Matowe wykończenie frontów dodaje kuchni 
przytulności i ciepła. Kolory frontów są bardziej 
nasycone, bo mat (w przeciwieństwie do połysku) 
nie odbija promieni słonecznych, ale je pochłania. 
To sprawia, że kuchnia zyskuje solidną bazę 
kolorystyczną, jej barwy prezentują się tak samo z 
każdego miejsca, pod każdym kątem. Niewątpliwym 
atutem matowych powierzchni frontów jest także 
ich stylistyczna uniwersalność: świetnie komponują 
się w kuchniach w stylu zarówno rustykalnym, jak i 
skandynawskim, klasycznym czy nowoczesnym.
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Minusem kuchni wykończonej w macie jest 
to, że nie sprawdzi się w kuchniach o małej 
powierzchni - takie wnętrze będzie sprawiało 
wrażenie przytłaczającego, klaustrofobicznego. 
Dodatkowo trzeba pamiętać, że pomimo 
mniejszej widoczności brudu czy odcisków palców, 
czyszczenie frontów matowych jest nieco bardziej 
wymagające (przemywanie delikatną ściereczką 
nasączoną wodą z płynem, a potem wycieranie 
suchą, żeby uniknąć zacieków). Dodatkowo, 
fronty matowe mogą bardziej wchłaniać niektóre 
substancje, przez co mogą powstawać na nich 
plamy, jeśli nie zareagujemy odpowiednio szybko z 
przetarciem powierzchni na czysto (przy większych 
lub uporczywych plamach polecamy np. wodę z 
dodatkiem octu).

...a może jedno i drugie? 
Oba rodzaje wykończenia frontów kuchennych 
mają swoje plusy i minusy, decyzja nie jest tutaj zero 
jedynkowa. Istnieje jednak jeszcze trzecia opcja, dla 
tych niezdecydowanych albo dla tych, do których 
przemawia zarówno mat, jak i połysk: mowa o 
połączeniu obu typów frontów w jednej kuchni. 
W takim wypadku sugerowalibyśmy umieszczenie 
frontów w połysku na górze, w szafkach wiszących 
(to pomoże zminimalizować ilość śladów 
użytkowania), a w połączeniu z pozostałymi 
frontami w macie kuchnia zyska wizualną głębię 
i niepowtarzalny charakter. Jednym z ciekawych 
zabiegów jest połączenie frontów o tym samym 
kolorze, jednak przy takim zabiegu warto pamiętać 
o tym, że paleta kolorów matowych jest nieco 
węższa niż tych w połysku, więc decydując się 
na monochromatyczną przestrzeń, praktyczniej 
będzie sugerować się paletą barw dla matu i do 
niej dostosować połysk. Decyzje, decyzje... co wybrać? 

Wybór mebli kuchennych nie jest decyzją, z którą 
należy się spieszyć. To duża inwestycja, która nie tylko 
ma służyć latami (tutaj decyduje jakość, trwałość i 
praktyczność), ale też cieszyć oko (odzwierciedlać 
osobiste poczucia estetyki i charakter właściciela) i 
być sercem domu (tutaj znaczenie ma przytulność, 
ciepło i dostosowanie do potrzeb), gdzie tętni życie! 
Warto przemyśleć sobie wszystkie "za" i "przeciw" w 
kontekście różnych rozwiązań mając na uwadze 
wielkość kuchni, jej nasłonecznienie (strona świata, 
ilość okien), ilość domowników i oczywiście swoje 
preferencje dotyczące stylu.

W IZI staramy się ułatwić wybór tym, którzy stoją 
przed decyzją związaną z nową kuchnią, dlatego 
regularnie publikujemy nasze projekty i realizacje w 
druku (katalog) i online (www, YouTube, Facebook 
i Instagram) - każdy znajdzie z pewnością mnóstwo 
inspiracji i projektów, na widok których serce zabije 
mocniej. Kiedy tak się stanie, to będzie TEN znak, 
na który właśnie warto czekać - a potem już "z 
górki": nasz projektant pomoże zamienić marzenia 
i nieśmiały wstępny koncept w piękną, namacalną 
rzeczywistość. Projektowanie kuchni może być 
takie IZI!

Autor tekstu: Melania Król
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Dla wielu rodzin kuchnia jest najważniejszym 
pomieszczeniem w domu. Jej znaczenie 
wynika z tego, że to szczególne pomieszczenie 

pełni kilka funkcji na raz: jest nie tylko miejscem 
przygotowania posiłków, ale też wspólnych biesiad, 
rodzinnych zajęć czy rozmów do nocy. Zakup 
kuchni to niemały wydatek, dlatego warto dobrze 
przemyśleć swoje wybory i być ich pewnym. Poniżej 
opisujemy trzy podstawowe kroki, od których warto 
zacząć planując zakup nowej kuchni. Poświęcenie 
czasu i uwagi każdemu z nich z pewnością ułatwi 
dalsze planowanie i podejmowanie decyzji 
jednocześnie minimalizując ryzyko pomyłek i 
błędów.

Krok 1: Określenie potrzeb

Czy kuchnia będzie też służyć jako jadalnia lub 
miejsce spotkań? Ile osób będzie korzystać z 
pomieszczenia na co dzień? Czy w rodzinie są małe 
dzieci lub osoby ze specjalnymi potrzebami? Czy 
są w domu zwierzęta? Jakie rozwiązania w obecnie 
używanej kuchni są frustrujące i dlaczego? Wszystkie 
te pytania wymagają odpowiedzi i decydują o 
innych aspektach organizacji kuchennej przestrzeni.

Porada eksperta: Przed podjęciem decyzji o 
zakupie kuchni polecamy omówienie potrzeb 
z projektantem, ponieważ ich trafna ocena i 
umiejętne dostosowanie rozwiązań zapewni 
możliwie najlepszy projekt dla danej przestrzeni 
(co ograniczy niepotrzebny stres, przyszłe 
nieporozumienia czy niepotrzebne wydatki).

Krok 2: Określenie możliwości

W tym punkcie najważniejsze będą dwie kwestie. 
Po pierwsze: ile wynosi planowany budżet na nową 
kuchnię? Warto pamiętać o tym, że na całkowity 
koszt kuchni składa się nie tylko kwota związana 
z zakupem mebli kuchennych, ale też inne, 
dodatkowe opłaty za np. dostosowanie przyłączy 
elektrycznych, kafelkowanie, prace hydrauliczne 
czy wreszcie sam montaż.

Porada eksperta: Planując budżet na nową 
kuchnię, dobrą praktyką będzie uwzględnienie 
około 10-procentowej nadwyżki na nieprzewidziane 
wydatki.

Po drugie: jak wygląda rzut pomieszczenia, w 
którym znajdzie się kuchnia? Czy (i jeśli tak: gdzie) 
są  szczególne punkty wymagające specjalnego 
dostosowania (np. rury z gazem, kaloryfery, 
nietypowy układ ścian)? Na naszym kanale 
YouTube w ramach serii "Rozmowy Od Kuchni" 
poruszamy temat dostosowania małej kuchni w 
bloku do ścian z kaloryferem i rurami, zapraszamy 
do obejrzenia! Na naszym blogu (izikuchnie.pl/
blogs/izi-porady) piszemy o ergonomii w kuchni i 
typach układów kuchni z zastosowaniem "trójkąta 
roboczego": warto zapoznać się z zasadami 
organizacji przestrzeni w kuchni i dostosować do 
nich swoje oczekiwania.

PLANOWANIE KUCHNI
- PIERWSZE KROKI
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Krok 3: Zebranie inspiracji

Niektórzy z nas potrafią sobie wyobrazić wymarzoną 
kuchnię zamykając oczy i kreując swoją wizję 
"od zera" w głowie (i tym gratulujemy polotu!), 
ale znakomita większość potrzebuje wizualnych 
bodźców - obrazów, przykładów, porównań i 
rozwiązań, które przystępnie i zrozumiale zilustrują 
indywidualne kuchenne potrzeby i preferencje. 
Mając przed oczami przegląd różnorodnych (pod 
względem stylistyki, kolorystyki, przestrzeni, układu, 
nasłonecznienia, przeznaczenia) realizacji kuchni, 
łatwiej jest zidentyfikować to "coś", co przykuwa 
wzrok, co sprawia, że akurat wybrana kuchnia 
przeważa nad innymi.

Właśnie z tego względu w IZI Kuchnie stworzyliśmy 
pokaźny bank zdjęć realizacji i obszerną bazę 
projektów kuchni: chcemy zapewnić każdemu 
swobodny dostęp do solidnej porcji inspiracji. 
Wyznajemy zasadę, że szukanie kuchni marzeń 
powinno być intuicyjną i przyjemną przygodą, 
która dostarczy jasnej wizji na przyszłość i 
zapewni końcową satysfakcję ze skutecznego 
urzeczywistnienia wszystkich kuchennych planów. 
Co miesiąc wydajemy katalog z najnowszymi 
realizacjami, regularnie publikujemy zdjęcia i 
projekty kuchni na naszych Social Mediach i stronie 
internetowej. Wydaliśmy "Księgę Kuchni", która 
zawiera szeroki przekrój naszych realizacji - każdy 
z pewnością znajdzie coś dla siebie i zgromadzi 
wystarczającą ilość inspiracji, żeby stworzyć wizję 
swojej wymarzonej przestrzeni.

Porada eksperta: Chociaż może się tak czasem 
wydawać, to czas poświęcony na szukanie 
inspiracji nigdy nie jest czasem straconym. 
Przed podjęciem decyzji, warto "zanurzyć się" w 
świecie kuchni i zafundować sobie kompleksowy 
przegląd dostępnych materiałów. Wizualizacje i 
rendery 3D mogą być dodatkową pomocą, ale 
najwiarygodniejszym punktem odniesienia powinny 

być zdjęcia realizacji w domach "prawdziwych" 
ludzi.

I... voilà!
Liczymy na to, że powyższe trzy proste kroki 
będą pomocne w stworzeniu solidnej podstawy 
w procesie planowania nowej kuchni. W razie 
jakichkolwiek pytań i wątpliwości - nasi projektanci 
są do dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu (dane 
kontaktowe na końcu katalogu i na naszej stronie 
www.izikuchnie.pl).

Autor tekstu: Melania Król

DOŁĄCZ
DO NAS !
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Trudno stwierdzić kiedy powstał pierwszy 
sprzęt, który można by podpiąć pod „Artykuły 
Gospodarstwa Domowego”. Dlaczego? Dla 
przykładu: są dowody na to, że starożytne 

ludy jak np. Etruskowie, korzystali z wałka już około 
3000 lat temu. Najstarszym znanym narzędziem (i 
jednocześnie elementem AGD) jest... nóż, który w 
różnych formach (np. kamiennej) pojawił się już 
5000 lat temu. Historia sokowirówki sięga jeszcze 
IV w.n.e., kiedy to wprowadzono prasy śrubowe, 
aby wyciskać np. oliwę z oliwek. Współczesne 
sokowirówki elektryczne wymagają od nas użycia 
siły, jednak działają na tej samej zasadzie. No 
dobrze, wszystko fajnie, ale przesuńmy się na osi 
czasu w stronę nowoczesności.

Prądy i gazy

 Podobnie jak z wyglądem kuchni, tak i ze sprzętem 
- wszystko zmieniało się powoli, tak naprawdę 
dopiero XIX wiek był kluczowy. Niewątpliwie duży 
wpływ miała na to elektryfikacja. W Polsce (głównie 
z racji II wojny światowej) powszechna elektryfikacja 
pojawiła się stosunkowo późno. W 1950 roku tylko 
20% gospodarstw domowych posiadało prąd, 
natomiast już w 1967 roku - liczba ta skoczyła do 
81%. 

Kuchenki gazowe pojawiły się w okolicach 1834 
roku i były brytyjskim wynalazkiem. Nie był to taki 
sprzęt, jak znamy teraz (lekki i z wbudowanym 
termostatem) - takie udogodnienia pojawiły się 
czasem.
Kolejnym powszechnym urządzeniem jest mikser 
kuchenny.  Wersja podobna do stosowanej dzisiaj 
powstała w USA w 1908 roku i było to urządzenie 
dla bogaczy. Ważył około 30 kg i kosztował około 
850 dolarów, co na dzisiejsze pieniądze daje nam 
(bagatela) 25 000 dolarów!

Blender to natomiast polski (!) wynalazek i pojawił 
się na rynku w 1922 roku.  Wymyślił i opatentował 
go Stefan Popławski urodzony w Warszawie. 
Blender, który wtedy powstał, jest bardzo zbliżony 
formą i budową do tego, który znamy dzisiaj. 
Popławski chciał zrobić urządzenie do robienia 
mleka słodowego. Przypadkiem okazało się, że po 
dodaniu truskawek powstał rynkowy hit!

Jednym z bardziej skomplikowanych urządzeń 
AGD jest amerykański wynalazek zwany ówcześnie 
„Radar Range”. Dzisiaj występuję jako kuchenka 
mikrofalowa. Pojawiła się na amerykańskim 
rynku w 1947 roku i jak się można spodziewać... 
była duuuuża. Pierwsza mikrofala miała 1,65 m 
wysokości i ważyła (drobne) 338 kg. Ciekawostką 
jest to, że Percy Spencer, Amerykanin, który 
wynalazł powyższy sprzęt, chciał zrobić urządzenie 
usprawniające pracę radarów. Podczas 
eksperymentów zorientował się, że stopiła się 
tabliczka czekolady, którą miał w kieszeni. Potem 
w ruch poszedł popcorn i... reszty już możemy się 
domyślić.

A GDy nie było
AGD...?
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Na koniec jeszcze jedno (dla wielu niezbędne na 
co dzień) urządzenie: ekspres przelewowy do kawy. 
Taki, jaki znamy dzisiaj, pojawił się dopiero w 1972 
roku, ale pierwsze maszyny do espresso pojawiły się 
we Włoszech już w 1901. Koncepcja ich działania 
bazowała na przepływie pary i wody. Problemem 
było to, że użycie pary prowadziło do smakowych 
zmian ekstraktu, ale udało się go rozwiązać w 
1947 roku, kiedy zmieniono system podgrzewania. 
Maszyny oparte na tym systemie są używane do 
dzisiaj.  

Jakby było, gdyby AGD nie było?

Prawdopodobnie każdemu z nas zdarzyło się 
otrzymać jakieś kuchenne urządzenie z okazji 
rocznicy czy urodzin. Prawdopodobnie u wielu z 
nas ten sprzęt obecnie leży zakurzony i otłuszczony 
w jakiejś zapomnianej szafce kuchennej. Sam, 
niedawno robiąc porządki u dziadków, znalazłem 
różne czechosłowackie wynalazki z lat 70-tych do 
ciast czy mięs...i przyznam, że miałem niezłą frajdę 
gotując z ich pomocą. Może są proste, może nie są 
elektryczne, ale działają i są przemyślane. 

Nowoczesne AGD ułatwia sprawę, pomaga 
nam, to fakt... ale czy nie jest trochę tak, że jeśli 
urządzenia robią w kuchni prawie wszystko za nas, 
to paradoksalnie tracimy trochę tej niepowtarzalnej 

frajdy z gotowania? Mnie osobiście sprawiło dużą 
radość cofnięcie się w kuchni do lat 70-tych na 
jeden obiad. Polecam!

Autor tekstu: Tomek Bushmansky
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 NASZYCH KLIENTÓW
OPINIE
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30 RAT 0%
RRSO 0%

*

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obliczona na dzień 02.08.2022 r. na podstawie reprezentatywnego 
przykładu dla bezkosztowego kredytu ratalnego udzielanego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) w sklepach MEYS Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Kredyt jest dostępny od 100 do 40 000  zł na okres od 3 do 30 miesięcy. Dostępność kredytu zależy 
od dokonanej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. MEYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością współpracuje z 
Bankiem i jest umocowana do dokonywania w imieniu Banku czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o 
kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły u sprzedawcy.
                                      

TO TAKIE IZI!
ROZŁOŻYMY DLA CIEBIE ZAKUPY

NAWET NA
30 NIEOPROCENTOWANYCH RAT!

* Kredyt 30 rat 0% jest udzielany wyłącznie wraz z zakupem Pakietu Usług Bankowych w cenie 10 zł za jeden 
miesiąc. Szczegóły u naszych sprzedawców. Oferta ratalna nie dotyczy kolekcji IZI Kuchnie Lite.



SZYBKA REALIZACJA ZAMÓWIENIA
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KUCHNIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB
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UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE PROJEKTOWE
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DUŻY WYBÓR KOLORÓW
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jjjj

SPOTKANIE ONLINE

REALIZACJA CAŁA POLSKA

BEZPŁATNY PROJEKT

RATY 0%

Zainspiruj sięZainspiruj się

Salon Warszawa
Nowy Targówek
ul.Rembrandta 1

03-531 Warszawa
tel. 500 100 990

Salon Gdańsk 
ul.Powstańców Warszawskich 19

80-152 Gdańsk
tel. 500 100 990

Salon Bydgoszcz
ul.Jana i Jędrzeja Śniadeckich 43

85-000 Bydgoszcz 
tel. 500 100 990

Nasze salony


