Wymarzona kuchnia
Kuchnia to serce domu. Puśćmy dzisiaj wodze fantazji. Każdy
kto kocha gotować, tak jak ja na pewno marzy o cudownej,
wymarzonej i dobrze urządzonej kuchni. Jestem ciekawa, jaka
jest Wasza kuchnia marzeń? Napiszcie mi koniecznie w
komentarzach.
Moja wymarzona kuchnia jest przestronna, są w niej meble z
białymi frontami i drewnianym blatem. W stylu nowoczesnym czy
prowansalskim – sama nie potrafię się zdecydować. Dodatki są w
niej pastelowe, jasny róż, mięta i błękit. Przeróżne
inspiracje można znaleźć na purmosfera.pl. Przymierzając się
do tworzenia nowej kuchni czy remontowania starej kuchni nie
można zapomnieć o ogrzewaniu. Ciepło domowego ogniska to nie
wszystko, zimną przyda się stylowe ogrzewanie.

grzejnik Yali Parada
Dotąd grzejniki kojarzyły mi się z wielkimi żeberkami,
zabierającymi dużo miejsca w kuchni. Grzejniki Purmo
prezentują się bardzo nowocześnie i wpasowują się idealnie we
wnętrza, tym samym dodając charakteru danemu miejscu, jak ten
czerwony poniżej. Czerwony akcent w kuchni w moim kochanym
stylu pin up też jest dla mnie kuszący, ale chyba za odważny,

a dla Was?

grzejnik Kos V
Urządzenie kuchni wymaga kreatywnego myślenia, dzięki
rozwiązaniom na blogu Purmo na pewno będzie Wam łatwiej ugryźć
temat. Kolorowe grzejniki to coś, o czym będę marzyć
urządzając własne mieszkanko kiedyś, a Wam jak się podoba
takie nowoczesne wydanie?
Już widzę siebie krzątającą się po kuchni, pichcącą w zimowe
wieczory szarlotki z cynamonem i koty, które ogrzewają się w
pobliżu ciepełka.

grzejnik Kos V
Jeśli jednak mamy malutką, ciasną, ale własną kuchnię i
większość ścian wypełniona jest szafkami i sprzętem kuchennym
to zadbajmy by było w niej jasno, co poszerzy wnętrze i
postawmy na duże okno. Ciepło może wydobywać się nie tylko z
grzejnika czy piekarnika, ale także z ogrzewania podłogowego
Purmo- czy Wy też tak, jak ja lubicie chodzić boso?

grzejnik Yali Parada
Pamiętajcie, że kuchnia oprócz tego, że ma być pięknie
urządzona, ma być też funkcjonalna. Więcej inspiracji tu.

