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ΚΟΥΖΙΝΑ & ΜΠΑΝΙΟ

Τα ανοιχτά ντουλάπια είναι must 
και αποτελούν ένα από τα πιο 
όμορφα trends που μπορούν 
να μεγαλώσουν την κουζίνα 

σας.
Το βασικό είναι να έχετε μια όμορφη 
αλλά πάνω από όλα λειτουργική 
κουζίνα.
Επιλέξτε διαφορετικές αποχρώσεις του 
ίδιου χρώματος για να δημιουργήσετε 
μια όμορφη κουζίνα.

Αν σχεδιάζετε μια ανανέωση στην 
κουζίνα σας στο άμεσο μέλλον τότε 
καλό είναι να πάρετε μερικές ιδέες για 
να την κάνετε πιο λειτουργική. Δείτε τα 
μικρά μυστικά της Martha Stewart και 
θα ενθουσιαστείτε.

Οργανώστε τα συρτάρια σας 
διαφορετικά Για να χωράνε τέλεια 
ακόμα και τα πιο μακριά εργαλεία 
σας μπορείτε να επιλέξετε να φτιάξετε 
διαγώνια διαχωριστικά στα συρτάρια 
σας. Έτσι θα χωράνε ακόμα και 
εργαλεία που υπό άλλες συνθήκες θα 
έπρεπε να αποθηκεύσετε αλλού (και 
βέβαια να τα ψάχνετε στη δύσκολη 
στιγμή).
Βάλτε διαγώνια χωρίσματα στα 
συρτάρια σας για να χωράνε ακόμα και 
τα πιο μακριά εργαλεία σας.

Υιοθετήστε τα ανοιχτά ντουλάπια 

Μπορεί να έχετε διαβάσει στο the home 
issue για τα ανοιχτά ντουλάπια αλλά 
πραγματικά πρόκειται για ένα trend που μάλλον 
ήρθε για να μείνει. Πέρα από το ότι κάνουν 
το χώρο να δείχνει πιο μεγάλος, είναι και πιο 
όμορφα. Αρκεί να έχετε σε τάξη τα πιατικά σας 
(δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα)!

Προτιμήστε τα ανοιχτά ντουλάπια που είναι και 
στη μόδα...

Δημιουργήστε γωνιές

 Είναι πολύ σημαντικό να έχετε 
συγκεντρωμένα όλα τα αντικείμενα που 
εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Μπορείτε, για 
παράδειγμα, να βάλετε όλες τις συσκευές που 
φτιάχνουν καφέ σε ένα μέρος και στο ίδιο να 
έχετε συγκεντρωμένα τα φλιτζάνια του καφέ 
αλλά και όλα τα υλικά για να τον φτιάχνετε.

Φτιάξτε γωνιές με αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για να μην 
πηγαινοέρχεστε πέρα δώθε μέσα στην κουζίνα.

Συνδυάστε ομορφιά και λειτουργικότητα 
Ένας υπέροχος τρόπος για να έχετε όλες τις 
κουτάλες, τις πιρούνες και τους αναδευτήρες 
μαζί και πρόχειρα είναι να βάλετε μια όμορφη 
σιδερένια ράγα με τσιγκελάκια σε κάποιο 
σημείο έτσι ώστε να μπορείτε να κρεμάτε εκεί 
όλα τα μαγειρικά σας εργαλεία.

Κρεμάστε τα όμορφα κουζινικά 
εργαλεία σας για ευκολία.

Δείτε την κουζίνα σας σφαιρικά Όταν είστε 
σε φάση να αποφασίσετε τα χρώματα που θα 
βάλετε στην κουζίνα σας δείτε την όλη εικόνα 
πριν καταλήξετε. Για να μην υπάρχει μονοτονία 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές 
αποχρώσεις του ίδιου χρώματος. Καλό είναι 
να μην χρησιμοποιήσετε όλα τα χρώματα του 
ουράνιου τόξου γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα 
τα βαρεθείτε κάποια στιγμή.

Επιλέξτε χρώματα τα οποία δεν θα 
βαρεθείτε γρήγορα.

Δείξτε όλα όσα θέλετε να δείξετε Αν έχετε ένα 
πολύ όμορφο σερβίτσιο το οποίο θέλετε να 
φαίνεται και παρόλα αυτά δεν θέλετε να έχετε 
ανοιχτά ντουλάπια, μπορείτε να επιλέξετε 
ντουλάπια με τζάμια για να φαίνονται όλα όσα 
περιέχονται μέσα σε αυτά.

Ανανέωση Κουζίνας

Μικρά και Πανέξυ
πνα Μυστικά 

που θα την Κάνουν Υπέροχη!
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ΚΟΥΖΙΝΑ & ΜΠΑΝΙΟ

Μπάνιο:
Προτάσεις της Επιτυχίας!

Αν σας αρέσει η ιδέα της ταπετσαρία, 
υιοθετήστε τη στο WC.
Φροντίστε να έχετε ένα μικρό κάθισμα 
– είναι η απόλυτη άνεση στο μπάνιο!

Απλά πράγματα.  Όσο μικρή ή μεγάλη 
κι αν θέλετε να είναι η αλλαγή σας, 
κρατήστε την απλή, πρακτική και 
πάνω απ’ όλα χαλαρωτική! Μην 
ξεχνάτε ότι το μπάνιο σας πρέπει 
να είναι τόσο πρακτικό όσο και 
όμορφο. Μην υπερβάλετε με πολλά 
διακοσμητικά στοιχεία και διάφορα 
χρώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα 
spa είναι minimal και απλά.

Λευκό ή γκρι; Αν με την λέξη 
«μπάνιο» έχετε συνδέσει τη 
φρεσκάδα και την καθαριότητα, 
επιμείνετε στο λευκό! 
Ταιριάζει σε νιπτήρες, λεκάνες, 
μπανιέρες και φυσικά πλακάκια. 
Όσα χρόνια και αν περάσουν, το 
ολόλευκο μπάνιο δεν θα φύγει ποτέ 
από την μόδα. 
Αν πάλι θέλετε το μπάνιο σας να 
είναι ένας ναός της χαλάρωσης και 
να έχει άρωμα από spa, τότε τα 
γκρίζα πλακάκια -ή σκούρα καφέ- 
θα του δώσουν την ζεν ατμόσφαιρα 
που επιθυμείτε.

Eνα σημείο για να κάθεστε ή να 
ακουμπάτε πράγματα δίπλα σας (πχ. 
ένα σκαμπό) θα αποδειχθεί πολύ 
χρήσιμο σε καθημερινή βάση.

Η τέλεια βροχή. Εάν θέλετε την 
πολυτέλεια της μεγάλης κεφαλής 
ντους που ρίχνει «βροχή», καλύτερα 
μην την τοποθετήσετε στο ταβάνι, 

αφού θα είναι δύσκολο να ξεφύγετε 
μετά από τη ροή του. Τοποθετήστε 
την στον τοίχο και θα δείτε ότι θα είναι 
πολύ πιο πρακτική!

Φωτίστε με μέτρο. Υιοθετήστε τον 
απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό 
που προσφέρουν οι λαμπτήρες 
ρυθμιζόμενης έντασης. 
Θα έχετε όσο φως σας χρειάζεται 
για την περιποίησή σας και θα 
απολαμβάνετε το μπάνιο σας με τον 
πιο ατμοσφαιρικό τρόπο. 
Μην έχετε πολύ ψυχρό φωτισμό, γιατί 
θα κάνει το χρώμα της επιδερμίδας 
σας να φαίνεται διαφορετικό απ’ ό,τι 
είναι και θα αλλοιώσει τα χρώματα 
του make-up. Αφήστε που δεν είναι 
καθόλου χαλαρωτικό. 
Χρησιμοποιήστε κεριά και ανάψτε τα 
όταν κάνετε μπάνιο ή ντους. Δεν θα 
πιστέψετε πόσο πολύ θα αλλάξουν 
τον χώρο και θα σας χαλαρώσουν.
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Το μπάνιο αποτελεί πάντα τον 
καθρέφτη του σπιτιού σας.
Μια σωστή ανακαίνισή του 
θα ανεβάσει επίπεδο το 

διαμέρισμά σας.
Διαβάστε τα 5 μυστικά που θα πρέπει 
να προσέξετε πριν προβείτε στην 
ανανέωση.

Το μπάνιο αποτελεί μια 
σημαντική προτεραιότητα στην 
ανακαίνιση του σπιτιού σας και 
όχι άδικα.

Σύμφωνα με επαγγελματίες μεσίτες 
η κατάσταση του μπάνιου ενός 
σπιτιού παίζει σημαντικό ρόλο για την 
πώληση του ή μη. Σ’ ένα παλιό κτίριο 
το μπάνιο μπορεί να μαρτυρήσει την 
συνολική κατάσταση του σπιτιού αλλά 
και να παίξει σημαντικό ρόλο σε μια 
ενδεχόμενη μελλοντική πώλησή του. 
Εμείς σας παραθέτουμε πέντε μυστικά 
που θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά 
με το τι θα πρέπει να κάνετε στο 
μπάνιο σας έτσι ώστε να έχετε ένα πιο 
ελκυστικό διαμέρισμα.

Διπλός νιπτήρας Ένα σημαντικό 
στοιχείο που θα πρέπει να έχετε 

υπόψιν σας πριν ανακαινίσετε το 
μπάνιο σας είναι ο διπλός νιπτήρας. 
Μπορεί πιο συχνά να το συναντάτε 
σε χώρους εστίασης ωστόσο είναι 
εξαιρετικά λειτουργικό. Όταν το 
διαμέρισμα κατοικείται από 2 ή και 
περισσότερα άτομα ο διπλός νιπτήρας 
στο κεντρικό μπάνιο μοιάζει αναγκαίος 
και ανεβάζει την τιμή του διαμερίσματος 
σε μια ενδεχόμενη πώληση ή ενοικίαση. 
Σίγουρα ένα δεύτερο μπάνιο μπορεί 
να μην σώσει το γάμο σας, αλλά ένας 
δεύτερος νιπτήρας είναι πολύ πιθανό... 
ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι 
μεσίτες που πιστέψτε μας έχουν δει 
πολλά τα μάτια τους.

Ο διπλός νιπτήρας είναι πολύ 
πιο χρηστικός και αναβαθμίζει το 
μπάνιο σας κατά πολύ.

Επένδυση με ξύλο Οι ειδικοί λένε 
πως η επένδυση του νιπτήρα με ξύλο 
θα αναβαθμίσει κατά πολύ το μπάνιο 
σας και θα κρύψει τυχόν ατέλειες. 
Το ξύλο είναι πάντα διαχρονικό και 
στιλάτο, πόσο μάλλον στο μπάνιο. Ο 

Αυτά τα 5 Πράγματα Πρέπει να Αυτά τα 5 Πράγματα Πρέπει να 
Έχει το «Τέλειο» Μπάνιο!Έχει το «Τέλειο» Μπάνιο!
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Η καθαρότητα του λευκού Σύμφωνα με 
τους μεσίτες που γνωρίζουν πολύ καλά 
την αγορά των ακινήτων ένα μπάνιο 
σε λευκούς τόνους είναι πάντα πιο 
ελκυστικό. 
Σύμφωνα με την εμπειρία τους τα 
μπάνια που αγαπούν οι πελάτες είναι 
τα λευκά, με μεγάλη φωτεινότητα και 
μπλε στοιχεία. Αν σκοπεύετε να κάνετε 
ανακαίνιση φροντίστε να κυριαρχεί το 
λευκό χρώμα δίνοντας μερικές μπλε 
πινελιές, είτε στο χρώμα είτε στα 
αντικείμενα που θα το απαρτίζουν 
(κουρτίνα, πετσέτες, ίσως και μερικά 
πλακάκια). 
Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως 
τα πιο μοντέρνα μπάνια είναι πιο 
ελκυστικά συγκριτικά με τα πιο 
παραδοσιακά, ενώ τα πιο τολμηρά και 
εκκεντρικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Η επένδυση του νιπτήρα με ξύλο 
δίνει τόνο ζεστασιάς στο μπάνιο 
σας.

Μπάνιο υψηλής τεχνολογίας Αν τα 
χρήματα που σκοπεύετε να διαθέσετε 
για να ανανεώσετε το μπάνιο σας το 
επιτρέπουν μπορείτε να το μετατρέψετε 
στην χαρά του γκατζετάκια! 
Σύμφωνα πάντα με τους 
επαγγελματίες, οι υποψήφιοι 
αγοραστές ενθουσιάζονται με το 
οτιδήποτε νέο θα κάνει τη ζωή τους πιο 
εύκολη. 

Για παράδειγμα ένα ηχητικό σύστημα, 
ένας ηλεκτρονικός ρυθμιστής της 
θερμοκρασίας του νερού με οθόνη, 
ένα ενσωματωμένο κάθισμα στο 
ντους, όπως επίσης και ένα πάτωμα 
με θερμική ακτινοβολία είναι μερικά 
από τα χαρακτηριστικά που ανεβάζουν 
αρκετά επίπεδα την αισθητική του 
μπάνιου σας.

Οι υποψήφιοι αγοραστές 
ενθουσιάζονται με το οτιδήποτε 
νέο θα κάνει τη ζωή τους πιο 
εύκολη πόσο μάλλον όταν αυτό 
αφορά το μπάνιο τους.
Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη 
μέσα στο μπάνιο σας.

Μεγάλες μπανιέρες Αν ήρθε η ώρα 
της ανακαίνισης και οι συνθήκες του 
χώρου το επιτρέπουν προτιμήστε να 
βάλετε μια μεγάλη μπανιέρα σε λευκό 
χρώμα και απλές γραμμές. 
Πάντα τα μπάνια που διαθέτουν 
μπανιέρα είναι περιζήτητα σε σχέση με 
αυτά που αρκούνται σ’ ένα ντους. Το 
μπάνιο σας θα δείχνει έτσι πιο μεγάλο 
και αρκετά ανανεωμένο! 
Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η 
έλλειψη μπανιέρας μπορεί να είναι 
μοιραία για την πώληση ή την ενοικίαση 
ενός διαμερίσματος.
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Η κουζίνα είναι ένας 
πολύ σημαντικός χώ-
ρος του σπιτιού για 
αυτό και οφείλει να 

είναι λειτουργικός. Για αυτόν 
ακριβώς το λόγο η αλλαγή στα 
έπιπλα κουζίνας είναι μια από 
τις σημαντικότερες εργασίες 
όταν κάνουμε ανακαίνιση στο 
σπίτι μας. Τι χρειάζεται λοιπόν 
να προσέξουμε όταν επιλέγου-
με έπιπλα κουζίνας;

Το πρώτο σημείο που πρέπει να 
έχουμε μελετήσει πριν προχω-
ρήσουμε στην αγορά επίπλων 
κουζίνας είναι η αξιολόγηση των 
αναγκών που καλείται να κα-
λύψει η κουζίνα μας. Για παρά-
δειγμα, όσο περισσότερα άτομα 
υπάρχουν στην οικογένεια τόσο 
αυξημένες αλλά και διαφορε-
τικές είναι οι ανάγκες. Άρα η 
επιλογή μας θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διαφορετικές 
απαιτήσεις των μελών της οικο-
γένειας.
Ένα ακόμη σημαντικό σημείο 
είναι να έχουμε σκεφτεί πόσα 
χρήματα είμαστε διατεθειμένοι 
να ξοδέψουμε για την αγορά 
επίπλων κουζίνας. Γνωρίζοντας 
ποιο είναι το χρηματικό όριο 
που έχουμε στη διάθεσή μας 

μπορούμε πιο γρήγορα και με 
μεγαλύτερη ευκολία να επιλέ-
ξουμε εκείνα τα έπιπλα κουζίνας 
που καλύπτουν τις ανάγκες μας.

Στη συνέχεια χρειάζεται να 
έχουμε αποφασίσει τι στιλ θα 
επιλέξουμε για τα έπιπλα κου-
ζίνας μας. Θέλουμε να έχουν 
μοντέρνο ή κλασσικό ύφος; Θέ-
λουμε η κουζίνα μας να είναι 
ενιαία με το σαλόνι ή ξεχωρι-
στό δωμάτιο; Θα υπάρχει πάσο 
στην κουζίνα; Το σπίτι διαθέτει 
και άλλους αποθηκευτικούς χώ-
ρους; Οι ηλεκτρικές συσκευές 
θα είναι εντοιχισμένες; Όλα τα 
παραπάνω παίζουν καθοριστι-
κό ρόλο για τη δημιουργία μιας 
επιτυχημένης και λειτουργικής 
κουζίνας.

Αφού έχουμε διαλέξει τα έπι-
πλα κουζίνας που ταιριάζουν 
στο χώρο μας, είναι πολύ σημα-
ντικό να προσέξουμε τις λεπτο-
μέρειες κατά την τοποθέτησή 
τους. Πολλές φορές βρισκόμα-
στε σε κάποιο σπίτι και στην 
προσπάθειά μας να ανοίξουμε 
ένα ντουλάπι «βρίσκουμε» σε 
κάποιο άλλο. Ή το πορτάκι του 
κλείνει απότομα κάνοντας πολύ 

θόρυβο. Είναι απαραίτητο λοι-
πόν να έχει γίνει σωστός σχε-
διασμός πριν την τοποθέτηση 
ώστε να έχουμε εξασφαλίσει 
ότι υπάρχει αρκετός χώρος για 
να κυκλοφορούμε ελεύθερα 
και να ενσωματώσουμε τους 
κατάλληλους μηχανισμούς στα 
ντουλάπια και τα συρτάρια μας 
ώστε να ανοίγουν και να κλεί-
νουν αθόρυβα.

Συμπερασματικά, η επιλογή 
επίπλων κουζίνας απαιτεί μελέ-
τη και σχεδιασμό για να δημι-
ουργήσουμε το χώρο εκείνο που 
θα μπορούμε να μαγειρεύουμε 
για εμάς και τους δικούς μας 
ανθρώπους με άνεση και ασφά-
λεια. Αυτό που εμείς σας προ-
τείνουμε είναι να απευθυνθείτε 
σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο 
για να σας δώσει τις λύσεις που 
χρειάζεστε σχετικά με τη δια-
μόρφωση και διακόσμηση του 
χώρου.

Πώς να επιλέξω τον πάγκο 
της κουζίνας;

Η επιλογή του πάγκου είναι 
ένα ακόμη βασικό βήμα κατά 
το σχεδιασμό της ιδανικής για 
τις απαιτήσεις μας κουζίνας. Η 

τεχνολογία που εφαρμόζεται 
σήμερα σε αυτές τις επιφάνει-
ες μάς επιτρέπει να επιλέξουμε 
ανάμεσα σε πολλές διαφορετι-
κές λύσεις.

Καταρχάς πρέπει να επιλέξου-
με το υλικό με βάση τη συνήθη 
χρήση. Ο πάγκος είναι η επιφά-
νεια που χρησιμοποιούμε πε-
ρισσότερο και αυτή που εκτίθε-
ται περισσότερο σε φθορά και 
καταπόνηση. Ένας πάγκος από 
χαλαζία είναι σίγουρα ο ιδανι-
κός για όσους αγαπούν να ζυ-
μώνουν και να έχουν μια πραγ-
ματικά ανθεκτική επιφάνεια 
στήριξης, ενώ για όσους θέλουν 
ένα πιο οικονομικό, αλλά επί-
σης ποιοτικό, προϊόν, υπάρχουν 
επενδύσεις (τις οποίες ονομά-
ζουμε εξευγενισμένες) νέας γε-
νιάς και laminate παρόμοιες με 
τις επιφάνειες και την υφή της 
πέτρας ή του ξύλου, οι οποίες 
παρέχουν πρακτικές λύσεις και 
αντοχή στο χρόνο.

Μια έξυπνη επιλογή θα μπο-
ρούσε να είναι ο σχεδιασμός 
των περιοχών νεροχύτη και μα-
γειρέματος, οι οποίες εκτίθε-
νται περισσότερο στο νερό, με 
χαλαζία ή ατσάλι και ο συνδυ-
ασμός της υπόλοιπης σύνθεσης 
με μια εξευγενισμένη επένδυ-
ση ή επένδυση laminate, ίσως 
διαφορετικού πάχους, για τη 
δημιουργία ευχάριστου παιχνι-
δίσματος μεταξύ διαφορετικών 
υλικών και όγκων.

Συμβουλές για να επιλέξετε τον 
σωστό πάγκο. Δεν σας συνιστού-
με να συνδυάσετε μια κουζίνα 
με πολύ χαρακτηριστικά ξύλινα 
ντουλάπια με πάγκο που έχει 
διαφορετικό ξύλινο φινίρισμα. 
Σε αυτήν την περίπτωση είναι 
καλύτερα να χρησιμοποιήσετε 
υλικά διαφορετικά στην υφή, 
όπως για παράδειγμα χαλαζία, 
πέτρα ή τσιμέντο. Αντιθέτως, 
μπορείτε να «ζεστάνετε» μια 
κουζίνα με λευκά και λεία ντου-
λάπια με έναν ξύλινο πάγκο.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ: 

Ο πιο λειτουργικός χώρος του σπιτιού απαιτεί 
έρευνα και μελέτη σωστού σχεδιασμού
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