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NASZ DOM KUCHNIA

KuchNiA 
łatwa do sprzątania

KuchNiA MuSi Się MierZyć Z ciągłą eKSplOAtAcją, w wyNiKu Której Nie ZAwSZe preZeNtuje Się SchluDNie. 
jAK SKrócić cZAS SprZątANiA w KuchNi? pOMOże DObre ZAplANOwANie ZAbuDOwy MeblOwej!

S
przątanie bywa 
uciążliwe, na szczęś-
cie jednak istnieją 
rozwiązania, które 
pomagają w zacho-

waniu ładu i estetyki wnę-
trza. Dobrze zaprojektowana 
zabudowa meblowa nie tylko 
odpowiada na potrzeby do-
mowników, jest praktyczna i 

funkcjonalna w codziennym 
użytkowaniu, ale sprawnie i 
bez wysiłku możemy ją upo-
rządkować. Nikt nie lubi 
spędzać godzin na usuwaniu 
uporczywych śladów palców 
z powierzchni frontów mebli 
ani dylematów: „gdzie mam 
to schować?”. Aby zredukować 
kuchenny chaos zacznijmy od 

schowania tego wszystkiego, 
co nie musi pozostawać na wi-
doku. 

Nie trać czasu 
Na przykład na szukanie 

miejsca. To proste zadanie 
— pod warunkiem jednak, 
że mamy miejsce. Dlatego o 
utrzymanie porządku będzie 

nam łatwiej, jeżeli urządza-
jąc kuchnię zadbamy o strefę 
przechowywania i zorgani-
zujemy ją w przejrzysty spo-
sób. Oznacza to, że nie tylko 
potrzebujemy wystarczającej 
ilości miejsca, ale wszystko 
warto posegregować i roz-
sądnie rozmieścić. Łatwiej 
wówczas o samodyscyplinę i 
odkładanie przedmiotów na 
miejsce. W takiej kuchni nie 
tylko wygodniej się pracuje, 
ale szybciej ją uprzątniemy i 
ten porządek uda się skutecz-
niej wyegzekwować. 

— Naczynia kuchenne, 
sztućce i garnki, podobnie 
jak zapasy spożywcze, może-
my pogrupować, a następnie 
wygodnie schować w szu-
fladach. Nie wybierajmy ich 

jednak przypadkowo, ponie-
waż szuflady mogą mieć róż-
ną wysokość, w zależności od 
przeznaczenia — podpowia-
da Sylwia Kowalska-Mikutel, 
projektantka spółki meblowej 
KAM. — Taki podział szuflad 
optymalizuje wykorzysta-
nie przestrzeni dostępnej w 
meblach, ale również ułatwia 
jej zorganizowanie. Sztućce 
i akcesoria zawsze będą pod 
ręką w niskiej szufladzie. Te 
wyższe możemy przezna-
czyć na artykuły spożywcze 
w mniejszych opakowaniach 
lub drobny sprzęt kuchen-
ny. Do szuflad wysokich bez 
problemu zmieścimy garnki i 
patelnie. Możemy je również 
zagospodarować na podręcz-
ny magazyn na zapasy, jak 

kartony z sokiem czy butelki 
oleju. Przyporządkowanie 
konkretnych przedmiotów i 
produktów do określonych 
szuflad, zapewni każdemu z 
nich stałe miejsce, a nam uła-
twi sprzątanie.    

Zapewniając stałe miejsce do 
przechowywania, unikniemy 
również odkładania na blat 
„na chwilę” kuchennych ak-
cesoriów lub przyniesionych 
zakupów spożywczych, co 
niepotrzebnie potęguje wraże-
nie chaosu. Od razu możemy 
je odłożyć do przeznaczonej 
dla nich szuflady, na półkę 
w szafce czy w wysuwanym 
systemie cargo w szafce wy-
sokiej. Ukryte za frontem nie 
będą zabierały miejsca na bla-
cie i potęgowały do bałaganu. 
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Studio Patronackie
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ul. Pstrowskiego 33 

REKLAMA

Ach, te odciski palców…! 
Fronty to najbardziej wyeks-

ponowany element zabudowy 
meblowej. Nieestetyczne ślady 
palców będą bardzo widoczne 
na ich powierzchni, zwłaszcza 
w przypadku szafek wiszących, 
które znajdują się na wysoko-
ści wzroku. Takie obawy mogą 
pojawić się przy wyborze mod-
nych lakierów matowych. 
Problem ten będzie szczegól-
nie uciążliwy dla posiadaczy 
mebli z frontami bez uchwy-

tów. W przypadku rozwiązań 
typu push to open otwarcie 
szafki wymaga naciśnięcia 
dłonią na front mebla, trud-
no więc nie pozostawić na nim 
odcisków. Dlatego fronty w 
ultra matowym wykończeniu 
można obecnie zabezpieczyć 
specjalną powłoką antifinger-
print, co pozwala skutecznie 
ograniczyć ten niepożądany 
efekt. Warto więc sprawdzić, 
czy taką opcję zapewni nam 
producent czy dostawca mebli.    

Jeszcze bardziej skuteczną 
formą ochrony frontów bez 
uchwytów, dzięki której nie 
będziemy musieli na co dzień 
walczyć ze śladami palców, 
jest zmiana sposobu ich otwie-
rania. Zamiast naciskać dłonią 
na front, możemy otworzyć 
go podchwytem — wsuwamy 
palce od spodu i delikatnie 
popychamy od wewnątrz. Ta-
kie rozwiązanie w najmniej-
szym stopniu nie wpływa na 
komfort użytkowania mebla, 
a pozwala bardzo skutecznie 
ograniczyć pozostawianie śla-
dów palców na widocznych 
powierzchniach mebli. 

— Pomyśleliśmy o codzien-
nym użytkowaniu szafek gór-
nej zabudowy z frontami ultra 
matowymi, aksamitnymi w 
dotyku i wysoką odpornoś-
cią na zarysowania, tak aby 
zminimalizować zabrudzenia 
w postaci odcisków palców. 
Niewielka zmiana w korpusie 
szafki pozwoliła ukryć za fron-
tem wolną przestrzeń, która 
wystarczy, aby wsunąć palce i 
wygodnie otworzyć go od we-
wnątrz. Jeżeli nie musimy do-
tykać widocznej powierzchni 
mebli, pozostaje ona wolna od 
naszych odcisków — wyjaśnia 
projektantka.   

W staraniach o estetykę w 
kuchni pomocne będą fron-
ty laminowane, które są ła-

twe w utrzymaniu czystości. 
Dostępne w szerokiej gamie 
wzorów i struktur — np. 
wiernie odwzorowujących 
rysunek drewna, mogą być 
atrakcyjnym dodatkiem do 
frontów lakierowanych. Od-
ciski palców nie będą się tak 
mocno odznaczały na ich po-
wierzchni, a ich usunięcie nie 
przysporzy nam wysiłku i nie 
zajmie dużo czasu.

Czas realizacji zamówień
Wszystkim nam wydaje się, 

że wszędzie jest dużo towarów 

i nikt nie powinien mieć prob-
lemów z realizacją zamówień. 
Czasy pandemii spowodowały 
jednak, że łańcuch realizacji 
zamówień został zakłócony. 
Na rynku brakuje kompo-
nentów, utrudnione są proce-
sy produkcyjne. Jednocześnie 
nastąpił znaczny wzrost cen 
produktów. W obawie przed 
inflacją i podwyżką cen wię-
cej klientów decyduje się na 
zakupy nowych mebli i sprzę-
tu AGD. Stąd spory ruch w 
studiach. Dodatkowo trwają 
wakacje i mamy czas urlo-

pów. — Dlatego na spotkanie 
w sprawie rozmowy o naszej 
wymarzonej kuchni trzeba się 
umawiać z dużym wyprzedze-
niem. Jednocześnie czas reali-
zacji zamówień również uległ 
wydłużeniu — mówi Andrzej 
Tomasiak z olsztyńskiego 
studia mebli kuchennych. I 
ostrzega, że na niektóre AGD 
czeka się teraz nawet 4-5 mie-
sięcy, a czas realizacji mebli to 
10-12 tygodni, choć u niektó-
rych stolarzy trzeba czekać 
nawet rok.
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