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1. Jakie wybrać fronty?
Wybierając fronty do 

kuchni, musimy wziąć pod 
uwagę wiele aspektów. Pomi-
jam tu kolorystykę i wygląd, o 
gustach się nie dyskutuje. Sku-
pię się na wytrzymałości fron-
tów oraz ich odporności na 
uszkodzenia. Meble w kuch-
ni muszą być przecież odpor-
ne na wilgoć i temperaturę, 
to nie podlega dyskusji. A co  
z ich odpornością na używa-
nie przez domowników? Ma-
jąc w domu małe dzieci, psa, 
kota musimy liczyć się z tym, 
że nie zawsze to, co będzie od-
porne na wilgoć i temperaturę 
– również wytrzyma jazdę sa-
mochodzików i walkę żołnie-
rzyków na frontach, o ostrze-
niu pazurków naszych mi-
lusieńkich nie wspominając. 
O ile ze względu na wilgoć  
i temperaturę najlepiej wybrać 
fronty z mdf-u lakierowanego 
lub pokrytego akrylem, o tyle 
biorąc pod uwagę odporność 
na zarysowanie i uszkodzenia 
mechaniczne warto rozważyć 
zastosowanie tańszego roz-
wiązania: płyty wiórowej la-
minowanej. Jakość takiej płyty 
uzyskuje się poprzez właści-
we zamknięcie obrzeża PCV 
(najlepiej 2 mm), przyklejone-
go maszynowo wodoszczel-
nym klejem w odpowiedniej 
temperaturze i ciśnieniu. Wy-
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soką jakość gwarantuje pro-
dukcja przemysłowa. Kom-
promisem może być wybór: 
dolne fronty płyta laminowa-
na, górne lakier lub akryl.

2. Czy okucia w meblach 
kuchennych są istotne?
Okucia są tym, co kosz-

tuje, a na pierwszy rzut oka 
nie są widoczne. Nie szukaj-
my jednak oszczędności na 
tym elemencie. Na cenę kuch-
ni olbrzymi wpływ ma to, co 
zastosujemy wewnątrz sza-
fek, bo od tego zależy komfort 
użytkowania mebli. Klient ma 
wybór. Może zakupić szafkę  
z koszem cargo białym, dwu-
poziomowym lub też koszem 
w kolorze srebrnym, trzypo-
ziomowym z cichym domy-
kiem. Różnica w cenie sięga 
nawet kilkuset złotych. Podob-
nie z koszami do szafek naroż-
nych. Jest różnica w komfor-
cie użytkowania między zwy-
kłym druciakiem a koszem  
z pełnym wysuwem. Fron-
ty szafek na zwykłych podno-
śnikach gazowych po otwar-
ciu unoszą się do samej góry, 
zaś na Aventosach ustawimy 
je w tym miejscu, jakie jest dla 
nas wygodne, płynnie domkną 
się też bez trzaskania. Oczywi-
ście ciche i płynne zamyka-
nie wpłynie na trwałość użyt-
kowania mebli. Na etapie pla-

nowania zakupu kuchni war-
to jest przemyśleć, jakie mamy 
wymagania i oczekiwania.

3. Jak zwiększyć bezpie-
czeństwo korzystania 

z kuchni?
Użytkując meble, musimy 

być pewni, że nic nam na gło-
wę nie spadnie, jak również 
nie uderzymy się w żadne 
odstające elementy. Oczywi-
ście bardzo ważny jest mon-
taż, dobór odpowiednich ma-
teriałów, choćby kołków, za-
wieszek, listew montażowych. 
Zwróćmy uwagę, aby krawę-
dzie odstających blatów były 
ścięte lub zaokrąglone. Szafki 
wiszące nie mogą wisieć ani za 

nisko, ani zbyt wysoko. Wy-
bierając okap, rozważmy oka-
py skośne. Jeżeli wybierzemy 
oświetlenie ledowe, to unik-
niemy wysokich rachunków 
i przypadkowego poparzenia 
się o nagrzaną oprawę. 

4. Jakie wygodnie 
rozmieścić agd?

Planując całą zabudowę, tak 
rozmieśćmy sprzęty, abyśmy 
nie musieli pokonywać kilome-
trów w kuchni, a jednocześnie 
mieli wystarczająco dużo bla-
tu roboczego. Idealnym rozwią-
zaniem może okazać się zabu-
dowa sprzętów agd w tak zwa-
nych słupkach. Już nie tylko pie-
karnik i mikrowelę, ale również 
zmywarkę czy pralkę możemy 
zabudować w słupek i spiętro-
wać sprzęty. Jednocześnie pa-
miętajmy, że pod płytą induk-
cyjną nie może być ani zmywar-
ki, ani pralki. A jak będzie szu-
flada, to musi być zachowana 
odpowiednia przestrzeń dla za-
pewnienia wentylacji. 

Przed dokonaniem zaku-
pów warto wybrać się do stu-
dia kuchennego, w którym 
doświadczeni sprzedawcy  
i projektanci wiele spraw nam 
objaśnią. To nic nie kosztuje, a 
pomoże klientom w tym, aby 
kuchnia była nie tylko piękna, 
ale również przemyślana.

Andrzej Tomasiak


