Konyhabútor trend 2018-ban: ötletek és tippek

Mi lesz trendi a konyhabútorok körében 2018-ban? Legyen modern, klasszikus,
rusztikus, minimalista, színes vagy épp egyszínű, a divatos konyha meghökkentően
lágy formákkal és elegáns vonalvezetéssel rendelkezik. Fedezzük fel együtt a
konyhai újdonságokat. Összegyűjtöttünk jó néhány eredeti modellt, amely egyesíti a
létező összes stílust és hangulatot. Legyen a bútor meleg színű vagy fényes, a konyha
2018-ban sokkal praktikusabb és funkcionálisabb lesz hála az innovatív tervezésű
helytakarékos bútoroknak.

Nézd ezt az új konyhát!

Az új konyhák dizájnja esztétikus és eredeti. A vibráló színekkel élénk hangulatot,
míg a lágyabb árnyalatokkal minimalista eredményt érhetünk el. Egy kis fa és zöld
szín segítségével a konyhánk 2018-ban meleg, hívogató hellyé válik!

Esztétikus bútorok innovatív dizájnnal

Ha az élénk piros nem a te színed, akkor többféle energikus szín (pl. vérvörös) közül
is választhatsz. Ha ennek az intenzív színnek oldani szeretnéd a drámai hatását,
akkor csak egyetlen falra vidd fel, és kombináld egy másik, nem kevésbé üdítő
árnyalattal, például nap sárgával vagy türkizkékkel.

A konyhabútorok 2018-ban harmonikusan elegyítik a pezsdítő színeket

Ez a konyha elegánsan kombinál három nagyon népszerű színt: a fényes fehéret, az
intenzív kéket és a fluoreszkáló zöldet. Ez a merész kombináció ideális választás
azok számára, akik szeretik a vibráló színeket, mert vidámságot kölcsönöz az
otthonnak.

2018-ban akár lila színben is pompázhat a konyhád

Itt egy másfajta szín trend 2018-ra, amely nem csak modern bútorával, hanem az
erőteljes színeivel is elvarázsol bennünket. A roló, a munkapult és az asztallap
mályvaszínű, a székek ülőkéje narancssárga, a kredenc pedig lakkozott fekete! Ezt a
vonzó lila kombinációt a selyemfényű szürke és a pasztell bézs teszi igazán
hangsúlyossá!

A divatos konyhabútor imádja a funkcionális tároló szekrényeket

Egyszerű frontok fogantyú nélkül, a szürke, a kék és a fehér társításával. A központi
szigeten szinte láthatatlanul kap helyet a bárpult. Ez a szín kombináció nyugodt,
modern hangulatot teremt.

A trendi konyha letisztult vonalakkal és formákkal rendelkezik

Ez a trendi konyha az anyagokkal és kontrasztos színekkel játszik, hogy
kihangsúlyozza a környezetbe simuló dizájnt. A matt és fényes felületek finom játéka
ad energiát a formáknak, és varázsolja az egészet eredetivé. Ideális megoldás tágas
belsőknél, mivel a hófehér szín, a nyers beton és a keményfa kombinációja energiát és
keretet ad a szobának és kihangsúlyozza a dizájn férfias jellegét.

Csúcsminőségű bútorok fehérben és feketében

Ennél a trendi konyhánál bátran alkalmazták a fekete-fehér párost a kifinomult hatás
érdekében. A határozott vonalakkal és fekete-fehér kiegészítőkkel kihangsúlyozott
struktúrált dizájn szolid, sikkes és ultra modern hangulatot teremt.

Központi sziget fehér márványból

A bútor tölgyfából készült, melyhez jól illik a magas szekrények matt fekete frontja.
A központi sziget, mely helyet ad egy fából készült asztalnak is, ellensúlyozza a
vikszelt betonpadló józanságát.

A sötétzöld és élénkpiros derűsebbé teszi a fehér dekort

Ha energiával szeretnéd megtölteni a tiszta fehér konyhabútorodat, akkor azt
tanácsoljuk, hogy kombinálj különböző tónusú színárnyalatokat!

A fa és a zöld meleg hangulatot kölcsönöznek a konyhának

Fa és fehér lakk hangsúlyozza az
ellenálló parkettát és a szigetet: ezt a
konyha dizájnt a növények hangulata
és az elegáns bútor emeli ki a többi
közül!

Téglaburkolat, csempe utánzatú cement padlólapok és felfüggesztett
labdák

Ki mondta, hogy a padlás haszontalan? Éppen ellenkezőleg, ha okosan használjuk ki
ezt a teret, szert tehetünk egy funkcionális szobára: a nagy ablakokon át fény árasztja
el a szobát, a szatén fehér bútor fényűző hatást, a csempe utánzatú cement
padlólapok pedig régies hangulatot kölcsönöznek a helyiségnek.

Modern konyha rusztikus hangulatban

Ezt a szobát egyaránt meleggé és modernné teszi a férfias, hófehér bútor, a szürke
antracit fali csempe, a mennyezeti faburkolat, nem is említve a LED világítást, amely
barátságos hangulatot kölcsönöz a helyiségnek.

Megkövült fára hasonlító asztal, és máris melegebb hangulatot áraszt a
szoba

Molekulát utánzó lámpák és megkövült fára hasonlító asztal: ez a győztes formula,
ha az ember menő konyhát szeretne. Miért faasztal és nem természetes kőből készült
asztal? Mivel a fánál nincsen jobb, ha a hideg dekornak meleg, barátságos hangulatot
szeretnénk adni.

Rusztikus konyha üveg lámpákkal és színes akril bárszékekkel

Ha szereted a rusztikus stílust, és a konyhádat fába szeretnéd öltöztetni, akkor itt van
ez a klasszikus vonalakat követő konyha dizájn, melyet feldobnak a lógó
üveglámpák és a színes akril bárszékek.

A klasszikus vonalak és a hagyományos formák újragondolva

A színes konyha nem mindig nyilvánvaló választás, különösen akkor, ha az ember
fél a tónusos színek keverésétől. Ha biztosra akarsz menni, válassz egyetlen élénk
színt a fal vagy a padló számára, egészítsd ki semleges színű burkolattal, pl. hófehér
csempe vagy sötét parketta, és egészíts ki a kompozíciót egy mintás
rongyszőnyeggel. A modern hatás garantált.

Skandináv hangulat és klasszikus dizájn

Engedd magad elvarázsolni ezzel a trendi konyhabútorral, amely lágy színeket kever
vibráló tónusokkal, mint a napsárgával és a metálszürkével! A fa meleg hangulatot
kölcsönöz a szobának, a fa ebédlő asztal a hat Eames székkel pedig tovább finomítja
azt.

Hófehér konyha égszínkék hangsúlyokkal

A 2018-as konyhabútor trend mindenféle stílust felölel, hogy a vevők széles körének
az ízlését kielégítse. Ez a régies konyha határozottan sikkes a hófehér bútorával és az
égszínkék készülékekkel, és a 60-as évek hangulatát hozza vissza.

A 2018-as trendi konyha tisztelettel adózik a klasszikus dizájnnak

A 2018-as konyhabútor szekrény könnyen alkalmazkodik a fával burkolt, meleg
házakhoz: ez jellemzi ezt a modern belsőt is, amely szépen egyesíti az anyagokat a
szolid felületekkel.

Fa bútor antracit szürkével átfestve, molekulát utánzó lámpával

Ez az antracit szürke konyhabútor a molekulát utánzó lámpájával nagyon mutatós.

Forrás:
http://www.uhozz.com/kitchen-cabinet-trends-2018-ideas-planning-tips-inspiringdesign.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=em
ail
https://www.youtube.com/watch?v=g8bYQEGLlfo&t=158s

