


SENSUALNE Kuchnie są ofertą składającą się z trzech nierozerwal-
nych składników: towarów, usług i specjalistycznej metody kreacji 
wnętrz kuchennych.

To kreacja spersonalizowanego na zamówienie produktu. Gdzie 
wykorzystuje się, do projektu dla pojedynczego użytkownika, pro-
fesjonalne metody User Experience Design (wcześniej stosowane 
tylko w seryjnych produktach).

SENSUALNE Kuchnie to godny uwagi, premierowy na rynku wnętrz 
kuchennych, proces powstawania niepowtarzalnego produktu. Dzięki 
zmianie głównego aktora w scenariuszu takich projektów, wnętrze 
kuchenne nie jest już oferowanym produktem. W centrum uwagi 
pojawia się Użytkownik i jego marzenia. Wnętrze, meble i instalacje 
stają się jedynie narzędziem potrzebnym do dostarczenia główne-
go produktu.

Produktem generowanym w tym procesie jest radość i zadowole-
nie Użytkownika z nowego stylu życia, które zostały wykreowane 
we wnętrzu wspólnie, w oparciu o Jego wrażliwość i Jego pasję. 
To radość możliwa dzięki tej osobistej pasji, hobby lub wrażliwości 
świadomie wyrażonych w projekcie. 

Innowacyjna dywizja produktowa SENSUALNE KUCHNIE dostępna jest 

w trzech kolekcjach wzorniczych: 

Sensualne Kuchnie



SENSUALNE Kuchnie są ofertą składającą się z trzech nierozerwal-
nych składników: towarów, usług i specjalistycznej metody kreacji 
wnętrz kuchennych.

To kreacja spersonalizowanego na zamówienie produktu. Gdzie 
wykorzystuje się, do projektu dla pojedynczego użytkownika, pro-
fesjonalne metody User Experience Design (wcześniej stosowane 
tylko w seryjnych produktach).

SENSUALNE Kuchnie to godny uwagi, premierowy na rynku wnętrz 
kuchennych, proces powstawania niepowtarzalnego produktu. Dzięki 
zmianie głównego aktora w scenariuszu takich projektów, wnętrze 
kuchenne nie jest już oferowanym produktem. W centrum uwagi 
pojawia się Użytkownik i jego marzenia. Wnętrze, meble i instalacje 
stają się jedynie narzędziem potrzebnym do dostarczenia główne-
go produktu.

Produktem generowanym w tym procesie jest radość i zadowole-
nie Użytkownika z nowego stylu życia, które zostały wykreowane 
we wnętrzu wspólnie, w oparciu o Jego wrażliwość i Jego pasję. 
To radość możliwa dzięki tej osobistej pasji, hobby lub wrażliwości 
świadomie wyrażonych w projekcie. 

Innowacyjna dywizja produktowa SENSUALNE KUCHNIE dostępna jest 

w trzech kolekcjach wzorniczych: 

Sensualne Kuchnie



sensual collectionavant-garde collection elegance collection

Rodzinny dom to przystań, gdzie można odpocząć od zgiełku i zabie-

ganego życia. To nasz własny świat, który tworzymy, aby cieszyć 

się życiem, spędzając wspaniale chwile w gronie najbliższych.

Kuchnia to coś więcej niż miejsce do przyrządzania potraw. To często 

serce naszych mieszkań i domów, w których wielokrotnie rozpo-

czynamy dzień i spędzamy długie wieczory. Lubimy wygodne buty, 

dobrze uszyte ubrania, dlaczego by więc mniej oczekiwać od kuchni?

Czyż nie powinna być na miarę, dopasowana do naszego stylu życia? 

Tak właśnie ma być. 

Przemyślana, spójna z całym domem, odpowiednia na każdą okazję. 

Można tu zarówno przygotować małe co nieco, jak i w usystematyzo-

wany sposób zaaranżować większe przyjęcie. Nawet takie, podczas 

którego gotujemy wspólnie z przyjaciółmi.

Pomyśl, możesz być rozpieszczany przez najmniejsze, pieczołowicie 

dobrane detale, ulubiony kolor, fakturę otaczających mebli. Ponadto 

miła jest świadomość, że to Ty miałeś na wszystko decydujący 

wpływ. Wysokość blatu, szafek dostosowana jest do Twojego wzro-

stu. Oświetlenie dba o Twoje oczy, a poręczne szuflady oszczędzają 

Twój kręgosłup. 
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Awangardowa piękność poszukuje swej tożsamości na bazie oryginalnych 
rozwiązań technicznych i ideowych. Ona pragnie przełomu, luksusu, a nawet 
inspiracji dla marzeń, które finalnie może realizować.

Czasem trzeba wielkiego nakładu pracy, by zdobyć jej serce. Jej pragnienia 
wykraczają poza schematy i nie poddają się prostej klasyfikacji. Szereg rozwiązań 
w tym zakresie, takich jak PERSONAL DECOR SYSTEM – fragmenty wyjątkowych 
materiałów, czy SHINING STARS CONSTELLATION – gwiazdy wydobywające świa-
tłem piękno dekorów, służą awangardzie w spełnieniu natchnionych oczekiwań.
 
Na efekt tej inspiracji zespół RUSTdesign zawsze czeka z zapartym tchem. 
Finalne spełnienie jej pragnień daje niebywałą satysfakcję, której doświadcza 
każdego dnia.

avant-garde collection
inspiracja dla marzeń
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rust R5 

Właściciel tego wnętrza jest człowiekiem kochającym muzykę. 

Komponuje i oddaje się aranżacjom. Jest pasjonatem, który 

wszędzie szuka inspiracji dla siebie i sztuki.

Dla niego przyjemnością jest patrzenie na pięknie podświetlane 

zdjęcia prezentowane w różnych miejscach frontów meblowych. 

Zdjęcie ukochanej kobiety daje mu natchnienie i fascynację. Ona 

jest przecież muzą artysty.

Meble, to jego własna galeria inspiracji, która żyje swoim życiem, 

dzięki wyjątkowemu systemowi podświetleń: SHINING STARS 

CONSTELLATION. Ponadto niezwykłość materiałów i ich wzajem-

nych zestawień tworzy coś wyjątkowego, uwalniając wyobraźnię 

i podkreślając indywidualny charakter wnętrza i właściciela.

|

PERSONAL DECOR SYSTEM, dzięki któremu prezentujesz swoje pasje, 

jest na tyle duży, że inspiruje i porusza zmysły. To, co kochasz może 

być zawsze w zasięgu wzroku. 

|

Sensualność możesz odkrywać też w rozwiązaniach technicznych. 

Kontakt z naturą i profesjonalną kuchnią uosabia stalowy blat, a wysu-

wający się z niego regał na przyprawy i zintegrowany zlewozmywak 

cieszy swą praktycznością. 
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|

Te szuflady są dziełem włoskiego projektanta i zespołu RUSTdesign. Ich 

perfekcja ruchu, nowoczesny design i stal nierdzewna, zabezpieczająca 

przed zabrudzeniem palcami sprawia, że jest to rozwiązanie wyjątkowe.

Wkomponowanie spójnych materiałowo detali o jednorodnej, efektownej 

grubości sprawia, że właściciel poza funkcją przechowywania, uchwytu, 

czy blatu roboczego może rozpieszczać swoje zmysły. Jest to prawdziwe 

dzieło sztuki codziennej.

rust R5 
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Znamy doskonale wnętrza loftów, ale i udane adaptacje wnętrz 

o charakterze loftowym, osiąganym przez stosowanie detali i mate-

riałów tradycyjnie kojarzonych z poprzemysłowym wnętrzem. 

Czy jest szansa, żeby z szalowanych deskami lub odlewanych 

na gładko żelbetowych elementów ścian i stropów, w połącze-

niu z cegłą oraz stalowymi konstrukcjami czy stolarką, wydobyć 

jakąkolwiek nową inspirację dla marzeń? 

Projektanci z RUST DESIGN celowo nie nazywają, nie próbują 

przypiąć wzorniczej etykiety tej stylizacji wnętrza, ale koncentru-

ją się na innowacyjnym podejściu do bardzo starych technologii. 

Celem jest zaproponowanie nam najnowocześniejszych rozwią-

zań funkcjonalnych we wnętrzu, przy użyciu pozornie znanych 

z historii materiałów, jak beton, surowe oraz zabielane drewno, 

czarna spawana stal czy odlew z brązu. Pierwiastek dyskret-

ny, acz w tym wypadku dla zespołu nieodzowny, to PERSONAL 

DECOR SYSTEM. Dekory umiejscowione w płaszczyźnie frontów 

mebli, jak zwykle wiążą w spójną całość wyposażenie meblowe 

z dominującym w całej przestrzeni akcentem plastycznym – 

autorskim muralem. 

|

Odmienność tego dzieła młodego artysty polega na nowym kontekście 

umiejscowienia. To już nie dzieło sztuki zdobiące ścianę szczytową 

budynku lub wiszące we wnętrzu w swojej ramie. To coś więcej i coś 

bliżej odbiorcy. To integralna część głównej ściany z betonu, jednocze-

śnie żartobliwie konfekcjonowana, jak skóra z aligatora, w elementach 

dekorów frontu RUST R5. Celem jest rzeczywiście inspiracja i pobu-

dzenie naszych zmysłów do marzeń o wnętrzu zupełnie nowej jakości 

estetycznej. Nie chodzi o to, czy postindustrialnej, wintydżowej, czy 

ekskluzywnej, najważniejsze by nam bliskiej. 

|

Mural wykonany na betonowej ścianie, płynnie połączonej z blatem 

roboczym szafek kuchennych, ma tak przestrzenny charakter i spój-

ną kolorystykę, że zaciera się dla nas wizualna granica pomiędzy 

tymi elementami.
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rust R5 

Sensualne, zrealizowane z pozornie od dawna znanych każdemu 

materiałów, kuchenne wnętrze RUST R5. Na pierwszy rzut oka 

emanuje spokojem i elegancją. Co w tym wnętrzu odkrywamy, 

co nas dotyka i zaczyna urzekać, dodając energii każdego dnia? 

Mieszanka tak dobrze znanych i lubianych od lat, naturalnych 

materiałów. Czy może jeszcze dziś wzbudzić w użytkownikach 

tego apartamentu żywe emocje? Na pewno tak. I to ogromne – 

w momencie, gdy Ci inwestorzy stają się współautorami delikatnej 

i dość osobistej koncepcji. Każdy z tych tradycyjnych materiałów 

potraktowany został innowacyjnie, aby jego urok budował klimat 

i tworzył indywidualny świat. 

Drewno ma charakter loftowy, uwypuklony przyciemnianymi 

sękami i szorstką, szczotkowaną strukturą powierzchni. Brak 

lakierniczego wykończenia to tylko wrażenie. Bardzo nowoczesna 

powłoka lakiernicza zapewnia świetną zmywalność i trwałość 

użytkową tej powierzchni. 

Beton architektoniczny, zimny w dotyku, nie musi nic imitować – 

ma własny urok. Jednolita betonowa konstrukcja bez połączeń 

imponuje, a impregnowana powierzchnia blatów podnosi komfort 

bezpieczeństwa jego użytkownikom. Zlewozmywak też z betonu? 

Betonowe fronty o grubości 25 mm? Czy to możliwe? A jednak... 

Wyjątkowość tej kompozycji odkrywają osoby rozmiłowane 

w sztuce. Stal w detalach użyta została w jednej klasycznej barwie 

i dwóch wykończeniach. Jako szczotkowana i jako spawana bez 

obróbki, jedynie z wykończeniem bezbarwnym w podstawach 

krzeseł barowych. 

Jak na sensualne wnętrze przystało, szlachetne materiały sta-

nowią tło dla charakterystycznych elementów w RUST R5 – tu 

mowa o PERSONAL DECOR SYSTEM. Widoczne w płaszczyźnie 

za uchwytem frontów mebli, obrazy z motywami Śląska, budzą 

sentyment. A tak naprawdę wyrażają emocje. Czy podświetlona 

wieczorową porą galeria, wkomponowana w niepowtarzalne 

wnętrze, w towarzystwie innowacyjnie naturalnych materiałów 

i kwiatów, czynią je wyjątkowym i mogą wzbudzać w użytkow-

nikach wciąż żywe emocje.
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za uchwytem frontów mebli, obrazy z motywami Śląska, budzą 

sentyment. A tak naprawdę wyrażają emocje. Czy podświetlona 

wieczorową porą galeria, wkomponowana w niepowtarzalne 

wnętrze, w towarzystwie innowacyjnie naturalnych materiałów 

i kwiatów, czynią je wyjątkowym i mogą wzbudzać w użytkow-

nikach wciąż żywe emocje.
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rust R5 

|

Szorstki w charakterze i na pozór niedoskonały w formie gruby beto-

nowy blat w dotyku okazuje się gładki i przyjemny. Światło efektownie 

wydobywa porowatość i strukturalność DĘBU LOFTOWEGO.

|

Dekory umiejscowione we frontach mebli, w tym przypadku to zdjęcia 

z motywami Ślaska, wiążą w spójną całość wyposażenie meblowe z akcen-

tem panoramy miasta, ukochanym przez użytkowników apartamentu.

|

Premierowa szuflada marki RUST o nazwie LEGRAGLASS INOX przez 

lustrzany charakter wnętrza daje wrażenie nierealnie przestrzennej. 

Realnie jednak można odczuć niestosowaną dotąd na rynku wyposażenia 

meblowego płynność i lekkość ruchu. Front wykonany z oryginalnego 

betonu użytego jednocześnie w blacie roboczym, zlewie czy dekoracjach 

zapewni niezwykłą spójność wizualną domu.

  20 | avant-garde   | 21 avant-garde 



rust R5 

|

Szorstki w charakterze i na pozór niedoskonały w formie gruby beto-

nowy blat w dotyku okazuje się gładki i przyjemny. Światło efektownie 

wydobywa porowatość i strukturalność DĘBU LOFTOWEGO.

|

Dekory umiejscowione we frontach mebli, w tym przypadku to zdjęcia 

z motywami Ślaska, wiążą w spójną całość wyposażenie meblowe z akcen-

tem panoramy miasta, ukochanym przez użytkowników apartamentu.

|

Premierowa szuflada marki RUST o nazwie LEGRAGLASS INOX przez 

lustrzany charakter wnętrza daje wrażenie nierealnie przestrzennej. 

Realnie jednak można odczuć niestosowaną dotąd na rynku wyposażenia 

meblowego płynność i lekkość ruchu. Front wykonany z oryginalnego 

betonu użytego jednocześnie w blacie roboczym, zlewie czy dekoracjach 

zapewni niezwykłą spójność wizualną domu.

  20 | avant-garde   | 21 avant-garde 



rust R8 

  22 | avant-garde   | 23 avant-garde 



rust R8 

  22 | avant-garde   | 23 avant-garde 



Wnętrze hipnotyzuje swym świetlistym wyrazem. 

Przełomowa koncepcja w kształtowaniu przestrzeni miesz-

kalnej i rewolucyjna technologia ożywiają bryły mebli. 

Nabierają one wielowymiarowości. Płaszczyzny mebli, 

dzięki szlachetnej obróbce posiadają GLACIER EFFECT – 

co tu oznacza, że w polerowanej powierzchni uzyskano 

trójwymiarowe piękno. Meble przypominają bryłę lodowca, 

gdzie gra niekonwencjonalnych odbić ożywia powierzchnię. 

Twoja osobista wrażliwość w połączeni z indywidualną 

kreacją zespołu projektantów wprowadza do wnętrza 

motyw iluzji, fascynacji i zachwytu.

|

Nieszablonowy, stylizowany nowocześnie blat, podkreśla formę 

lodowca eksponowaną w płaszczyznach mebli.

|

Podświetlony PERSONAL DECOR SYSTEM – wykonany z gra-

werowanego, satynowanego szkła – tworzy wieczorową porą 

kameralny nastrój.

|

Biegnące w innych płaszczyznach powierzchnie – GLACIER 

EFFECT wychodzą na plan pierwszy w zetknięciu z rozwiąza-

niem HIDDEN HANDLE SYSTEM. Wydzielone w płaszczyźnie 

miejsce na dotykowe otwieranie frontów dodatkowo ogranicza 

obszar zostawiania śladów dłoni. Minimalizuje czas potrzebny 

na sprzątanie. Design, funkcjonalność i zjawiskowy wyraz form.

rust R8 
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Właściciele tego wnętrza stworzyli sobie mini galerię z miejsc, 

osób i zdarzeń do których chętnie wracają myślami. Obok widocz-

nych dużych zdjęć wkomponowanych we frontach, umieścili także 

mniejsze, w przestrzeniach za uchwytami. Niewielkie formaty 

zdjęć zachęcają oglądających do zbliżenia wzroku, a nieznaczne 

przesłonięcie uchwytami prowokuje do spoglądania z kilku stron, 

by móc zobaczyć całość obrazu.

PERSONAL DECOR SYSTEM daje Ci swobodę. Okładzina ścienna, 

posadzkowa, a może Twoja ulubiona grafika lub materia zapo-

życzona z tapicerowanego wyposażenia wnętrza, znajdzie się 

we frontach Twojego RUST R8. Skóra, kamień, szkło, zdjęcia… 

to co kochasz.

SHINING STARS CONSTELLATION oferuje projektową swobodę 

wkomponowania świecących punktów tworzących kameralny 

nastrój i doskonale eksponuje powierzchnię wybraną do PERSONAL 

DECOR SYSTEM.

rust R8 
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|

Nic, co wyjątkowe, nie jest dziełem przypadku. Podobnie jest z przygo-

towaniem wyszukanych potraw. Inwencja twórców i użycie specjalnych 

przypraw w odpowiednich proporcjach, są kluczem do zachwycenia 

podniebienia. Każda odsłona RUST R8, to wnętrze niekonwencjonalne. 

Twoje pragnienia i kreatywność zespołu projektowego – RUSTteam to 

dopiero początek. Tu przyprawy PERSONAL DECOR SYSTEM, SHINING 

STARS CONSTELLATION i GLACIER EFFECT nadają wyszukany smak 

i aromat, tworząc ucztę dla zmysłów… każdego dnia.
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Jedna z definicji piękna określa je jako coś, czego odbieranie 

zmysłami sprawia wyjątkową przyjemność.

Wszystko jest tu glamour , dyskretnie luksusowe i osobiste. 

Ponadto wykwintne w formie i precyzji wykonania. Wnętrze tej 

kuchni zadowoli najbardziej wymagających. Jest ona spełnieniem 

dla oczekujących luksusu i piękna w oryginalnej, zindywiduali-

zowanej formie.

Wyrafinowany charakter wnętrza budują niezwykłe detale. Fronty 

szafek wykonane w technologii GLACIER EFFECT tworzą nowa-

torską wartość. Trzeci wymiar uzyskany został gra płaszczyzn 

frontu i trapezowo umieszczonych przeszkleń przypominając 

budowę diamenty. 

Osobiste emocje pobudza PERSONAL DECOR SYSTEM. Pozwala 

użytkownikowi na umieszczenie swoich ulubionych materiałów, 

zdjęć, które w zestawieniu z system podświetlenia SHINING STAR 

kreują magiczną atmosferę.

Finezja detalu w RUST R8 Classic, to także perfekcja i jakość 

wykończenia mebli w każdym wymiarze. Skórzane wnętrza szu-

flad, z możliwością spersonalizowania haftami aplikacji zaskakują 

wyrafinowaniem. 

Niezwykłość wykończenia dopełniają tu: surowy, szczotkowany 

granit i dąb bagienny, emanujący wrażeniem drewna spoczywa-

jącego w dnie rzek setki lat. W zestawieniu z licznymi przeszkle-

niami, jako zimna i ciepła faktura, nadają wizerunkowi kuchni 

głębi i wyrazistego smaku.

rust R8 classic
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nastrój w domu

|

Centralny system nagłośnienia, pozwala Tobie i pozostałym domownikom na niezwykle łatwy dostęp do 

zasobów muzycznych. Zastępuje przypadkowo rozstawiane radia i mini-wieże. Powoduje też, że żyjesz 

z muzyką. I nieważne czy pracujesz, odpoczywasz, czy spędzasz czas z rodziną. System zaprojektowany 

przez profesjonalistów nie tylko pozwala przenieść domową muzykę w jedno miejsce, ale automatycznie 

ją kataloguje i udostępnia. Znalezienie zapomnianego utworu pośród kilku tysięcy płyt trwa dosłownie 

kilka sekund. Posługując się tabletem, komputerem lub smartfonem możesz włączyć swój ulubiony utwór 

w dowolnym miejscu. To wszystko w oparciu o wysmakowaną jakość i niepowtarzalne brzmienie.

Dobry klimat w kuchni to niewątpliwie uczta zmysłów. Trudno sobie wyobrazić potrawę odseparo-

waną od kultury i kolorytu charakterystycznego dla danego kraju. Gotując, przywołujemy przecież 

wspomnienia z naszych wojaży, gdzie smaki mieszają się z kulturą, muzyką i tradycjami. I tak na 

przykład: gazpacho przy dźwiękach muzyki gitarowej Carlosa Montoya tworzą razem znakomi-

ty duet. Wyśmienite potrawy plus ulubione brzmienie dają niebywałą synergię, uzupełniają się. 

Wypełnienie otaczającej nas przestrzeni miękkim, stylowym i sączącym się leniwie z głośników 

dźwiękiem powoduje, że dania smakują wyjątkowo, a świat wygląda piękniej.
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Kobieta sensualna jest uosobieniem piękna, a jednocześnie otacza się nim 
na co dzień. Stawia na wyjątkowość. Swój dom kreuje tak by był sensualny, 
a wszystkie zmysły były poruszone tym, co widzą i doświadczają. Odnajduje 
piękno w kompozycji, detalu czy fakturze materiału pod opuszkami palców. 
Odczuwa przyjemność z rozwiązań ułatwiających czynności, doświadcza wygo-
dy, a nawet luksusu. Delektuje się smakiem i zapachem wyjątkowych potraw, 
grą światła i obrazu w otaczającej przestrzeni, wypełnionej miękkim i leniwie 
sączącym się z głośników dźwiękiem.

SENSUAL collection pozostawia część w domyśle, pozwala każdego dnia 
odkrywać i doświadczać zmysłami.

Sensualność jest doznaniem, które sprawia, że patrząc zmysłami obcuje się 
z dotąd ukrytym pięknem.

sensual collection
piękno poruszające zmysły
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roma

Włoszki – nie ulega wątpliwości – są glamour. To eleganckie, 

zmysłowe kobiety dbające o szczegóły stroju, doskonale dobie-

rające kolory. Lubią czerń. Tak jak Roma: wnętrze, w którym 

ten kolor ma dwojaki charakter: na co dzień występuje w nowo-

czesnym macie, wieczorem może przybrać elegancki, lustrzany 

look. Oba jego wydania robią wrażenie.

Do tego biel, która w zestawieniu z czernią mat i połysk daje coś 

więcej niż dotychczas. Cienkie blaty nadają lekkości meblowym 

formom. A wszystko doprawione detalem w postaci kryształo-

wych uchwytów i ten okap nad wyspą w kształcie lampy… 

Jak widać meblowy glamour też potrafi nieźle zawrócić w głowie.
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To wnętrze łączy – zbierając w całość – niezwykłość i piękno. 

Jednocześnie buduje harmonijny, spójny obraz. Klasyczne ele-

menty zdobnicze wyspy niosą pewną ponadczasowość, umiejęt-

nie wkomponowaną w nowoczesny charakter pozostałych mebli. 

To cechy antyku zasymilowane przez aktualne kanony piękna. 

Czasem nie można mieć wszystkiego, jednak nie w tym wypadku. 

Dziedzictwo wzbogaca, co widać.

fusion
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Apartament z niewidoczną kuchnią jawi się w dwóch odsło-

nach. Jego wnętrze nabiera innego, twórczego wymiaru, 

po przesunięciu i ukryciu ruchomych frontów. Natomiast 

w spoczynku jednolita nowoczesna forma frontów z akcen-

tami zdobień emanuje spokojem w stylu Glamour. Dualizm 

zmienia przeznaczenie. Pierwotnie ascetyczne wnętrze, 

staje się nowoczesnym barem, z wkomponowanym cen-

trum rozrywki dającym możliwość obejrzenia ulubionego 

programu czy też posłuchania muzyki w nieprzeciętnej 

jakości. Masz różne potrzeby, a to wnętrze potrafi dosto-

sować się do Ciebie.

roma
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|

Kolumna z dozownikiem schłodzonego kwasu chlebowego, to auten-

tyczna radość w upalne dni, a zarazem odkrycie dla ceniących zdrowie 

i wyszukany smak. 

|

To, co najważniejsze, by osiągnąć pyszny efekt – miej zawsze pod 

ręką. Efektowna stylizacja szuflad wypełnionych uporządkowanymi 

przyprawami, które w całości możemy wystawić na blat, tworzy kli-

mat pobudzający inwencję kulinarną.

roma
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|

Nieregularna płaszczyzna blatu uformowanego w temperaturze 

13500 C, z pieczołowicie wyselekcjonowanych minerałów, ujmuje 

swą strukturą. 

|

Naturalne materiały od wieków są cenione. Klasyczne drewno 

w nowoczesnej bezuchwytowej formie, współtworzy luksusowy, 

nowoczesny świat.

|

Nowoczesne, transparentne materiały harmonizują z klasycz-

nym lustrem.

roma
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ferrara

Budzi skojarzenia z północnowłoską elegancją, zaczarowaną 

w regularnych formach i pięknej kolorystyce. Satynowane 

barwione szkło, pokrywające fronty mebli i blat, hipnotyzuje 

zmysłowością powierzchni i koloru. Zestawienie z ponadczaso-

wym rysunkiem drewna uwalnia niezwykły charakter aranżacji.
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ferrara

Wnętrze naszego apartamentu nabiera blasku za sprawą nowo-

cześnie podanych naturalnych materiałów. Drewno, stal, szkło 

konweniują z sobą tworząc świat, który nas uwodzi. Gdy jesteśmy 

daleko po prostu tęsknimy…
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torino

Podobnie jak północnowłoski Turyn, kuchnia niewątpliwie atrak-

cyjna dla elit i osób wpływu. Płaszczyzna z uchwytem wkompo-

nowanie pod kątem, nadaje kuchni nowoczesny rys – sprawia 

odmianę. Ten detal gubi pierwotną monochromatyczność. Nie 

ma tu mowy o jednolitości i nudzie. Biel mebli jest tłem dla głębi 

klimatu. Nadaje wnętrzu wrażenia czystości i uporządkowania. 

Zachęca do tworzenia, może przy biżuteryjnie oświetlonym blacie?

Kreacja Torino daje dużo możliwości. Nie jest przypisana do 

jednego koloru i formy. To trochę jak z pięknym miastem w róż-

nych porach roku. Prawdziwy artysta zawsze znajdzie w nim 

natchnienie i tę samą inspirującą ulotność… 
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torino

Czy wygoda może kojarzyć się z sensualnością? Czy odczuwamy ją 

zmysłami? Po kilku latach użytkowania zmywarki umieszczonej na 

wysokości pewien 12 letni chłopiec, widząc kuchnie ze zmywarką 

umieszczoną tradycyjnie, zapytał zaskoczony „dlaczego oni mają tak 

nisko zmywarkę?”
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messina

Wnętrze w stylu glamour stanowi połączenie nowoczesnych i stylo-

wych form mebli z zaskakującymi detalami np. uchwyty Swarovskiego.

Połączenie współczesnego wzornictwa i nowoczesnych rozwiązań 

z ponadczasowym wykończeniem mebli wnosi pewną świeżość 

wizualną, świadcząc jednocześnie o dobrym smaku i wyczuciu 

stylu. Kobieco i glamour…
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alicante

Duże rezydencje kojarzą nam się z przyciężkimi wnętrzami, 

wyposażonymi w antyczne meble. Tymczasem świat się zmienia 

i odkrywa coraz lepsze rozwiązania. Nowoczesne wnętrza dużych 

rezydencji wyposażone są już często w rozwiązania oparte o inte-

ligentną technologię. Pojawia się pytanie: co z ich zewnętrzną 

formą? Gdzie szukać inspiracji, jeśli ani historyczne, ani nowo-

czesne trendy nie spełniają naszych oczekiwań? To trochę tak, 

jak z poezją w obcym języku: potrzeba wyjątkowego tłumacza, 

by poznać jej przesłanie, jednocześnie oddając klimat i charakter. 

Alicante językiem sztuki użytkowej przekłada to, co najpiękniej-

sze z przeszłości ubrane w nowoczesną formę, nie zapominając 

przy tym o zaskakujących rozwiązaniach technicznych.

Design, wygoda…? 
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|

Szuflady PRESTIGE zaskakują dopracowanym detalem. Czarujące dno 

–PRESTIGE BOTTOM i białe, głęboko grawerowane szkło doceniają naj-

bardziej wymagający. Nowoczesne rozwiązania we wnętrzach mebli 

uzasadniają modernistyczną formę wnętrza kuchni. 

alicante
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saragossa

Wnętrza, z których widać cały świat, pozwalają wpasować się 

w rolę podróżnika, docierającego na szczyt góry, gdzie rozpościera 

się wspaniały widok… Tak jak podróżnik lub żeglarz, potrzebujemy 

w naszych codziennych odkryciach własnej łajby, czy kawałka 

lądu, by w końcu mieć swój punkt odniesienia… Opływowe kształ-

ty wygiętych frontów wprowadzają tu klimat krainy łagodności 

i równowagi. Indywidualność wyrazu nabiera nowego wymiaru 

w osobiście zaprojektowanych szczegółach. Wrażenia wolności 

dopełnia podświetlona w niezwykły sposób wyspa. 

Duża ilość miejsca na blacie zachęca do wspólnej przygody. 

Może dziś owoce morza?
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stockholm

Wenecja Północy przykryta śnieżną kołderką – majestat niedale-

kich już fiordów jest inspiracją dla tego wnętrza. Lakier Dolomite 

wykonany w technologii DIAMOND SNOW nadaje niepowtarzalny 

efekt skrzącego się w słońcu śniegu. Poranna kawa w zimowym 

blasku pobudza zmysły i uskrzydla. Gra światła otwiera przestrzeń 

i zachęca do aktywności. Może na ośnieżonym stoku? 

Wieczorem blask przygasa i w pastelowej kolorystycznej odsłonie 

miło odpocząć po pełnym wrażeń dniu.
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ohio

Dynamiczne wnętrze z udziałem drewna w roli głównej. W pozostałych 

rolach też same gwiazdy: lewitujące optycznie meble, unoszący się 

ponad podłogą półwysep. Do tego wyśmienita gra faktur powierzch-

ni: czerni i lekko złamanej bieli obok wybarwionego forniru – dodają 

wyjątkowej ekspresji tej sztuce.

Zwróćmy też uwagę na interesującą nowoczesną obsadę: oto zato-

piony w froncie, podłużny i wygodny uchwyt, nie wysuwający się na 

plan pierwszy, poza płaszczyznę frontów. 

Sukces – dzięki tym gwiazdom i pracy całego zespołu – gwarantowany.
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detroit

  76 | sensual   | 77 sensual 



detroit

  76 | sensual   | 77 sensual 



RUSTdesign stworzył unikatowe zestawienie rysunku drewna, 

który wprowadza do wnętrza wyraźnie nowoczesny charakter. 

W zestawieniu z misternie doprecyzowanym kolorem lakieru 

frontów, wywołuje niezwykłe wrażenie. Lity, o grubości tylko 1 cm 

drewniany blat, stalowe elementy i lewitująca wyspa – komponują 

tu pewną lekkość formy. 

Przesuwny front mebli daje możliwość ukrycia wbudowanego 

ekspresu do kawy, co wraz z wykreowanym zaskakująco miej-

scem do siedzenia, nadaje wnętrzu zgoła odmienny charakter. 

Zmienia je w livingroom, przygotowany na przyjęcię większej 

ilości gości… Zapraszamy, wchodźcie.

detroit
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naturalny beton

Naturalny beton – loftowy charakter wnętrza kuchennego

Wyjątkowe wnętrza wymagają zastosowania naturalnych, powszechnie niespotykanych rozwiązań. 

Beton w kuchni to rozwiązanie dla poszukujących nowoczesnych form, wykonanych z natural-

nych materiałów. Elementy są wykonywane ręcznie, wg innowacyjnej technologii i dlatego każda 

powierzchnia jest jedyna w swoim rodzaju.

|

Architektoniczna wersja betonu w cienkościennej formie daje szereg 

niedostępnych przed laty możliwości. Lekkie, 7-milimetrowe płyty, 

doskonale sprawdzają się jako okładziny ścienne. Można je stosować 

nawet na ścianach kartonowo-gipsowych, a także jako przestrzenne 

elementy narożne – imitujące każdą grubość.

|

Posiadanie blatu, lampy czy też frontów mebli z prawdziwego betonu, 

sprawia, że nasze wnętrze zyskuje autentyczny, loftowy charakter.

|

Bardzo gruby blat, z uformowanym w nim naturalnym zlewozmywakiem, 

wygląda imponująco, a jednorodne wywinięcie i przejście w okładzinę 

ścienną, nadaje loftowego charakteru wnętrzu. To rozwiązanie docenia-

ne jest szczególnie przez osoby, które nie chcą dużo czasu poświęcać 

na utrzymanie czystości w kuchni.
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Kobieta Elegance, emanuje pięknem w subtelnej formie. Ma w sobie dostojność 
w szlachetnym wymiarze. Czuje własną wartość, stąpa mocno po ziemi i nie szuka 
poklasku. Jest czarująca. Lubi modne rzeczy, zestawiając je w piękne stylizacje 

– odnajduje głębię w elegancji, gdzie mniej znaczy więcej. Preferuje praktyczne 
i trwałe rozwiązania. Wnętrze wyposażone według tych zasad, zapewnia jej 
poczucie bezpieczeństwa na lata. Kuchnia jej marzeń ma urzekający umiar, gdyż 
przedmioty dobrane są w oparciu o solidne, analityczne podstawy. Doskonale 
równoważy skromność, piękno, klasę i nie chce nic więcej…
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Jak w dobrej potrawie, tylko odpowiednie proporcje składników 

tworzą niepowtarzalny smak i dają efekt: Nic ponad miarę.

Modne bryły, ubrane w nowoczesne materiały, zachwycają atrak-

cyjną powierzchnią, dając poczucie bezpieczeństwa. Mamy pew-

ność, że nasza pociecha nie da rady zostawić na nich śladów 

swoich eksperymentów wytrzymałości.

Elegancja i bezpieczeństwo to satysfakcja każdego dnia…

|

Uchwyt jest ozdobą. Jak dla pięknej kobiety naszyjnik, który subtelnie 

podkreśla jej urodę. Czasami taki uchwyt powinien być niewidoczny 

i dalej pełnić swą funkcję ochrony frontów przed wilgocią naszych dłoni, 

zaangażowanych w przygotowanie pysznej potrawy.

|

Cieszymy się z rzeczy, które nas wyróżniają, a jednocześnie są funk-

cjonalne i chronią nasz kręgosłup przed zbędnym schylaniem się. 

Oszczędzają nasz czas na przygotowanie posiłków, czy utrzyma-

nie porządku.

|

Lubimy elegancję i wygodę. Niekiedy nie umiemy się zdecydować: 

podobają nam się szuflady, a nie chcemy dodatkowej linii podziału 

frontów. Szuflady dwie w jednej, tworzą praktyczny, dopracowany duet.

jukon

|

Jak szlachetny kamień w biżuterii, tak oświetlenie LED w nowoczesnej 

kuchni buduje intymny, przytulny klimat.
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Satysfakcja gospodarzy i podziw gości nie jest dziełem przypadku. 

Piękna forma mebli wraz z wnętrzem tworzy harmonijną całość. 

Wyspa w otwartej kuchni, wyposażona w zlewozmywak, miejsce 

robocze i płytę grzewczą, to cenione rozwiązanie. Gwarantuje kon-

takt wzrokowy z gośćmi, nawet podczas przyrządzania posiłków.

Może małe party, albo wspólne gotowanie przy klimatycznej wyspie?

jukon
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volturno

Mała kuchnia jest na ogół przytulna. Volturno ma coś więcej, ma 

to coś… Zaprojektowana wg zasady: mniej znaczy więcej, uwodzi 

nas dopracowaną formą i zaskakuje pojemnością. Mieści się tu 

aż tak wiele?

Nowoczesna strukturalna powierzchnia frontów, bez widocznych 

uchwytów NO HANDLE, nadaje wnętrzu minimalistyczny charakter. 

Jednocześnie w sercu odczuwamy spokój i mamy świadomość, 

że nasza pociecha w kuchni na pewno nie nabije sobie guza. 

Dla tych, co lubią niewiele, ale trwałe i wysokiej jakości – jest to 

rozwiązanie idealne. 

|

Zagospodarowanie narożnika nie stanowi problemu. Magic corner radzi 

sobie z tym wyśmienicie. Jednak co z przemieszczającymi się przed-

miotami, podczas jego wysuwania? Jak zachować w nim porządek, 

skoro przechowywane przedmioty mają różne gabaryty? Przegrody na 

magnes pozwalają na proste ustawienie ich w dowolnym miejscu dna 

i czerpanie radości z porządku. 

|

Stół w rezerwie? Możemy przy nim usiąść, gdy jesteśmy zmęcze-

ni podczas pracy w kuchni. Takie rozwiązanie, to prawdziwy skarb 

w niewielkim wnętrzu.
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Meble Kuchenne

 | 97 

Oferta ta dostarcza klientom marki RUST wyższej jakości niż 
średnia rynkowa meble kuchenne, o podwyższonej trwałości. Daje 
to bezpieczeństwo i komfort użytkowania tak, jak to jest w przy-
padku markowych produktów, jednakże w cenie porównywalnej 
z ceną konkurencji.

To alternatywa dla Klientów, którzy przez doskonałą jakość wyko-
nania rozumieją niepodważalnie wysoki standard wykończenia 
każdego widocznego elementu, a nie jednego z nich. Jak też i dla 
Użytkowników, którym podoba się nowoczesny design markowych 
produktów sygnowanych logo RUST.
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boston

Kuchnia to miejsce, w którym lubimy przebywać najbardziej. Meble 

w tym wnętrzu bywają poddawane najczęstszej eksploatacji. 

Dlatego ich wizualne piękno musi zgrywać się z praktycznym 

zastosowaniem. Częste otwieranie, zamykanie szafek i szuflad 

to konieczność. W przypadku dywizji kuchennej stanowi ono 

przyjemność i nie wymaga wysiłku. 

Trudno teoretycznie zdefiniować, co charakteryzuje produkt 

wysokiej jakości. Natomiast, gdy mamy okazję po prostu z niego 

korzystać na co dzień, wątpliwości rozwiewają się. Prosta, nowo-

czesna forma mebli i wyjątkowa jakość użytkowania sprawiają 

radość każdego dnia. 
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jukon

Najlepiej czujemy się we wnętrzach przestronnych i jasnych. 

Nowoczesne, proste formy meblowe wprowadzają poczucie ładu 

i harmonii. Do tego wysoka jakość wykonania i łatwość w użyt-

kowaniu sprawiają satysfakcję.

Ciche domykanie szafek, idealne wykończenie mebli i uczta 

wizualna sprawiają, że lubimy poranne śniadania z kawą, goto-

wanie z gośćmi i celebrowanie posiłków bez końca. Kuchnia to 

przyjemność! 
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emory

Całe wnętrze nowoczesne w wyrazie formy i koloru harmonijnie 

współgra. Jest wyrazem sztuki stworzenia trwałej kreacji, opartej 

na pięknie, solidności i jakości, co daje możliwość bezawaryjnego 

użytkowania na lata. 

Lustrzana powierzchnia frontów o podwyższonej odporności na 

zarysowania wprowadza tchnienie luksusu. Precyzja wykonania 

każdego elementu: zarówno wąskie płaszczyzny elementów 

mebli jak i zastosowane okucia szafek warunkuje bezawaryjność 

i wysoki komfort użytkowania. 

Praktyczne rozwiązania jak zabezpieczenia szafek przed wilgocią, 

lub chociażby dodatkowy stolik, by zjeść razem posiłek sprawiają, 

że wszystko jest tu dobrze pomyślane. 
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Wrocław

ul. Czekoladowa 20

P.H. Bielany, Bielany Wrocławskie

salon Rust

tel. 71 790 35 76

wroclaw@rust.pl

Poznań

Al. Solidarności 34

C.M. Polskie Meble

salon Rust

tel. 61 657 68 13

poznan@rust.pl

Wrocław

ul. Braniborska 14

Galeria Wnętrz Domar

salon Rust

tel. 71 78 10 344

domar@rust.pl

Szczecin

ul. Andrzeja Struga 19

salon Rust

tel. kom. 664 111 047

szczecin@rust.pl
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Mebel RUST

ul. Rolna 13

46-375 Pludry

tel. 34 35 37 485
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Warszawa
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P.H. Janki

salon Rust, tel. 22 720 46 72

janki@rust.pl

Radom

ul. Warszawska 197

MebloSfera

salon

tel. 48 385 84 84

radom@rust.pl

Częstochowa

Al. Wojska Polskiego 207

Galeria Jurajska

salon Rust

tel. 34 399 12 30

czestochowa@rust.pl

Dobrodzień

ul. Lubliniecka 34

C.M. Agata

salon Rust, tel. 34 351 08 01

agata@rust.pl

Mikołów

ul. Katowicka 5
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tel. 32 738 00 01

mikolow@rust.pl

Katowice
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Galeria Nowy Roździeń
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Kraków
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krakow@rust.pl

Rybnik

ul. 3 Maja 7

salon

tel. 32 423 74 54

rybnik@rust.pl

Opole

ul. Horoszkiewicza 6

C.H. „Błękitna Wstęga”

salon Rust

tel. 77 442 58 28

opole@rust.pl

Warszawa

ul. Malborska 41

P.H. Targówek, CWW Domoteka

salon Rust, tel. 22 771 31 02

targowek@rust.pl
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