
Kuchenny i jadalniany niezbędnik

Nie od dziś wiadomo, że kuchnia to serce domu – miejsce spotkań, 
rozmów z rodziną i przyjaciółmi. Równie ważną funkcję pełni jadalnia, 
która często jest wydzieloną częścią kuchni lub salonu i pozwala na 
spotkania przy posiłkach w większym gronie. Ważne, by cała przestrzeń 
kuchenna była spójna i zaaranżowana w przemyślany oraz pomysłowy 
sposób. Służą temu także rozmaite dekoracje oraz akcesoria, które 
oprócz spełniania swoich funkcji również cieszą oko. O tym, co powinno 
znaleźć się w aranżacji kuchni i jadalni, opowiada Natalia Nowak, ekspert 
ds. aranżacji wnętrz salonów Agata, komentując inspiracje przygotowane 
przez bohaterki ze spotów marki Agata – synową i teściową. Sprawdź, 
które akcesoria sprawdzą się w Twoim wnętrzu!

MUST HAVE z dwóch perspektyw

akcesoria i dekoracje do kuchni i jadalni

Nawet niewielkie elementy mogą mieć znaczenie podczas urządzania kuchni i jadalni. Zwracaj uwagę na detale i wybieraj praktyczne rozwią-
zania dopasowane do Twoich potrzeb. Nie zapominaj również o walorach estetycznych – w stylowej przestrzeni kuchennej odnajdą się nawet 
najwięksi amatorzy gotowania. Zainspiruj się już teraz propozycjami od synowej i teściowej! 

O Agata S.A.: 

Agata S.A. to sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce; obejmująca 30 wielkopowierzchniowych salonów zlokalizowane zarówno 
w dużych, jak i średnich miastach w całym kraju. Agata S.A. poprzez punkty sprzedaży detalicznej i e-commerce oferuje kolekcje do pokoju dziennego, dziecięcego, sypialni, jadalni 
i kuchni, a także szeroką gamę produktów i akcesoriów do aranżacji wnętrz. Marka zapewnia dostęp do artykułów ponad 250 krajowych i zagranicznych producentów kilkudziesięciu 
marek własnych oraz szerokiego grona doradców, projektantów i ekspertów.

Więcej o Agata S.A.: www.agatameble.pl Kontakt dla mediów:  Biuro prasowe Salonów Agata, biuroprasowe@agatameble.pl

- Teściowa zdecydowała się na wybór klasycznych akcesoriów, które 
dopasują się przede wszystkim do nowoczesnej i kobiecej aranżacji. 
Biała zastawa stołowa wraz z filiżankami tworzą ponadczasowy 
komplet – pojedynczo będą służyły w codziennym użytkowaniu, z kolei 
podczas uroczystości stworzą spójną kolekcję. Złote elementy na 
sztućcach oraz kieliszkach doskonale prezentują się z białymi naczyniami 
– wprowadzają nieco elegancji i wytworności. Szklane elementy pełnią 
w aranżacjach w tym stylu wiodącą rolę. Dla teściowej ważnym 
elementem wyposażenia części kuchennej jest również pokaźny zestaw 
noży, który nie tylko doskonale spełnia swoją funkcję, ale nadaje wyrazi-
stości całej aranżacji. Ozdobą jest też zaparzacz – idealny na kawę czy 
herbatę, a także zestaw ceramicznych młynków, które będą się świetnie 
prezentować na blacie lub stole podczas rodzinnych kolacji. Jak 
w każdej aranżacji, również w jadalni i kuchni ważne są detale – wazon 
o nowoczesnym designie, czy ozdobne podkładki stołowe dopełniają 
całą stylizację. Wszystko ma tutaj swoje miejsce i przeznaczenie – brak 
zbędnych akcesoriów i wolna przestrzeń to idealne otoczenie kuchenne 
nie tylko dla teściowej – przedstawia Natalia Nowak, ekspert 
ds. aranżacji wnętrz salonów Agata. 

Kuchnia i jadalnia tworzą uzupełniające się przestrzenie, dlatego wybierając dekoracje i akcesoria, trzeba pamiętać o zachowaniu porządku 
i harmonii jeśli chodzi o styl i dobór kolorów. Bez względu na to, czy posiadasz klasyczne, nowoczesne, czy loftowe meble, w Twojej stylizacji 
powinny znaleźć się te same akcesoria, gustownie dopasowane. Podstawą jest zastawa stołowa oraz kawowa – do codziennego użytku, ale 
również taka na specjalne okazje. Talerze – małe i duże, miseczki, kubki, filiżanki i półmiski, dzbanki i karafki to must have każdej jadalni. Jeśli 
jesteś kawoszem, niezbędny będzie również zaparzacz lub kawiarka, ponadto tekstylia, które będą pomocne przy kulinarnych wyzwaniach 
oraz formy do wypieków – na słodko i słono. Pamiętaj również o tym, co znajduje się na Twoim stole i blacie – podkładki, bieżnik lub obrus, 
dekoracyjny wazon, ozdobny świecznik czy praktyczne serwetki, potrafią zmienić każdą aranżację. Nawet kulinarni amatorzy docenią, gdy na 
wyposażeniu znajdą się specjalne słoiczki na przyprawy, pudełka na produkty sypkie, deski do krojenia w różnych rozmiarach oraz zestaw noży 
i przyborów, bez których nawet najprostsza potrawa będzie dużym wyzwaniem.  

- Z kolei synowa postawiła na nieco odważniejsze rozwiązania – wybrała 
barwne akcesoria i produkty oraz wyróżniła wszystkie najbardziej 
istotne dla niej elementy wyposażenia. Poza walorami estetycznymi, 
stawia na funkcjonalność oraz nowoczesne rozwiązania. W kuchni 
i jadalni musi być wygodnie, praktycznie i stylowo. Jeśli naczynia, to 
tylko takie, z których regularnie korzysta, a więc miseczki, talerze 
w różnych rozmiarach oraz ulubiona filiżanka na kawę. Zdecydowała się 
na wybór zastawy w różnych kolorach i wzorach, dzięki czemu aranża-
cja nie jest nudna, ma swój charakter i styl. W tej nowoczesnej stylizacji 
nie brakuje praktycznych i gustownych rozwiązań – komplet przypraw-
ników na stojaku, młynki o smukłym kształcie, estetyczna podstawka 
na cytrynę oraz bambusowa deska do krojenia to doskonały wybór, 
który sprawdzi się w niemal każdej aranżacji. Całość zamykają tekstylia 
w intensywnych i energetycznych kolorach, które pozytywnie nastrajają 
do kuchennych eksperymentów. Dla synowej wygoda i styl to najbar-
dziej zgrany duet w aranżacji przestrzeni kuchennej – dodaje Natalia 
Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.

Klasyka ponad wszystko Nowocześnie i w kolorze


