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Mieć spiżarnię w kuchni to marzenie wielu. Kuchnia o dużej powierzchni to żaden problem, ale jak zorganizować
spiżarnię w niewielkiej kuchni? Czy jest na to sposób?

 
         Oczywiście, że tak. Nawet w najmniejszej kuchni można urządzić wygodną w użytkowaniu strefę
przechowywania. Wystarczy wygospodarować niewiele miejsca – choćby jedną szafkę i wyposażyć ją w pojemne
Carga Maxi firmy REJS. 
 
 
 
Dobrze zorganizowana spiżarnia powinna być miejscem, które pomieści i żywność, i drobne akcesoria oraz naczynia, a
nawet drobny sprzęt AGD. I tu w zagospodarowaniu tego wszystkiego pomogą carga, czyli pojemne, ażurowe kosze
zamocowane na wytrzymałym stelażu.
 
Carga nawet w częstym użytkowaniu są bardzo praktyczne - wystarczy lekki ruch, by całą zawartość wysunąć z szafki, tak
by mieć niczym nieutrudniony dostęp do przechowywanych wszystkich produktów – nawet tych umieszczonych w głębi.
 
Warto przyjrzeć się ofercie firmy REJS, w której znaleźć można m.in. kilka rodzajów carg wysokich. Są to carga
wysuwane, obrotowe i w wersji front. Wszystkie dostępne są w opcji z dnem drucianym, lub pełnym, wykonanym z
tworzywa z powierzchnią redukującą poślizg. Wszystkie również wykorzystują prowadnice pełnego wysuwu z miękkim
dociągiem i mocowanie frontu w trzech płaszczyznach ułatwiających regulację, a ich duży udźwig – do 90 kg, pozwala
przechowywać nawet ciężkie przedmioty.
 
 
Możliwość mocowania koszy na wybranej wysokości pozwala użytkownikowi skonfigurować carga REJS zgodnie z
własnymi potrzebami – tak by na przykład pomieścić i wysokie butelki, i niewielkie słoiczki, a przy tym nie zmarnować
cennej powierzchni. Atrakcyjną i bardzo dobrą opcją jest również możliwość zamontowania elektrycznego systemu
wspomagania otwierania - u wystarczy lekkie dotknięcie palcem, by cargo bezszelestnie wysunęło się z szafki.
 
Carga Maxi firmy REJS dostępne są w kilku szerokościach. W zależności od modelu od 300 do 600 mm.
 
fot. REJS 
 
opr. md
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