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Kupuję meble do kuchni. 
Ile muszę wydać?

Planujemy remont lub 
wyposażenie kuchni. Pierw-
sze pytanie, na jakie musimy 
sobie odpowiedzieć, jest ta-
kie, czego właściwie oczeku-
jemy? Mebli na wieki, choć za 
wysoką cenę, czy może mebli 
na kilka lat, ale za to tanio? 

Gotowe czy 
na zamówienie?
Jeśli na meble może-

my przeznaczyć do kilkuna-
stu lub kilkudziesięciu tysię-
cy złotych, to możemy śmiało 
wybrać meble wykonane spe-
cjalnie dla nas na zamówienie. 
W Olsztynie jest mnóstwo sa-
lonów z meblami kuchennymi 
na wymiar, uwzględniającymi 
każde, nawet najbardziej nie-
typowe życzenie klienta. Me-
ble na zamówienie pozwala-
ją na setki, tysiące wariantów. 
Od mnogości kolorów fron-
tów, pomysłowych rozwią-
zań technicznych i akcesoriów 
można dostać oczopląsu, więc 
kompetentny doradca jest  
w studiu od tego, aby pomóc 
nam wybrać to, co nam się po-
doba. Będzie nas zachęcał, by-
śmy doinwestowali jeszcze 
do tego czy innego elementu, 
a już w ogóle będziemy mie-
li meble najwyższej wytrzy-
małości, po prostu na wieki!  
W rezultacie zostawimy  
w studiu meblowym sporo 

Kilkadziesiąt tysięcy? Kilkanaście? Kilka? A może tylko półtora lub dwa tysiące złotych wystarczą, abyśmy mogli urządzić sobie kuchnię jak z obrazka? Ogromna jest rozbieżność cenowa 
między propozycjami różnych salonów meblowych. Jaka jest więc rozsądna cena za dobrej jakości meble kuchenne?

pieniędzy, ale zyskamy 
– jeśli faktycznie firma 
jest solidna – meble na 
dziesięciolecia.

Ciekawe jednak, że 
nie każdy klient chce 
mieć meble, które można 
dać córce w posagu. Cza-
sy się zmieniają. Żyjemy 
szybko, lubimy zmia-
ny. Nie chcemy mebli na 
dziesięciolecia, ale na kil-
ka, kilkanaście lat. Coraz 
częściej klientom chodzi 
o to, aby na meble wydać 
niewiele – i w tym przy-
padku godzą się na to, 
że ich zakup wytrzyma 
w normalnie eksploato-
wanej kuchni najwyżej 
dziesięć lat. Co więcej: o 
to właśnie chodzi! Aby móc po 
latach z czystym sumieniem 
wymienić sobie meble kuchen-
ne na zupełnie inne, bo te już 
nam się opatrzyły. 

Oczekiwań klientów jest 
mnóstwo. Czym zatem jest 
udany zakup? Odgadnię-
ciem, na czym zależy właśnie 
nam – i znalezieniu tego w jak 
najniższej cenie.

Na celowniku: tanie me-
ble renomowanych pro-
ducentów
Załóżmy, że chcemy ku-

pić meble tanio, ale od zna-
nych marek. Na jaką jakość 

możemy liczyć za 2-3 tysią-
ce złotych w przypadku me-
bli kuchennych? 

– Na zaskakująco wysoką 
– odpowiada Andrzej Toma-
siak, właściciel jednego z olsz-
tyńskich salonów meblowych. 
– Najwięksi producenci w Pol-
sce rywalizują ze sobą w two-
rzeniu coraz lepszych mebli, 
bo z ceny zeszli już do mini-
mum i teraz idą łeb w łeb je-
śli chodzi o jakość wykonania 
tych niedrogich kuchni. To dla 
klienta bardzo dobrze. Dziś za 
2 czy 3 tysiące złotych mogą 
mieć meble łudząco przypo-

minające drogie meble na wy-
miar – twierdzi sprzedawca.

Poprosiliśmy go, aby kon-
kretnie wymienił, co klient 
dostaje, kupując meble ku-
chenne najlepszych produ-
centów, ale za nie więcej niż 
3 tysięcy złotych. Oto podsta-
wowe dane.

– Do wyboru kilkadzie-
siąt elementów, z których 
tworzymy kuchnię. Różne 
kolory i szerokości szafek 
dolnych, górnych i naroż-
nych, szuflad, słupków, za-
wieszeń, blend, przeszkleń  
i innych rozwiązań. Uchyl-

ne fronty z podnośni-
kami gazowymi.

– Fronty przyzwo-
itej jakości, o grubo-
ści co najmniej 16 mm. 
W kilkunastu różnych 
kolorach, zarówno  
w okleinie laminowanej, 
jak i w połysku. Obrzeże 
mebli typu PCV o gru-
bości minimum 2 mm, 
przytwierdzone do me-
bla klejem wodoszczel-
nym. Dzięki temu jest 
bardziej odporne na 
uszkodzenia mecha-
niczne oraz na wilgoć.

– Korpusy mebli głę-
bokie, do 56 cm, aby do-
chodziły do samej ścia-
ny. Możliwość pełnego 

zabudowania sprzętu agd.
– Solidne akcesoria: 

uchwyty szafek metalowe,  
a nie plastikowe, regulowa-
ne nóżki i zawieszki, szuflady  
o pełnym dnie i metalowych 
bokach, aby utrzymywały cię-
żar. W szafkach zamontowane 
duże, mocne zawiasy.

– Gwarancja na co naj-
mniej 2 lata.

Duży może więcej
To tylko niektóre elemen-

ty, na które zwrócił uwagę 
nasz rozmówca, twierdząc, 
że są wyznacznikami solid-

nych mebli kuchennych, a do-
stępnymi nawet w tanich ze-
stawach meblowych. Na myśl 
nasuwa się jedno pytanie. Czy 
to nie jest podejrzane, że takie 
kuchnię można mieć za taką 
cenę? Każdemu powinna za-
palić się w głowie czerwona 
lampka, gdy słyszy, że dosta-
nie coś porządnego wielokrot-
nie taniej niż normalnie. Skąd 
bierze się niska cena goto-
wych zestawów meblowych? 

– Niska cena gotowych ze-
stawów meblowych bierze się 
stąd, że są to meble najwięk-
szych producentów sprzeda-
wane w całym kraju, a więc 
na masową skalę – wyjaśnia 
Andrzej Tomasiak. – Ta ma-
sowa skala jest tu kluczem od-
powiedzią. Producent, który 
mnóstwo sprzedaje, jest na ty-
le bogaty, że stać go na utrzy-
manie bardzo konkurencyjnej 
ceny, pozwalającej na dalsze 
nakręcanie sprzedaży. Maso-
wa skala pozwala na to, aby 
produkować dużo, szybko  
i tanio, bo producent nie sku-
pia się na indywidualnych ży-
czeniach klienta, a produku-
je własne propozycje, z któ-
rych klient wybiera to, co mu 
wpadło w oko. Takie dziś ma-
my czasy, ale to dobrze, bo  
w końcu największymi zwy-
cięzcami w tej sytuacji są klien-
ci – uważa Andrzej Tomasiak.


