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REKLAMA

Gotowe zestawy meblowe 
mają unormowane rozmia-
ry, jednak wariantów jest wie-
le do wyboru. Również kolo-
rystyka daje klientowi duże 
możliwości zindywidualizo-
wania kuchni. W przypadku 
mebli na zamówienie warian-
ty są niemal nieograniczone 
zarówno jeśli chodzi o niety-
powe rozmiary, jak i niestan-
dardowe połączenia kolory-
styczne czy dobór materiałów. 
Jest to szczególnie istotne  
w przypadku nietypowych 
pomieszczeń o skomplikowa-
nym układzie. Z tego powo-
du kuchnie na zamówienie są 
rozwiązaniem droższym, ale 
dającym pełną swobodę aran-
żacyjną. Jaka natomiast jest 
zaleta mebli gotowych?

– Wybierając produkty 
wykonane w fabrykach, ma-
my gwarancję jakości oraz 
pewność, że produkt zosta-
nie wykonany tak jak ten 
prezentowany na ekspozycji  
w studiu mebli kuchennych 
– twierdzi Andrzej Tomasiak, 
szef jednego ze znanych olsz-
tyńskich salonów meblowych.  
I dodaje, że dużym plusem 
mebli z fabryk jest ich ce-
na, zwykle dużo niższa niż  
w przypadku mebli wykony-
wanych przez małe stolarnie.

Kolejną kwestią, na któ-
rą trzeba zwrócić uwagę przy 
wyborze mebli, to materia-
ły, z jakich zostały wykonane. 
Fronty szafek często powsta-
ją z laminowanej płyty wió-
rowej. Jest materiałem tanim, 
wytrzymałym dzięki zasto-
sowaniu obrzeża PCV przy-
twierdzanego wodoodpor-
nymi klejami, a jednocześnie 
dającym wiele możliwości 
wzorów, kolorów i struktur 
przypominających drewno. 
Fornirowane płyty to już droż-

Czym się sugerować przy 
wyborze mebli kuchennych?

Wybierając meble do kuchni, powinniśmy zastanowić się, czy mają to być meble gotowe, czy też na zamówienie. Oba rozwiązania mają swoje mocne oraz słabe strony.

sze rozwiązanie. Także często 
stosowanym materiałem są la-
kierowane płyty MDF, któ-
rych zaletą jest szeroka kolo-
rystyka do wyboru, a także 
możliwość nadawania róż-
nych kształtów poprzez frezo-
wania. Trzecia popularna for-
ma wykończenia frontów to 
MDF akrylowany z wykoń-
czeniem na wysoki połysk, 
które są tańsze od frontów la-
kierowanych. Fronty możemy 
wykonać także z drewna lub 
szkła.

– Istotnym, a może naj-
istotniejszym problemem przy 
wyborze mebli kuchennych 
są rozwiązania funkcjonalne 
i konstrukcyjne – podpowia-
da Marta Bulik z olsztyńskie-
go studia mebli kuchennych 
Atom. – Zaczynając od roz-
wiązań funkcjonalnych, warto 
zwrócić uwagę, jak zorganizo-
waną chcielibyśmy mieć na-
szą kuchnię. Wkład na sztućce  
w szufladzie, ociekacz czy 
różnego rodzaju wieszaki to 
zazwyczaj niezbędne elemen-
ty każdej kuchni. Natomiast 
kosze i carga to rozwiązania 

w dużym stopniu ułatwiają-
ce organizację przestrzeni, ale 
nie tak niezbędne – podkreśla 
Marta Bulik.

Techniczne rozwiązania, 
umożliwiające komfortowe 
otwieranie i zamykanie sza-
fek i szuflad, są droższe od 
mocowań podstawowych, ale 
zapewniają dużo większą ży-
wotność mebli. Najczęściej 
do szafek otwieranych do gó-
ry polecane są podnośniki ty-
pu aventos, które zapobiega-
ją gwałtownemu zamknięciu 
i opadaniu drzwiczek. Do-
brym rozwiązaniem są także 
prowadnice do szuflad typu 
„tandembox”. Pozwalają one 
na pełne wysuwanie szuflady, 
gwarantują cichą pracę oraz 
dużą wytrzymałość i trwa-
łość. Tańszy jest system meta-
box, ale wysuw oraz nośność 
są tu ograniczone.

Na koniec warto zastano-
wić się nad uchwytami naszych 
szafek i szuflad. Mają one liczne 

kształty, aby harmonizowały  
z meblami i dodatkami w kuch-
ni, ale przy wyborze zwróćmy 
też uwagę na komfort użytko-
wania. Jeśli chcielibyśmy mieć 

meble bez uchwytów, to może-
my zastosować system „click-
-clack”, który po dociśnięciu 
drzwiczek otwiera je i zamy-
ka za pomocą odbojnika. Droż-
szym rozwiązaniem jest elek-
tryczne otwieranie drzwiczek.

Wybierając kuchnię, na-
leży zwracać uwagę zarów-
no na efekt wizualny i funk-
cjonalność, jak i rozwiązania 
techniczne. Zgranie tych ele-
mentów, dopasowanie ich do 
własnych oczekiwań i parame-
trów wnętrza zapewni nam sa-
tysfakcję i wygodę na lata.


