D238_0319_01_K_A_nasz_dom:Layout 1



GAZETA OLSZTYŃSKA

3/17/14

11:12 AM

Page 6

www.gazetaolsztynska.pl

DZIENNIK ELBLĄSKI

WNĘTRZA

Ś RO DA 1 9. 0 3. 2 0 14

Siedem kroków
do pięknej
i funkcjonalnej

kuchni

Porządna kuchnia jest często wizytówką mieszkania czy domu.
Każda pani domu chciałaby, aby meble kuchenne miały swój styl,
a zarazem były praktyczne. Jak to osiągnąć? Podpowiada Andrzej
Tomasiak z Salonu Meblowego ATOM w Olsztynie.
REKLAMA

gwarantuje produkcja przemysłowa. Kompromisem
może być wybór: dolne
fronty płyta laminowana,
górne zaś lakier lub akryl.

STUDIO
PATRONACKIE

Krok czwarty!
Coś, czego nie widać

ul. Jagiellońska 55a/5a, 10-283 Olsztyn, tel. 519-794-310
www.nordkuchnie.pl, e-mail: nordkuchnie@wp.pl
125914otbr-a -A

pornością na użytkowanie
przez domowników? Mając
dzieci, psa czy kota musimy
liczyć się z tym, że nie zawsze
to, co będzie odporne na
wilgoć i temperaturę, wytrzyma również zabawę samochodzikami oraz walkę
żołnierzyków na frontach,
o ostrzeniu pazurków naszych milusińskich nie
wspominając.

Krok trzeci!
A może kompromis?
Krok pierwszy!
Aby nic nie spadło
na głowę
— Użytkując meble kuchenne musimy mieć pewność, że nic nie spadnie
nam na głowę oraz nie uderzymy w żadną wystającą
krawędź. Bardzo ważny jest
montaż i dobór odpowiednich materiałów, kołków,
zawiasów, listew montażowych, aby wszystko się trzymało jak należy. Zwróćmy
uwagę na to, aby krawędzie
odstających blatów były
ścięte lub zaokrąglone. Szafki nie mogą wisieć za nisko,
ani za wysoko. Wybierając

okap rozważmy okapy skośne (nie będziemy uderzać
głową podczas pracy nad
płytą), lub wbudowane
w szafkę. Jeżeli wybierzemy
oświetlenie ledowe, unikniemy wysokich rachunków
za prąd oraz przypadkowego poparzenia się o rozgrzaną oprawę.

Krok drugi!
Fronty, jak pole bitwy
— Pomijając sam wygląd
i kolorystykę, bo o gustach
się nie dyskutuje, przede
wszystkim powinny być odporne na wilgoć i zmienną
temperaturę. A co z ich od-

— 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
mechaniczne, warto rozważyć zastosowanie tańszego
rozwiązania, jakim jest płyta wiórowa laminowana.
Jakość takiej płyty uzyskuje się poprzez właściwe zamknięcie obrzeża frontu
PCV (najlepiej 2 mm), przyklejonego
maszynowo
wodoszczelnym klejem
w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiednim
ciśnieniu. Wysoką jakość

— Nie powinniśmy oszczędzać na okuciach. Chociaż
na pierwszy rzut oka nie są
widoczne, to spełniają bardzo
ważną rolę. Od nich zależy
komfort użytkowania mebli.
Możemy kupić szafkę z koszem cargo białym, dwupoziomowym lub koszem w kolorze srebrnym, trzypoziomowym z cichym domykiem.
Różnica w cenie sięga nawet
kilkuset złotych. Podobnie
z koszami do szafek narożnych. Jest różnica w komforcie użytkowania między zwykłym druciakiem, a koszem
z pełnym wysuwaniem.

Krok piąty!
Jakie podnośniki
wybrać?
— Fronty szafek na zwykłych podnośnikach gazowych, po otwarciu unoszą
się do samej góry, zaś na
aventosach ustawimy je
w tym miejscu, jakie jest dla
nas wygodne. Domkną się

płynnie, bez trzaskania. Ciche i płynne zamykanie wpłynie na trwałość użytkowania mebli. Na etapie
planowania zakupu kuchni
warto jest przemyśleć, jakie
mamy wymagania i oczekiwania.

Krok szósty!
Odpowiednia
zabudowa sprzętu

Krok siódmy!
To nic nie kosztuje
— Przed zakupem kuchni
należy wybrać się do studia
kuchennego, w którym doświadczeni sprzedawcy i projektanci doradzą w wielu
kwestiach. To nic nie kosztuje, a sprawi, że kuchnia będzie
nie tylko piękna, ale również
przemyślana. kr

— Planując kuchnię, należy
odpowiednio rozplanować
sprzęt agd. Idealnym rozwiązaniem może okazać się
zabudowa sprzętu w tak zwanych słupkach. W ten sposób
możemy wbudować nie tylko
mikrofalę i piekarnik, ale
również zmywarkę oraz pralkę. Przy okazji należy pamiętać, aby pod płytą indukcyjną nie było, ani zmywarki,
ani pralki. W przypadku
zamontowania szuflady należy pamiętać, aby została
zachowana odpowiednia
przestrzeń dla zapewnienia
wentylacji.
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