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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!

Do każdej zakupionej
kuchni prezent

partner handlowy

W
ażną sprawą jest,
aby przed plano-
wanymi zmiana-
mi dobrze prze-

myśleć, jaki efekt chcemy
uzyskać. Wymieniając meble
i sprzęt agd w kuchni stajemy
przed wieloma dylematami.
Jak uporamy się z wyborem
kolorystyki, producenta po-
zostaje nam właściwie roz-
planować meble i sprzęt.

Do zabudowy 
czy wolnostojące
Pierwszy dylemat to jaki

sprzęt wybrać – do zabudowy
czy wolnostojący? – Zasadni-
czo zawsze proponuję klien-
tom sprzęt do zabudowy —
wyjaśnia Andrzej Tomasiak z
olsztyńskiego studia mebli ku-
chennych. — Jedynym wyjąt-
kiem może być lodówka. Jeżeli
kuchnia jest nowoczesna może
być wolnostojąca – do wybo-
ru oprócz tradycyjnych białych
mamy w kolorze inoxu, chro-
mu, czarne i z frontami szkla-
nymi lub kolorowymi. Jeżeli
będziemy kuchnie realizować
w stylu klasycznym bądź an-
gielskim rozsądnym wyborem
są chłodziarki do zabudowy –

wówczas front drzwi szafy lo-
dówkowej będzie taki sam jak
pozostałych mebli — dodaje
nasz ekspert.

Piekarnik 
nie tylko pod płytą
Warto pamiętać, że piekar-

nik może być zamontowany
nie tylko pod płytą, ale także
może być w słupku, np. pod
mikrowelą albo ekspresem do
kawy. Ważna uwaga dotyczą-
ca zmywarki — do zabudowy
pod blatem mamy tradycyjne
o wymiarze 45 i 60 cm, dla
bardziej wymagających są
zmywarki modułowe, mon-
towane w słupkach. Te naj-
bardziej popularne mieszczą
się w słupkach 60 cm. — Do
częstych błędów należy zakup
zmywarki wolnostojącej (nie
możemy zamontować frontu
meblowego), zakup zmywar-
ki o innym wymiarze niż front
meblowy (w projekcie mamy
60, a kupujemy 45, lub w pro-
jekcie jest z widocznym fron-
tem, a kupujemy zintegrowa-
ną) — wylicza Andrzej To-
masiak. — Innym poważnym
błędem jest robienie przyłączy
za zmywarką — tam przy stan-

dardowych blatach 60 cm
nie ma miejsca na zawory
czy gniazdka elektryczne. Pla-
nując zmywarkę ustawiajmy
ją przy szafce zlewozmywa-
kowej i w niej umieśćmy
wszystkie przyłącza — radzi
ekspert.

Butla gazowa 
w nowoczesnej
kuchni?
Zdarza się, że klienci nawet

do nowych domków chcą
płytę grzewczą gazową.
Mniejszy z tym kłopot, jeśli
do domu doprowadzona in-
stalacja, ale gorzej, gdy pla-
nujemy wstawić butlę gazo-
wą.

— Pomijam już aspekt bez-
pieczeństwa, ale pamiętaj-
my, że po pierwsze - butla za-
bierze nam przynajmniej jed-
ną szafkę, a po drugie - gaz
podczas spalania wydziela
tłuszcz, który osadza się na
meblach. Dobrym rozwią-
zaniem będzie więc płyta in-
dukcyjna. Nawet jeżeli nie
mamy instalacji trójfazowej
możemy wybrać taką płytę,
którą podłączymy do insta-
lacji jednofazowej. Jeżeli

chcemy zrobić to w tzw. sta-
rym budownictwie, upew-
nijmy się czy nasza instalacja
to wytrzyma i czy zarządca
naszej nieruchomości wyra-
zi na to zgodę — mówi An-
drzej Tomasiak.

Wentylacja i rury
Jeżeli mamy możliwość

podłączenia okapu do wen-

tylacji to zróbmy to! Pozbę-
dziemy się nie tylko zapa-
chów, ale również wilgoci.
Jeżeli nie ma możliwości (np.
budownictwo wielorodzin-
ne i płyta gazowa) wybierzmy
taki okap, do którego bę-
dziemy mogli tanio dokupić
filtry węglowe. A potem pa-
miętajmy o ich wymianie.
W zależności od intensyw-
ności użytkowania musimy je
wymieniać co 4-6 miesiące.

Jeżeli nie możemy wpuścić
rur w ścianę, to tak zaplanuj-
my zabudowę, aby za zmy-
warką, piekarnikiem i lo-
dówką nie przechodziły żadne
przyłącza. Gniazdko za lo-
dówką może spowodować, że
lodówkę będziemy musieli
wysunąć do przodu o 10 cm.

I ostatnia uwaga — jeżeli
planujemy położenie kafel-
ków na ścianie, może warto
je “wpuścić" w ścianę. Koszt
płyty kartonowo-gipsowej
jest niewielki, a nie będziemy
mieli problemu z uskokami
szafek w miejscu łączenia 
z glazurą.

— Zawsze, zanim zacznie-
my remont pomieszczenia,
skorzystajmy z podpowiedzi
projektantów bądź doświad-
czonych sprzedawców w stu-
diach meblowych. W ten
sposób unikniemy niepo-
trzebnych nerwów związa-
nych w późniejszymi po-
prawkami, a co za tym do-
datkowymi nakładami fi-
nansowymi — radzi Andrzej
Tomasiak.

przy projektowaniu 
i zamawianiu mebli do kuchni

Najczęściej 
popełniane błędy 

Wiosna to doskonały czas na remonty 
i zmiany umeblowania w naszych
mieszkaniach. Stary slogan mówi, 
że kuchnia jest sercem domu. Często
owo serce sami doprowadzamy do
zawału, gdy niewłaściwie zabierzemy
się do remontu i zamawiania mebli.

Fot. KAM


