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NASZ DOM
KUCHNIA

REKLAMAK
uchenna zabudowa 
meblowa jest coraz 
bardziej funkcjonal-
na i komfortowa w 
użytkowaniu. Nawet 

narożniki, które uchodziły za 
trudne schowki z kłopotliwym 
dostępem, można optymalnie 
zagospodarować i wygodnie 
użytkować. W ten sposób 
optymalnie wykorzystujemy 
potencjał miejsca i mamy 
wygodny dostęp do wszystkich 
przechowywanych produktów.

— Możliwość zabudowa-
nia narożników to duży atut 
wnętrza, ponieważ zyskujemy 
dodatkową, bardzo pojemną 
szafkę, w której można prze-
chowywać naczynia o więk-
szych gabarytach czy spore za-
pasy produktów spożywczych. 
Aby jednak zminimalizować 
niedogodności związane z 
usytuowaniem szafki narożnej 
i zapewnić sobie komfortowy 

dostęp, wymaga ona umiejęt-
nej organizacji — mówi Sylwia 
Kowalska-Mikutel, projek-
tantka Spółki Meblowej KAM, 
producenta mebli kuchennych 
z Milejewa. 

Schylanie się do szafki na-
rożnej i sięganie po najdalej 
ułożone przedmioty, które 
wymagało dodatkowo wyję-
cia najpierw tych ułożonych 
w pierwszym rzędzie, bywa-
ło uciążliwe. Głębokie półki 
często były również źle zago-
spodarowane — z tyłu szafki 
pozostawało sporo wolnej 
przestrzeni, do której dostęp 
był słaby. Obecnie mamy jed-
nak do dyspozycji wygodne 
systemy, które podnoszą funk-
cjonalność tego specyficznego 
miejsca zabudowy meblowej 
i pozwalają lepiej zaplanować 
rozmieszczenie kuchennych 
akcesoriów. Wystarczy zastą-
pić tradycyjne półki bardziej 

przydatnymi w tej sytuacji 
rozwiązaniami — specjalny-
mi systemami z wysuwanymi 
półkami typu nerka, obroto-
wymi koszami czy komforto-
wymi szufladami narożnymi z 
pełnym wysuwem. Dzięki tym 
praktycznym udogodnieniom 
zawartość szafki narożnej wy-
sunie się sama, a my możemy 
zapomnieć o wszelkich niewy-
godach związanych z jej użyt-
kowaniem. 

— Dostępne systemy dedy-
kowane narożnikom pozwa-
lają każdemu użytkownikowi 
mebli wybrać dogodne dla sie-
bie rozwiązanie, aby efektyw-
nie zagospodarować potencjał 
szafki — mówi projektantka. 
— Bardzo komfortowym roz-
wiązaniem są szuflady naroż-
ne z pełnym wysuwem.     

Szuflady narożne, w których 
fronty ułożone są pod kątem 
90 stopni, idealnie wkompo-
nowują się w korpus szafki. 
Pozwalają  maksymalnie wy-
korzystać dostępną przestrzeń 
narożników i zapewniają ergo-
nomiczny dostęp do zawarto-
ści. Wystarczy wysunąć szufla-
dę, aby w zasięgu dłoni mieć 
wszystkie przechowywane w 
niej produkty.  

— Szuflady zdominowały 
dolną część zabudowy meb-
lowej, również przestrzeń 
narożników, ponieważ ela-
stycznie dostosowują się do 
potrzeb użytkowników mebli 
i specyfiki wnętrza — tłuma-
czy Sylwia Kowalska-Mikutel. 

— Są pojemne i wystarczająco 
wytrzymałe, aby poradzić so-
bie ze znacznym obciążeniem, 
dlatego można je zagospoda-
rować na strefę przechowy-
wania naczyń czy zapasów 
kuchennych, a pełen wysuw 
zapewnia szybki i bezproble-
mowy dostęp. 

Innym funkcjonalnym roz-
wiązaniem, które sprawdzi się 
w szafce narożnej, są wysuwa-
ne półki typu cargo czy kosze 
obrotowe. Po otwarciu frontu 
można je wygodnie wysunąć 
do przodu, poza korpus szafki, 
dzięki czemu przeszukanie za-
wartości półki czy wyjęcie po-
trzebnego artykułu nie sprawi 
już najmniejszego kłopotu. 

CZYLI O TYM, JAK POPRAWIĆ FUNKCJONALNOŚĆ NAROŻNIKÓW W ZABUDOWIE KUCHENNEJ. BO DZIŚ FUNKCJONALNE 
SZUFLADY TO IDEALNE ROZWIĄZANIE W PRZYPADKU NAROŻNIKÓW KUCHENNYCH. WYSTARCZY WYSUNĄĆ SZUFLADĘ 

NAROŻNĄ, ABY CAŁĄ JEJ ZAWARTOŚĆ MIEĆ W ZASIĘGU WZROKU I DŁONI.

NIE DAJ SIĘ ZAPĘDZIĆ W RÓG!
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