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Liczy się dobra

jakość mebli

Planując remont lub urządzenie kuchni od podstaw,
poszukujemy mebli solidnych, spełniających nasze
wymagania estetyczne i w cenie możliwej do
udźwignięcia przez nasz domowy budżet. Warto też nie
skupiać się wyłącznie na najtańszych rozwiązaniach,
gdyż może się okazać, że i te małe pieniądze zostaną
wyrzucone w przysłowiowe błoto. Radzimy więc, czym się
kierować, kupując meble kuchenne.
Meble gotowe
Planując kupno nowych
mebli kuchennych, warto
rozważyć wariant gotowego
zestawu. Zalety? Otóż gotowe
meble można dopasować do
naszych indywidualnych potrzeb. – Trzeba tylko pamiętać, aby producentem była renomowana, sprawdzona na
rynku firma, która ma wielu
zadowolonych klientów
– radzi Andrzej Tomasiak ze
studia kuchennego Atom
w Olsztynie. — Dodatkową
zaletą jest krótki czas realizacji zamówienia i oczywiście
atrakcyjna cena. Dużą firmę
stać bowiem na pewną elastyczność ofertową – może
nam po prostu zaoferować
dużo więcej bez obniżania
jakości swoich wyrobów. Fabryka, która dziennie produkuje kilkadziesiąt zestawów,
ma dostęp do tańszych, choć
wysokiej jakości materiałów
i akcesoriów, zaś zautomatyzowana, nowoczesna linia
produkcyjna pozwala na
zmniejszenie kosztów tej produkcji – dodaje nasz ekspert.
Meble gotowe to nie tylko

zestawy, ale również szafki,
z których możemy zaprojektować kuchnię prawie taką
samą jak robioną na wymiar.
Warto zwrócić uwagę na takie elementy jak nóżki i zawieszki szafek, które powinny być regulowane, oraz zawiasy, uchwyty i w końcu na
estetykę wykończenia.
Ważnym elementem jest
możliwość wyboru sposobu
montażu – samodzielnego
lub wykonanego przez monterów. Pierwsza wersja pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy bez rezygnowania z jakości mebli.

Solidne kołki
i okucia
– Równie ważny jest dobór
solidnych materiałów do
montażu – kołków, zawiasów, listew montażowych,
aby wszystko się trzymało
jak należy i było bezpieczne
w użyciu. W przeciwnym razie szafki mogą nie trzymać
pionu lub, co gorsza, spaść
nam na głowę.
Zwróćmy też uwagę na to,
aby krawędzie odstających

blatów były ścięte lub zaokrąglone. Ma to szczególne znaczenie, gdy w domu
są dzieci. Wybierając okap,
rozważmy okapy skośne (nie
będziemy wówczas uderzać
głową podczas pracy nad płytą) lub wbudowane w szafkę.
I w końcu oświetlenie – jeżeli wybierzemy oświetlenie
ledowe, unikniemy wysokich
rachunków za prąd oraz
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Od 9 marca zapraszamy do Nowego Salonu: Olsztyn, ul. Pstrowskiego 33
przypadkowego poparzenia
się rozgrzaną oprawą.

Dobre meble
nie puchną
Meble kuchenne powinny
być ładne, ale przede wszystkim powinny być odporne
na wilgoć i zmienną temperaturę.
— Ze względu na wilgoć
i temperaturę najlepiej wybrać fronty z MDF-u lakierowanego lub pokrytego
akrylem, natomiast, jeżeli
chodzi o odporność na zarysowania i uszkodzenia me-

Solidne gotowe zestawy to:
• dobra jakość materiałów • przystępna cena, dużo niższa niż podczas zakupu mebli na wymiar
• możliwość samodzielnego wyboru i doboru (wg indywidualnych potrzeb kupującego)
poszczególnych elementów kuchni • wybór sposobu montażu: możemy meble złożyć i zamontować samodzielnie lub, jeśli nie czujemy się na siłach, skorzystać z usług profesjonalistów.

Harmonia i piękno
- kuchnia sercem domu
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Kuchnia jest często wizytówką mieszkania
czy domu. Dobrze więc, aby była porządna
– ładna, ale i praktyczna.
chaniczne, warto rozważyć
zastosowanie tańszego rozwiązania, jakim jest płyta
wiórowa laminowana – radzi
Andrzej Tomasiak. – Jakość
takiej płyty uzyskuje się poprzez właściwe zamknięcie
obrzeża frontu przy pomocy
tworzywa PCV (najlepiej 2
mm), przyklejonego maszynowo wodoszczelnym klejem w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiednim ciśnieniu. Wysoką jakość gwarantuje produkcja
przemysłowa. Kompromisem może być wybór: dolne

fronty płyta laminowana,
górne zaś lakier lub akryl –
dodaje.

Na wymiar
Oczywiście bywają pomieszczenia, do których
trudno jest dopasować gotowe meble. W tym przypadku warto zainwestować
w meble na wymiar. – To doskonałe rozwiązanie nie tylko dla wymagających klientów, ale też w przypadku
niewielkich kuchni, w których każdy centymetr powierzchni ma znaczenie –

zauważa Andrzej Tomasiak.
– Dzięki meblom robionym
na zamówienie uzyskamy
kompletnie zabudowaną
i funkcjonalną przestrzeń.
W tym przypadku także warto wybrać solidnego i sprawdzonego wykonawcę, gdyż
to od niego zależy efekt końcowy, jaki nasza kuchnia będzie prezentowała przez wiele lat – radzi nasz ekspert.
Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest także
to, że możemy dowolnie wybierać i dobierać akcesoria
oraz kolor.
Fabryka produkująca wybrane przez nas meble (gotowe i na wymiar) powinna
mieć atesty higieniczne, które gwarantują, że produkt
będzie bezpieczny dla użytkownika. kr

