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lanując kupno no-
wych mebli kuchen-
nych, warto rozwa-
żyć wariant gotowego

zestawu. - Kupując w profes-
jonalnym studiu mebli ku-
chennych zabudowę wraz ze
sprzętem AGD możemy być
pewni, że skorzystamy z do-
datkowych bonusów dostęp-
nych tylko dla tej formy dys-
trybucji – mówi   Andrzej
Tomasiak, właściciel salonu
mebli kuchennych. - Najbar-
dziej popularnym dodatkiem

jest przedłużona za darmo
gwarancja na wybrane marki
i modele do 5 lat. Jest to gwa-
rancja producenta, a nie do-
datkowe ubezpieczenie sprzę-
tu. Producenci w ten sposób
chcą promować studia za ich
wiedzę i zaangażowanie. Waż-
nym dodatkiem mogą być
gratisy, które kupujący otrzy-
ma wraz z zamawianym to-
warem. Czasami są to drobne
upominki typu zapas tabletek
do zmywarki na pół roku, po-
rządna patelnia lub zestaw

garnków. Często bywa to do-
datkowe drobne AGD: robot
kuchenny, mikser, sokowi-
rówka czy kuchenka mikro-
falowa. Niektórzy producen-
ci oferują zwrot części zapła-
ty poprzez wysłanie przed-
płaconej karty kredytowej –
dodaje nasz ekspert.

Szukajmy takiego sklepu,
który ma w ofercie darmowy
transport sprzętu wraz z meb-
lami, wniesienie i montaż,
a często również podłączenie
przez specjalistów posiada-
jących odpowiednie do tego
uprawnienia. 

Tanio i solidnie
Gotowe meble można do-

pasować do naszych indywi-
dualnych potrzeb. Trzeba tyl-
ko pamiętać, aby producen-
tem była renomowana,
sprawdzona na rynku firma.
Duża firma jest w stanie nam
zaoferować więcej bez obni-
żania jakości swoich wyro-
bów. - Fabryka, która dzien-
nie produkuje kilkadziesiąt
zestawów, ma dostęp do tań-
szych, choć wysokiej jakości
materiałów i akcesoriów, zaś
zautomatyzowana, nowo-
czesna linia produkcyjna po-
zwala na zmniejszenie kosz-
tów tej produkcji – zapewnia
nasz ekspert. 

Meble gotowe to nie tylko
zestawy, ale również szafki,
z których możemy  zapro-
jektować kuchnię prawie taką
samą jak robioną na wymiar.
Warto zwrócić uwagę na takie
elementy jak nóżki i zawiesz-
ki szafek, które powinny być
regulowane, oraz zawiasy,
uchwyty i w końcu na estety-
kę wykończenia. 

zanie nie tylko dla wymaga-
jących klientów, ale też
w przypadku niewielkich
kuchni, w których każdy cen-
tymetr powierzchni ma zna-
czenie – zauważa Andrzej To-
masiak. – Dzięki meblom ro-
bionym na zamówienie uzys-
kamy kompletnie zabudowa-
ną i funkcjonalną przestrzeń.
W tym przypadku także war-
to wybrać solidnego i spraw-
dzonego wykonawcę, gdyż to
od niego zależy efekt końco-
wy, jaki nasza kuchnia będzie
prezentowała przez wiele lat
– radzi nasz ekspert. kkrr

Kuchnia powinna być wyposażona
w solidne i ładne meble. Planując remont
lub nowe urządzenie kuchni zwracamy
uwagę nie tylko na te praktyczne
u estetyczne aspekty, ale także na cenę.
Nie skupiajmy przy tym na najtańszych
rozwiązaniach, gdyż może się okazać, że
zbytnio oszczędzając wyrzucimy pieniądze
w błoto. Czym więc kierować się przy
wyborze mebli kuchennych? 
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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!

Do każdej zakupionej
kuchni prezent
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Kuchnia
jest wizytówką domu

Woda się nie ima
Niektóre elementy mebli

kuchennych mają na co dzień
styczność z wodą i zmienną
temperaturą. I tu warto zwró-
cić uwagę na meble mające
fronty z MDF-u lakierowa-
nego lub pokrytego akrylem.
Z kolei na zarysowania
i uszkodzenia mechaniczne
odporna będzie płyta wióro-
wa laminowana. -  Jakość
takiej płyty uzyskuje się po-
przez właściwe zamknięcie
obrzeża frontu przy pomocy
tworzywa PCV (najlepiej 2
mm), przyklejonego maszy-

nowo wodoszczelnym klejem
w odpowiedniej temperatu-
rze i przy odpowiednim ciś-
nieniu. Wysoką jakość gwa-
rantuje produkcja przemy-
słowa. Kompromisem może
być wybór: dolne fronty pły-
ta laminowana, górne zaś la-
kier lub akryl – radzi An-
drzej Tomasiak. 

A może na wymiar... 
Bywają pomieszczenia, do

których trudno jest dopaso-
wać gotowe meble. Wówczas
pozostają nam meble na wy-
miar. – To doskonałe rozwią-
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