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Mała czarna w dobrym stylu 

Mały metraż to spore wyzwanie dla osób chcących urządzić funkcjonalną i stylową 

kuchnię. Wszystkim zagubionym podpowiadamy więc jak pomimo ograniczających nas 

czterech ścian, zaprojektować komfortowe wnętrze. Firma MPM z myślą  

o kompaktowych pomieszczeniach stworzyła nową linię kuchennych sprzętów AGD  

o szerokości 45 cm! 

 

W obecnych czasach, żyjąc w ciągłym pośpiechu, lubimy stawiać na wygodne rozwiązania. 

Często wygodę tę zapewniają nam nieduże, ale za to świetnie zlokalizowane mieszkania, 

dzięki którym czas dojazdów i powrotów z pracy możemy skrócić do minimum. Decydując się 

na mieszkanie w centralnej części miasta godzimy się nierzadko na mniejszy metraż. Jednak 

małe nie oznacza nieustawne. Wystarczy odpowiednio rozplanować pomieszczenia.  

 

Małe, ale funkcjonalne 

 

O ile salon czy sypialnia pełnią funkcję wypoczynkową i ich wnętrze można urządzić dowolnie, 

o tyle temat kuchni należy potraktować ostrożnie. Pamiętajmy, że każdy nieprzemyślany ruch 

w aranżacji może zaważyć negatywnie na funkcjonalności tego pomieszczenia.  

 

Mały metraż nie ułatwia dobrej organizacji przestrzeni, jednak podchodząc do problemu  

z głową możemy w prosty sposób stworzyć praktyczne i kompaktowe wnętrze. Niewielka 

przestrzeń obliguje do redukowania ilości posiadanych sprzętów, dlatego warto zastanowić 

się co jest niezbędne. Swojego rodzaju „must have”, czyli podstawę wyposażenia każdej 

kuchni, stanowią m.in. wysokiej jakości piekarnik, dobra płyta elektryczna oraz okap 

pochłaniający nieprzyjemne zapachy.  

 

Wiele osób zada sobie pytanie, czym kierować się podczas wyboru wyżej wymienionych 

urządzeń, gdy ogranicza nas wielkość pomieszczenia. Przede wszystkim ich szerokością. 

MPM, polski lider na rynku AGD, od 30 lat śledzi trendy i wpisuje się w potrzeby 

konsumentów. Z myślą o niewielkich kuchniach, firma stworzyła rzadko spotykany  

na rynku piekarnik w zabudowie o szerokości zaledwie 45 cm. To multifunkcyjne 

urządzenie wyposażone zostało między innymi w nowoczesny, dotykowy programator  

i bezpieczne drzwi z warstwą odbijającą ciepło. Do kompletu wyprodukowano również 

dopasowaną rozmiarem płytę elektryczną, która posiada 3 pola grzejne, blokadę przed 

dziećmi i elektroniczny timer. Pamiętając o zwolennikach gotowania na ogniu, firma 

poszerzy wkrótce swoją ofertę o 3 palnikową płytę gazową. Całość uzupełnia designerski, 

ręcznie sterowany okap o szerokości 50cm. Trzystopniowy zakres prędkości, oświetlenie 

LED i optymalna wydajność to jedne z wielu atutów tego urządzenia.  

 



 

 

Klasyka i minimalizm 

 

Gdy zadbamy już o dobrą organizację pracy w kuchni, możemy zająć się jej wystrojem. 

Niezależnie od tego czy gotowanie jest naszą pasją, czy raczej obowiązkiem, każdemu  

z nas zależy na tym by miejsce, w którym spędzamy od kilku do kilkunastu godzin tygodniowo, 

wyglądało stylowo i elegancko.  

 

Kolor czarny to klasa sama w sobie i mimo, że wielu osobom może wydawać się 

przytłaczający czy trudny do zaaranżowania, tegoroczne trendy są tego zaprzeczeniem. Jak 

zauważa marka MPM, 2019 rok to zwrot ku ciemnym barwom. Po wieloletniej fascynacji 

pastelami, na salony powraca czerń - nie tylko w subtelnych dodatkach, ale również w wersji 

„total look”. Piekarnik czy nowoczesny okap o ciekawej formie, dostępne w bieżącej kolekcji 

producenta, świetnie wkomponują się w modną, minimalistyczną kuchnię.   

 

W małych pomieszczeniach, chcąc zyskać wrażenie przestrzeni, warto czarne dodatki 

stonować np. jasnymi ścianami. Biel optycznie powiększy wnętrze, natomiast czerń doda mu 

niepowtarzalnego charakteru. Takie połączenie to prawdziwa elegancja. Dlatego zaaranżuj 

swoją kuchnię i włącz gościnność w dobrym stylu. 

 

Więcej informacji: www.mpm.pl 
 

Piekarnik elektryczny MPM-45-BO-20 cena detaliczna: 1200 zł  

Płyta elektryczna MPM-45-VCB-21 cena detaliczna: 690 zł  

Okap przyścienny MPM-50-OV-03 cena detaliczna: 380 zł 

 

Biuro prasowe: 

Jagoda Chojecka , Agencja PR Hub 

tel. +48 533 337 950 

jagoda.chojecka@prhub.eu 

 

Anna Pietrzak, Specjalista ds marketingu MPM agd S.A. 

tel. +48 510 130 228 

apietrzak@mpm.pl 
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