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INTERIORS IN THE ATTIC
Kitchen

Dark and forgotten attic spaces
experience a revival.

Wide range of FAKRO roof
windows provides an abundance
of natural light.
This light is the main interior designer,
creating the space and contributing to
arranging a cosy room on a small area
under the roof.

When planning a kitchen space in the
attic you should take into account how
much time you spend in this room
and how much of your budget can be
invested to realize the project. Cooking
enthusiasts find the kitchen as one of
the most important rooms in the house.
It will occupy a larger area of the attic
space and will be designed with the
attention to the smallest details.
People who do not like cooking or
simply do not have enough time will be

satisfied with a smaller kitchen to suit
their individual needs. In both cases, this
room should be bright, spacious and
functional which may seem difficult to
realize when designing interior in the
attic. Nothing could be further from the
truth. By applying bright colours and
ensuring high quantities of natural light,
you will get an optically enlarged and fully
functional kitchen that will delight your
guests.

FAKRO wooden windows perfectly match
structural beams separating kitchen from
the living space in the attic.
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WNĘTRZA NA PODDASZU
Kuchnia

K UCHNIA
Ciemne i zapomniane poddasza przechodzą obecnie swój renesans. Szeroka
gama produktów do okien dachowych
FAKRO pozwala na wypełnienie wnętrza
dużą ilością naturalnego światła. To właśnie światło jest głównym projektantem
wnętrz, kreuje ono przestrzeń przyczyniając się do stworzenia ciepłego mieszkania
na niewielkiej powierzchni pod dachem.
Podczas planowania przestrzeni kuchennej na poddaszu musimy wziąć pod uwa-
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gę, ile czasu dziennie spędzamy w tym
pomieszczeniu oraz jaki budżet możemy
przeznaczyc na realizację naszego projektu. Dla entuzjasty gotowania kuchnia będzie jednym z ważniejszych pomieszczeń
w domu. Zajmie ona większą powierzchnię poddasza i zostanie zaprojektowana z dbałością o każdy, najdrobniejszy
szczegół. Osoby, które nie przepadają
za gotowaniem lub z racji swojego trybu
życia nie mają na nie czasu, zadowolą się
mniejszą, dostosowaną do ich indywi-

dualnych potrzeb kuchnią. W obu przypadkach pomieszczenie to powinno być
jasne, przestronne oraz funkcjonalne, co
podczas projektowania wnętrza na poddaszu może wydawać się trudne w wykonaniu. Nic bardziej mylnego. Dzięki zastosowaniu jasnych barw oraz zapewnieniu
dopływu dużej ilości naturalnego światła otrzymamy optycznie powiększoną,
w pełni funkcjonalną kuchnię, która zachwyci naszych gości.
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