8

GAZETA OLSZTYŃSKA

www.gazetaolsztynska.pl

DZIENNIK ELBLĄSKI

KUCHNIE
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Z katalogu
Fot. KAM

czy zrobiona
wymarzona?
eble
gotowe
świetnie sprawdzają się we
wszystkich wnętrzach o ile zgodzimy się na
ograniczenia, które wiążą się
z zakupem szafek standardowych. Na zamówiony
komplet czeka się stosunkowo krótko, meble są też bezproblemowe w montażu.
Często można je złożyć samemu i tego samego dnia
cieszyć się nową, odświeżoną
wizualnie kuchnią.

uchnie na zamówienie Kam są gotowe do zmian według Państwa potrzeb.
K
Wszystkie zbudowane są w oparciu o moduł konstrukcyjny 143 mm. Tworząc wielokrotność tej wysokości otrzymujemy bogata oferte szafek. Optymalne rozwiązania dla każdej

M

kuchni zapewni nam możliwość indywidualnej zmiany zarówno szerokości i głębokości
szafek. Moduł zmiany to 10 mm.
Klient może samemu zadecydować o tym jakie rozwiązania technologiczne zastosujemy
w meblach. Ma to znaczący wpływ na cenę ale też na jakość użytkowania

róbek (np. spłyceń czy docięć), jednak musimy mieć
świadomość, że wymiarów
szafek nie zmienimy. Co więcej, dużo mniejszy jest wybór
kolorów oraz ilości szafek.
Jednym słowem, wybierając
meble gotowe musimy do-

jest dopasować gotowe meble. Wiele osób nie może też
wśród gotowych mebli znaleźć swojej wymarzonej
kuchni. W tym przypadku
warto zainwestować w meble na wymiar, które idealnie
dopasują się do naszej kuch-

ale też w przypadku niewielkich kuchni, w których każdy centymetr powierzchni
ma znaczenie. Dzięki meblom robionym na zamówienie uzyskamy kompletnie zabudowaną i funkcjonalną
przestrzeń.

Wygodne, praktyczne
i niedrogie

fesjonalnie doradzić pewne
rozwiązania lub odradzić takie, które niekoniecznie są
dobrym pomysłem. Wybierając meble na zamówienie
trzeba wiedzieć że na realizację trzeba będzie poczekać
nieco dłużej niż w przypadku kupowania gotowych
mebli w salonie. Meble wykonywane na wymiar są
dużo lepszej jakości niż meble gotowe, co przekłada się

na ich wieloletnią trwałość
i wytrzymałość. Choć ich
koszt też jest sporo wyższy,
inwestycja z pewnością się
opłaci. Dzięki temu nasza
kuchnia będzie oryginalna,
komfortowo urządzona i dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb. Warto
zapłacić więcej, ale mieć taką
kuchnię, jaka zawsze nam się
marzyła.
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Dużym atutem gotowych
mebli jest również cena, sporo niższa od mebli wykonywanych na zamówienie.
Można je więc wykorzystać
jako meble tymczasowe, jeśli
akurat nie dysponujemy
środkami na zaprojektowanie i wykonanie kuchni swoich marzeń. Meble gotowe,
produkowane przez renomowanych producentów, zakupione w studiu kuchennym w pełni zaspokoją wymagania klientów z mniej
zasobnym portfelem Niestety, coś za coś — niższa
cena pociąga za sobą ograniczony wybór, uzależniony
od tego, co akurat wybrany
producent ma w katalogu. —
Meble gotowe sprzedawane
są najczęściej w zestawach,
ale zwykle nie ma problemu
z dobraniem dodatkowych
szafek — zapewnia Andrzej
Tomasiak ze Studia Kuchennego Atom w Olsztynie. —
Z kilkudziesięciu szafek możemy zestawić kuchnie prawie taką jak na wymiar. Do
wyboru mamy kilka kolorów
frontów i uchwytów. Indywidualnie możemy dobrać
blat, który najlepiej będzie
komponował się z meblami,
ale również z podłogą czy
kafelkami na ścianie.
Ekipa montażowa może też
dokonywać niewielkich prze-

Gdy projektujemy kuchnię lub
planujemy jej gruntowny remont,
istotnym elementem jest wybór mebli
kuchennych, które będą stylowe,
funkcjonalne, a jednocześnie wygodne
w codziennym użytkowaniu.
Zanim zdecydujemy o kolorystyce
czy rozplanowaniu szafek, musimy
wybrać: czy kupimy gotowe meble
kuchenne czy zamówimy kuchnię
na wymiar? Wybór zależy od wielu
czynników, nie tylko od upodobań
przyszłych użytkowników.

www.atomkuchnie.pl

amduo XL to system mebli kuchennych, w którym
standardową wysokość szafek wiszących (72 cm)
można zwiększyć do 100 cm. Dzięki zastosowaniu nowej
wysokości (100 cm), pojemność szafek wiszących wzrosła
o 40%. Można z nich stworzyć zabudowę „pod sufit”.
Meble te są przykładem najlepszej relacji ceny i jakości.
Najnowsze dekory frontów pozwalają uzyskać różne konfiguracje kolorystyczne. Kilkadziesiąt szafek o rozmiarach
od 15 do 100 cm pozwalają nam skomponować meble
„tańsze niż myślisz i lepsze nisz oczekujesz”.

K
pasować się do oferty producenta. Bywa i tak, że zdecydujemy się na wyjątkowo
popularny model kuchni —
wtedy może się zdarzyć, że
nasze meble kuchenne napotkamy podczas wizyt u rodziny i znajomych. Niestety,
unikalność musi kosztować
i trzeba liczyć się z tym, że nasza kuchnia nie będzie jedyna w swoim rodzaju. Zupełnie inaczej jest w przypadku
mebli wykonywanych na zamówienie.

Kuchnia
na miarę marzeń
Nie wszystkie kuchnie są
duże i wymiarowe, bywają
też takie, do których trudno

ni. — Wiodący producenci
mebli kuchennych mają
w swojej ofercie meble dla
każdego, robione typowo na
wymiar, gdzie ilość szafek
i ich wymiary ograniczają
jedynie wizja projektanta
oraz potrzeby przyszłych
użytkowników — mówi Andrzej Tomasiak. _ To doskonałe rozwiązanie nie tylko
dla wymagających klientów,

tel. 89 541 00 19
kom. 695 771 749
czynne pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

Harmonia i piękno
- kuchnia sercem domu

Postaw na solidnego
wykonawcę
Jeśli decydujemy się na wykonanie mebli na wymiar,
warto wybrać solidnego
i sprawdzonego wykonawcę.
To od niego zależy efekt końcowy, jaki nasza kuchnia będzie prezentowała przez wiele lat. Tylko dobry fachowiec
potrafi nie tylko zrozumieć
potrzeby klienta, ale też pro-
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