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Restauracje, hotele, kantyny

PLAC NOWY 1
Robert i Wojtek swojego czasu prowadzili własny lokal w
przemysłowej części Krakowa. Lokal odnosił spore sukcesy.
Zrezygnowali jednak z własnego biznesu, aby podjąć wyzwanie
prowadzenia dużej restauracji w centrum krakowskiego
Kazimierza.
Restauracja działała bardzo dobrze, dlatego padła decyzja
o rozbudowie na kolejne piętra. Początkowy projekt, który
Panowie otrzymali od warszawskiego dostawcy, był typowo
zaprojektowaną kuchnią z modułowymi urządzeniami oraz
typowymi meblami. Po dłuższej rozmowie, przedstawieniu
argumentów za i przeciw, całość została przeprojektowana.
Kuchnia została ułożona na murowanych cokołach dla łatwego
czyszczenia, wszystkie blaty zostały wykonane w dużych
elementach, stoły chłodnicze zabudowane tworząc całość. W
samej wyspie znalazły się palniki gazowe najwyższej jakości,
plancha indukcyjna, piekarnik, stół chłodniczy oraz ultra szybki
salamander. Najładniejsza kuchnia na Kazimierzu już działa.

Sprawdź film z realizacji:

https://www.youtube.com/watch?v=X0h0g9dB2UI&t=32s
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Origin Polska
Kuchnia wraz z niedużym barem wykonana w Centrum
Rehabilitacji Origin W Krakowie.
Całość przeznaczona do obsługi pacjentów oraz gości ich
odwiedzających.
Zdecydowana większość sprzętów w realizacji wyprodukowana
w Polsce co daje szybki dostęp do części i brak problemów
serwisowych.
Okap zastosowany na kuchni posiada specjalne wielostopniowe
filtry, dzięki którym kanały i systemy wentylacji nie wymagają
czyszczenia.
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ASTRIS
Z Panem Sylwestrem, ale właściwie już Sylwkiem znamy się
długo. Przez prawie 10 lat znajomości obserwowaliśmy rozwój
jego firmy.
Z początku prowadził pizzerię, w której sprzedawali również dania
obiadowe. Później garmażerka i kilkanaście własnych sklepów.
Dziś zarządzają dodatkowo trzema kantynami w Krakowie.
Z każdym kolejnym lokalem rozmach jest coraz większy bo i
doświadczenia inne.
Kantyna pracownicza w biurowcu Astris to flagowy lokal, który
ma przyciągnąć kolejne lokalizacje. Trzymamy kciuki.
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URBAN GARDEN
Pani Ewelina napisała do nas w sprawie modernizacji kuchni. Tak
naprawdę niedawno wyposażyła zaplecze, jednak nie do końca
była z niego zadowolona.
Urban Garden to nieduży lokal w sercu Krakowa, połączony z
apart hotelem. Rano serwuje śniadania dla gości a popołudniu
zamienia się w przytulną restaurację.
Kuchnia połączona jest z barem i prawie w całości otwarta.
Od początku było wiadomo, że całość musi prezentować się
pięknie a zarazem być funkcjonalne. Wyspa okazała się idealnym
rozwiązaniem ze względu na możliwość dopasowania jej do
zastanej przestrzeni. Razem ze szklanym okapem oraz meblami
nierdzewnymi zabudowanymi kamieniem, drewnem oraz szkłem
prezentuje się niesamowicie.
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7 POKOI
Pan Paweł działał w branży wyposażenia wnętrz oraz winiarskiej.
Postanowił otworzyć nietuzinkową restaurację w Kieleckim
Centrum Kultury.
Pomysł – 7 różnych przestrzeni w jednym wnętrzu. Poprzeczka
postawiona wysoko. Architekci mieli spore wyzwanie przed
sobą, aby całość dobrze zagrała. Sama kuchnia również miała
być inna… Ciekawsza niż te spotykane na co dzień, a zarazem
wygodna w pracy. Wyspa oparta na płytach ceramicznych z
dodatkowo wbudowaną płytą grillową okazała się optymalnym
urządzeniem. Ciekawego wyglądu nadały jej elementy malowane.
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SANTORINI
Znaliśmy się z Panem Zbigniewem - zamawiał drobne sprzęty
i akcesoria, ale kontaktu nie było już dłuższy czas. Zadzwonił
pewnego dnia, powiedział, że chciałby coś zmienić - zrobić
w swoich hotelu kuchnię na nowo. Ma plan, ale musi go
przedyskutować z profesjonalistą.
Szczerze? Końcowy efekt ma mało wspólnego z planem Pana
Zbigniewa z tamtego dnia. Dyskusji było wiele, spotkania z
kucharzami i obsługą. Ostatecznie wykonaliśmy praktycznie
wszystkie meble w jednych blatach.
Zoptymalizowaliśmy miejsca pracy. Kuchnia jest funkcjonalna,
łatwa w czyszczeniu. Nowocześnie i wygodnie rozplanowana.
Nie zapomnieliśmy przy okazji o jej wyglądzie. Na co dzień cieszy
oko. Z Panem Zbigniewem działamy dalej...

Sprawdź film z realizacji:

https://www.youtube.com/watch?v=0UbkFPU_V5k&t=13s

Bary

WIERZYNEK
Bar w sercu Krakowa, w jednej z najbardziej znanych restauracji
w Polsce - w Wierzynku.
Bar w całości zaprojektowany przez naszą firmę. W zakresie
zlecenia dostarczyliśmy nie tylko urządzenia oraz meble
nierdzewne, ale również fronty, ramy, elementy ze szkła, kontuar.
W środku prawie 6 metrowy mebel w jednym elemencie. Tylna
część wykonana ze stali nierdzewnej z blatem oraz frontami
drewnianymi.
Wykończenie z litego drewna - wiśni, z elementami miedzianymi.

Sprawdź film z realizacji:

www.youtube.com/watch?v=gte4SfkHLCA

Bary

RELAX
Właściciele Klubokawiarni Relax postanowili odświeżyć wnętrze
lokalu po kilku latach pracy.
Wykonaliśmy zabudowę barową stanowiącą ważny element
wystroju tego wnętrza.
Bar oprócz spełniania swojej głównej i zasadniczej funkcji miał
ciekawie wyglądać, być elementem dekoracyjnym.
Tylna ściana została obłożona aglomarmurem, ten sam akcent
znalazł się na froncie zabudowy.
Duże znaczenie w całym projekcie ma również oświetlenie zarówno to pod półkami jak i pod kontuarem.

Bary

7 POKOI
Zabudowa wykonana w restauracji 7 Pokoi znajdującej się w
Kieleckim Centrum Kultury.
Całość podzielona na dwie części - barową, służącą do
przygotowywania napojów, koktajli oraz serwowania piwa oraz
kawiarnianą, gdzie znajduje się ekspres do kawy, witryna na
ciasta oraz miejsce do przygotowania świeżych soków.
Meble w strefie kawiarnianej zostały wykonane w nietypowy
sposób, ze względu na malowane fronty szafek w kolorze
dominującej w lokalu zieleni.
Całość baru zwieńcza wieszak na kieliszki, również wykonany
przez naszą firmę.

Bary

PLAC NOWY 1
Restauracja znajdująca się pod adresem Plac Nowy 1 w sercu
krakowskiego Kazimierza.
Bar zmontowany z kilku dużych elementów. Podwyższone
ranty, wanny na lód, specjalne spryskiwacze do kufli. Całość
zaprojektowana w taki sposób, aby z łatwością obsłużyć dużą
ilość gości podczas weekendowych imprez

Inwestorzy prywatni

NOWY DOM
Magda budowała swój pierwszy dom. Miała wiele pomysłów na
wnętrza. Wiedziała jak chce, aby wyglądał. Jedynie kuchnia była
przestrzenią, której nie była pewna.
Architekci podpowiadali kolejne rozwiązania, ale żadne nie
przypadało do gustu. To miało być pomieszczenie jedyne w
swoim rodzaju. Miało zapraszać, zachęcać do gotowania.
Do przebywania w kuchni. W trakcie poszukiwań zobaczyła
Retortę. Wtedy już wiedziała, że zakończyła poszukiwania.
Kuchnię zaprojektowano pod wymiar, zgodnie z preferencjami
użytkowników.
Dziś Magda dumnie prezentuje jeden z najpiękniejszych i
najbardziej funkcjonalnych elementów swojego nowego domu.

Sprawdź film z realizacji:

https://www.youtube.com/watch?v=nRPeo4MAGJ0&t=1s

Inwestorzy prywatni

Kuchnia w Wiedniu
Kuchnia w rezydencji Kieleckiego inwestora przeznaczona dla
kucharzy do obsługi rodziny i gości.
Wszystkie meble wykonane na specjalne zamówienie aby
wpasować się w nierówności i specyfikę ścian.
Ranty podwyższone z wbudowanymi kontaktami aby osłonić
mury.
Na centralnym miejscu wyspa na podstawie z litego dębu co
sprawa, że kuchnia wygląda mniej restauracyjnie.
W okapie zostały ukryte doloty oraz wyloty powietrza oraz zostały
użyte mosiężne relingi aby zwrócić uwagę na detale.

Inwestorzy prywatni

KUCHNIA MARZEŃ
Kuba, od kiedy pierwszy raz zobaczył kuchnie monoblock –
stylizowane, w stylu francuskim zapragnął mieć jedną z nich.
W jego mieszkaniu kuchnia była zbiorem przypadkowych mebli
i urządzeń, które dostał przy przeprowadzce. 5 lat czekał z
remontem całości, ponieważ wiedział, że finanse nie pozwalają
na jej realizację, tak jak sobie to wymarzył. Ale stało się. Wiedział,
że nic innego niż monoblock nie wchodzi w grę.
Dziś cieszy oko oraz pozwala realizować pasję do gotowania.
Spełniło się marzenie.

Sprawdź film z realizacji:

https://www.youtube.com/watch?v=PlxHYQKP3B0

Inwestorzy prywatni

LOFT W KRAKOWIE
Kasia, doświadczona architektka z Krakowa, która projektowania
uczyła się w Nowym Jorku, była właśnie na etapie realizowania
nowej inwestycji – mieszkania w Krakowie. A właściwie pięknego
loftu nad Wisłą.
Wiedziała, że kuchnia ma mieć industrialny wygląd, ale była
otwarta na propozycję. Monoblocki od razu przypadły jej do gustu.
Lubiła odważne projekty. Po przygotowaniu projektu, dodała kilka
swoich „smaczków” i tak powstała piękna wyspa.
Paweł - inwestor - zapytany na koniec „czy jest zadowolony”?
Czy podoba mu się kuchnia, którą ostatecznie stworzyliśmy?
Powiedział krótko: „ładniejszej nie widziałem”.

Inwestorzy prywatni

KUCHNIA „DOMOWA”
Kuchnia na terenie posiadłości inwestora, w budynku znajdującym
się obok głównego domu mieszkalnego.
Kucharze na co dzień przygotowują posiłki dla rodziny, oraz
okazjonalnie większe kolacje w przypadku wizyty gości.
Całość mebli na cokołach, skręcona, z podwyższony rantami.
Na ścianie przygotowane miejsce do montażu podwieszanego
pieca konwekcyjno-parowego
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