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UCHWYTY W KUCHNI. 
BO DETAL MA ZNACZENIE

C
hociaż w istotny 
sposób wpływają 
na funkcjonalność i 
komfort użytkowa-
nia mebli, w nowo-

czesnej zabudowie kuchennej 
rola uchwytów nie ogranicza 
się wyłącznie do otwierania 
frontów szafek i szufl ad. Od-
powiednio dobrane zaakcen-
tują styl mebli i podkreślą de-
sign aranżacji całego wnętrza. 

— Ogromnym atutem 
uchwytów jest ich różnorod-
ność. Szeroki asortyment 
wzorniczy i dostępne różne 
rodzaje uchwytów umożli-
wiają dobranie odpowiednie-
go rozwiązania do każdego 
stylu aranżacji, również tych 

w duchu nowoczesnego mi-
nimalizmu — mówi Sylwia 
Kowalska-Mikutel, projek-
tantka Spółki Meblowej KAM. 
— Uchwyty mogą być domi-
nującym elementem frontu, 
ale dostępne są również bar-
dziej dyskretne rozwiązania w 
postaci uchwytów zintegrowa-
nych z frontem. 

Ponadczasowa klasyka
Proste, minimalistyczne 

uchwyty to już klasyka ku-
chenna, dlatego cieszą się 
niesłabnącą popularnością. 
Są ozdobne, a jednocześnie 
wygodne w użytkowaniu. Ich 
uniwersalna stylistyka spra-
wia, że pasują do mebli w każ-
dym stylu. Dzięki dostępnej 
palecie barw, kolor uchwytów 
można idealnie dopasować do 
wybarwienia frontów, osią-
gając minimalistyczny efekt 
wyrafi nowanej elegancji lub 
przeciwnie — dobrać na za-
sadzie kontrastu, tworząc wy-
raziste zestawienia, np. białe 
fronty połączyć z czarnymi 
uchwytami.  

— W tym sezonie bardzo 
modna jest miedź, która po-
zwala kreować efektowne 
aranżacje wnętrz. Ciekawie 
prezentuje się również w po-
staci uchwytów meblowych, 
zwłaszcza gdy zestawimy ją 
z frontami w ciemniejszym 
wybarwieniu — podpowiada 
Andrzej Tomasiak, właściciel 
salonu mebli kuchennych w 
Olsztynie. 

Mocny akcent
Wystarczy drobny akcent w 

postaci fantazyjnego uchwytu, 
aby uczynić zabudowę meb-
lową niebanalną. Niezwy-
kłą ozdobą będą uchwyty w 
postaci gałki o oryginalnym 
kształcie. Ten niewielki ele-
ment jest w stanie odmienić 
wygląd mebli, nadając im bar-
dziej indywidualny charakter. 

Innym ciekawym sposobem 
na urozmaicenie prostej linii 
frontów mebli kuchennych są 
uchwyty wpuszczane z koloro-
wymi wkładkami. To pomysł 
firmy KAM na ożywienie 
stonowanej zabudowy w mo-
nokolorze i wprowadzenie do 
kuchni koloru w umiarkowa-
nej, stylowej dawce.

— Kolorowa wkładka pod 
uchwytem wpuszczanym 
atrakcyjnie prezentuje się na 
jednokolorowych frontach, ale 
również w przypadku zabudo-
wy dwukolorowej można two-
rzyć ciekawe kompozycje — 
wyjaśnia Andrzej Tomasiak. 
—Pod uchwytem można też 
umieścić wkładkę w kolorze 
blatu meblowego, co pozwoli 
zaprojektować atrakcyjną i 
spójną stylistycznie zabudowę 
kuchenną. 

Subtelna elegancja
W nowoczesnych wnętrzach 

wysoko ceni się minimalizm. 
Wyzwaniem dla projektantów 
jest ograniczenie elementów 
psujących efekt eleganckiej 
prostoty, a jednocześnie za-

chowanie komfortu użyt-
kowania mebli. Subtelne 
uchwyty listwowe idealnie 
wpisują się w ten trend, po-
nieważ montuje się je do kra-
wędzi — a nie na płaszczyź-
nie frontów. Ich efektowna, 
ale delikatna forma sprawia, 
że są ozdobą samą w sobie, a 
nie zaburzają przy tym prostej 
bryły mebli. Dodatkowo na-
dają meblom nowoczesnego 
charakteru.    

Uchwyty, których nie widać 
Uchwyty tradycyjne można 

zastąpić bardziej dyskretnymi, 
a jednak równie funkcjonal-
nymi —  korytkowymi. Od-
powiednio wyprofi lowane są 
łatwe do chwycenia dłonią i 

bardzo wygodne w codzien-
nym użytkowaniu. Ten typ 
uchwytów wprowadza rów-
nież w przypadku zabudowy 
wysokiej ciekawy podział 
bryły mebli na pasy poziome 
i pionowe. Pozwala to uzyskać 
optyczny efekt większej prze-
stronności wnętrza, a bryła 
mebli zyskuje na lekkości. 
Uchwyty korytkowe doskona-
le podkreślą minimalistyczny 
design wnętrza.  

Kolejnym przykładem uda-
nego kompromisu pomiędzy 
modą a wygodą są fronty z 
frezowanym uchwytem. Kom-
fort tego rozwiązania tkwi w 
przemyślanym kształcie, któ-
ry pozwala wygodnie wsunąć 

palce i delikatnie pociągnąć 
za front zamykający szafkę 
czy szufladę. Jednocześnie 
frez daje wrażenie rezygnacji 
z uchwytów i pozwala zacho-
wać minimalistyczną, gładką 
powierzchnię frontów. 

— Mamy bardzo duży wybór 
uchwytów — zachęca Andrzej 
Tomasiak. — A jeszcze więk-
sze możliwości zamówienia 
nawet najbardziej wyszu-
kanego wzoru na życzenie 
klienta. Są współczesne, 
modernistyczne, ale i stylizo-
wane na retro, romantycznie 
eleganckie, oczywiście w całej 
palecie kolorów. W naszym 
salonie każdy znajdzie coś 
dla siebie!
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