PRZECHOWYWANIE W JADALNI

TRZY ZŁOTE ZASADY
ARANŻACJI JADALNI
1. Najważniejszym meblem w jadalni jest stół.

Jego wielkość i kształt powinny zostać dopasowane nie tylko do liczby członków rodziny,
ale także do wielkości pomieszczenia i przyjętej stylistyki. Do niego dopiero dobieramy
krzesła.
2. Nie może tu zabraknąć miejsca na przecho-

wywanie zastawy stołowej oraz innych akcesoriów niezbędnych przy serwowaniu posiłków. Ich dobremu uwidocznieniu najlepiej
posłuży kredens lub przeszklona witryna.
3. Jadalnia to także doskonałe miejsce na wyek-

sponowanie ulubionych bibelotów, trofeów
z podróży czy rodzinnych pamiątek. Najlepiej
posłużą temu otwarte półki, regały czy
komody. Te ostatnie mogą też służyć podczas
przyjęcia jako bufet.
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Lada barowa z ekskluzywnej kolekcji mebli
Yaziko w całości wykonanej z drewna kauczukowego, z mosiężnymi okuciami. W ofercie do kompletu dostępne m.in. kredens oraz
dwudrzwiowa witryna. 7.860 zł, Vinotti
Furniture, www.vinotti.eu

3
4
3. Kolekcja Corano łączy połyskującą biel
z czernią aluminiowych ram, grafitem
szkła i zimnym oświetleniem diodowym. Te
bardzo nowoczesne
meble sprzedawane są
jako oddzielne bryły.
Od. 549 zł (elementy
na zdjęciu),
Bydgoskie Meble,
www.bydgoskiemeble.pl

4. Szafka jednodrzwiowa
ze szklaną nadbudową
z kolekcji no.14 now!
to doskonałe miejsce,
w którym wyeksponujemy użytkowe lub dekoracyjne przedmioty.
3.154 zł,
Huelsta/Asymetria
Studio, www.asymetriastudio.pl

STREFA
PRZECHOWYWANIA
Jeśli mamy miejsce, dobrze, aby w jadalni pojawiła się komoda, w której będziemy przechowywać obrusy, serwety, jak
również zastawę stołową. Oprócz funkcji przechowywania
komoda może być miejscem, na którym podczas wystawnej
kolacji postawimy karafki z napojami, dodatkowe nakrycia
czy patery z ciastem. Jeśli chcemy wyeksponować nasz serwis
obiadowy lub kawowy, to idealna do tego będzie przeszklona witryna, którą można dodatkowo podświetlić. Do
przechowywania zastawy codziennego użytku można zastosować wiszące półki lub regał otwarty. Jadalnia jest też dobrym miejscem do wyeksponowania kolekcji kubków z podróży, kuﬂi czy porcelanowych ﬁliżanek. Możemy je ustawić
na półkach ściennych lub w wiszących szafkach oszklonych.
Wielkość i styl komody, witryny czy półek należy dopasować
do charakteru wnętrza. Warto pamiętać również o dekoracji
stołu. Odpowiednio dobrane serwetki i uchwyty, wazony
z kwiatami czy świeczniki nadają jadalni klimat, który zachęca do wspólnego posiłku i spotkań z bliskimi.
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