
 

 

    Warszawa, luty 2019 r. 

Salon z kuchnią, czyli para idealna 

Ze stwierdzeniem, że małe jest piękne, zgadzamy się bez dwóch zdań, jednak czy 

można użyć tego określenia mówiąc o małym mieszkaniu? Oczywiście, że tak! 

Wystarczą dobre chęci, odrobina inspiracji i know how ze sprytnego planowania 

przestrzeni. Nadchodzimy z pomocą. 

 

Nie każdy z nas marzy o dużym metrażu i przede wszystkim nie każdy z nas może sobie 

pozwolić na jego zakup. Istnieją jednak techniki, które pomagają lekko nagiąć rzeczywistość i 

sprawić, by niewielkie wnętrze wyglądało na znacznie większe, niż de facto jest. Sprytnym, 

nieinwazyjnym zabiegiem może okazać się pomalowanie ścian na biało lub wyposażenie 

pomieszczeń w dużą ilość szerokich luster, które odbijając obraz, optycznie powiększą nasze 

cztery kąty. Warto też pamiętać o takich trikach jak położenie jednolitej podłogi, dzięki której 

zyskamy efekt „płynności pomieszczeń”. Minimalizm i prostota mebli, to kolejne zasady, 

którymi powinni kierować się właściciele małego lokum. Co jednak, jeżeli wypróbowaliśmy już 

każdą z powyższych metod, a nadal czujemy się przytłoczeni brakiem przestrzeni? 

 

Otwórz się na… drugi pokój! 

 

Gdy proste chwyty zawodzą, czasem warto podjąć bardziej radykalne kroki. Generalna 

zasada, która dotyczy małych powierzchni, jest taka, że im mniej zakamarków i zawiłości, tym 

mieszkanie wydaje się być większe. Mini spiżarnie, czy osobna kuchnia, zabierają nam cenną 

przestrzeń, a czasem każdy dodatkowy metr jest na wagę złota.  

 

Małą, nieustawną kuchnię, w której niejedna osoba mogłaby nabawić się klaustrofobii, warto 

przeistoczyć w połączony z salonem aneks kuchenny. W ten sposób zyskamy nie tylko 

wrażenie znacznie większego pomieszczenia, ale również większą wygodę podczas prac 

kuchennych.  

 

Zapach obiadu w salonie? 

 

O ile wiele osób utożsamia zapach obiadów z domowym ciepłem, o tyle dla wielu z nas 

aromaty, rozchodzące się po całym mieszkaniu, bywają drażniące. Rozwiązanie tego 

problemu jest bardzo proste. Wystarczy zainwestować w wysokojakościowy, wydajny okap 

kuchenny, który pochłonie wszelkie nieprzyjemne zapachy. W przypadku małych 

mieszkań, dobrze, by nie przytłaczał on swoją formą. Firma MPM specjalnie z myślą  

o niewielkich kuchniach stworzyła linię okapów szerokości zaledwie 50 cm. 

Trzystopniowy zakres prędkości, optymalna siła ssania i oświetlenie LED to jedne  

z licznych atutów modelu przyściennego.  

 



 

 

Firma MPM agd S.A. to polski lider na rynku AGD, który słusznie podkreśla, że wraz ze 

zmieniającymi się czasami, zmieniają się też potrzeby Polaków. Młodzi ludzie coraz wcześniej 

starają się usamodzielnić i w związku z tym coraz wcześniej wyprowadzają się z rodzinnych 

domów do małych mieszkań. Firma bacznie obserwuje te tendencje  

i zmieniający się rynek nieruchomości, by w efekcie móc oferować gotowe, ułatwiające życie 

tysiącom Polaków rozwiązania. Właśnie w ten sposób powstała linia kompaktowych sprzętów 

AGD marki MPM, idealnie dostosowana wielkością do małych przestrzeni.  

 

Spójna całość 

 

Nie tylko zapachy mogą przeszkadzać w połączeniu salonu z kuchnią. Decydując się na 

wyburzenie ścian, musimy liczyć się z tym, że odsłonimy coś, co dla oka może okazać się 

mało atrakcyjne. O ile blaty kuchenne to temat szeroki jak rzeka i rynek oferuje nam mnogość 

wzorów, struktur i kolorów, które można z łatwością dopasować do swoich upodobań i 

dostosować do pożądanej wysokości i szerokości wnętrza, o tyle z piekarnikiem  

i kuchenką nie jest już tak łatwo. Podczas gdy klasyczne kuchenki i płyty elektryczne mierzą 

ok. 60 cm, marka MPM jako pionier oferuje nam te urządzenia węższe aż  

o 15 centymetrów! Obydwa sprzęty mają szerokość tylko 45 cm i zostały wyposażone 

w intuicyjne, dotykowe programatory i zabezpieczenia przed dziećmi (specjalna blokada 

i bezpieczne „zimne drzwi”). 

 

Elegancki czarny kolor i minimalistyczny design, czynią urządzenia MPM bardzo 

uniwersalnymi i sprawiają, że z łatwością można wkomponować je w modny, urzekający swoją 

prostotą salon lub atrakcyjną małą kuchnię. Dlatego włącz gościnność i zaproś znajomych na 

parapetówkę, w nowym, „większym” mieszkaniu. 

 

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 

Okap podszafkowy MPM-PX-53 cena detaliczna: 270 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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