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Trzy sposoby na ład w szu�adzie
data aktualizacji: 16-03-2018, 11:25 – artykuł promocyjny

Szu�ady kuchenne wypełnione są po brzegi sztućcami oraz różnego rodzaju akcesoriami i
przyborami, których nie może zabraknąć w żadnej kuchni. Nagromadzenie tak dużej ilości
przedmiotów w jednym miejscu sprawia, że utrzymanie w szu�adzie ładu i porządku nie jest
prostą sztuką. Dostępne są jednak rozwiązania, które ułatwiają to zadanie. W ofercie �rmy REJS
znajdziemy maty antypoślizgowe, organizatory na przyprawy i odpowiednio wypro�lowane
uchwyty, dzięki którym uporządkujemy wnętrza naszych szu�ad.

Schock Schock

Apartament w
Gdańsku

Apartament w
Centrum

Jaką deskę do krojenia wybrać
Jak podawać kolorowe drinki
Sokowirówka - jak wybrać, czym się
kierować przy zakupie
Noże kuchenne - jaki nóż do czego
służy
Jaki wybrać parowar i wolnowar     

Wybór wyciskarki do soków
Jaki czajnik wybrać 
 
 
 

Lubię to! 2,2 tys.

Blaty z konglomeratu kwarcowego - wieczna wygoda w kuchni 
 

Blat kuchenny jeszcze do niedawna wykorzystywany był wyłączenie jako przestrzeń robocza. Obecnie jest
również miejscem montażu kuchennych urządzeń, od ...

aranżacje kuchni trendy projekty kuchni kuchnia w stylu porady newsy BAZA FIRM KONKURSY

baterie kuchenne zlewozmywaki AGD meble podłogi i ściany ogrzewanie instalacje oświetlenie akcesoria kuchenne
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Tradycyjne szafki z otwieranymi drzwiczkami coraz częściej zastępowane są szu�adami, gdyż są
one o znacznie bardziej funkcjonalne. Pełny wysuw i duży udźwig systemów typu Comfort Box czy
Slim Box marki REJS zapewniają łatwy dostęp do wszystkich przechowywanych pod blatem
produktów. Po otwarciu szu�ady od razu widzimy całą jej zawartość – nawet tę chowającą się w
głębi. Każdy z artykułów możemy też bez problemu wyjąć. I to bez konieczności przesuwania
innych, niepotrzebnych w danej chwili rzeczy. 
 
 
 
Jak zaprowadzić porządek? Rozwiązaniem są nowoczesne systemy organizacji proponowane
przez �rmę REJS. Oto trzy recepty na najczęściej występujące problemy.

 
 
Na przyprawy
Dość kłopotliwą kwestię stanowi przechowywanie przypraw. Przeszukiwanie torebeczek czy
słoiczków zajmuje sporo czasu, a dodatkowo często kończy się wysypaniem zawartości. A
wystarczy przesypywać pełne smaków i zapachów proszki i ziarenka do odpowiednio
przygotowanych pojemniczków i umieścić w szu�adzie specjalny organizator na przyprawy
�rmy REJS. Dzięki temu po otwarciu szu�ady, zobaczymy całą zawartość poszczególnych,
szklanych słoiczków (również dostępnych w ofercie producenta z Rypina). Nie musimy więc ich
podpisywać, lub co gorsza każdorazowo wyjmować i sprawdzać ich zawartości. Dodatkowo
szczelne zamknięcie eliminuje ryzyko wysypania się przypraw i zapobiega wietrzeniu ziół.

 
 
Na drobiazgi
Większość przedmiotów przechowywanych w szu�adach kuchennych ma niewielkie rozmiary oraz
nieregularny kształt. Korkociągi i korki, scyzoryki, ale również zapasowe klucze, tubki z klejem,
pojemniki z wykałaczkami, sznurki i gumki recepturki, zapałki i zapalniczki to tylko niektóre rzeczy
z długiej listy drobiazgów gromadzonych w kuchniach. Z uwagi na fakt, iż z czasem zbiera się ich
cała masa, trudno jest je uprządkować. Dodatkowo, przy każdym otwieraniu i zamykaniu szu�ady,
przesuwają się i burzą ustanowiony porządek. Aby tego uniknąć problemu wystarczy, że
zastosujemy maty antypoślizgowe. Możliwość przycinania na pożądany wymiar pozwala na ich
idealne dopasowanie do rozmiaru szu�ady. Maty zabezpieczają dno szu�ad przed zarysowaniem,
ułatwiają utrzymanie czystości (wystarczy je wyjąć i umyć), a do tego zwiększają komfort
użytkowania. Wykonane z tworzywa wytłumią dźwięk towarzyszący odstawianiu twardych
produktów.

 

Zastawa
Duży udźwig szu�ad sprawia, że przechowujemy w nich nie tylko niewielkie produkty, ale również
ciężką zastawę stołową. Umieszczone w nich miski, talerze, platery są doskonale widoczne, a co
najważniejsze łatwo dostępne. Nie musimy, podczas poszukiwań,  przestawiać naczyń ryzykując
ich pobicie. Dodatkowo �rma REJS oferuje specjalnie wypro�lowane, wykonane z drutu uchwyty,
dzięki którym bez problemów wyjmiemy z szu�ady całą zastawę i bezpieczne doniesiemy ją do
strefy jadalnej. Rozwiązanie to znakomicie zabezpiecza przed przesuwaniem się talerzy, które są
w nich ułożone jeden na drugim. Uchwyty można dopasować do wielkości talerzy. Dedykowane są
do szu�ad Comfort Box o wysokości 204 mm.

Więcej informacji o produktach REJS znaleźć można na stronie www.rejs.eu

WISH Kuchnia spełnionych życzeń
MaxiCook - łatwe przygotowywanie
posiłków
Pojemniki Rejs do segregacji
odpadów 
 
Szklane zlewozmywaki Deante
Capella
Taśma LED line® ULTRA SLIM
Porcelanowe zestawy na każdą
okazję
Lumio - mini ekspres, maksimum
możliwości
Kolorowe baterie kuchenne 
 
Wąż z manometrem - nowość dla
użytkowników butli gazowych
Wyspa kuchenna - aranżacje Max
Kuchnie
Chłodziarko-zamrażarka Electrolux
FreshPlus CustomFlex
Wyciągi meblowe Peka

Porcelanowe
zestawy na
każdą 
 
okazję 
 
 

Jak nakryć
stół?

 

Jakie formy do
pieczenia ciast
wybrać?

 

7 pomysłów na
dekorację
stołu
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zobacz wszystkie

akcesoria kuchenne

Specjalne kosze na śmieci
Nowoczesna kuchnia powinna być wygodna, ergonomiczna i
funcjonalna. W urządzaniu kuchni obecnie dużo uwagi... więcej... 
 
 
 

akcesoria kuchenne

Pojemniki do segregacji odpadów w kuchni - przegląd
W większości kuchni kosz na odpadki umiejscowiony jest w szafce pod
zlewozmywakiem. Wybór tej lokalizacji... więcej... 
 
 
 

akcesoria kuchenne

Niecodzienny wystrój stołu ze sztućcami Olimpia
Perfekcyjny wystrój stołu świadczy o tym, że gospodarz domu czy
właściciel restauracji stara się,... więcej... 
 
 
 

Kontakt w sprawie produktów: 
 
 
 
REJS Spółka z o.o. 
 
ul. Mławska 61 
 
87-500 Rypin 
 
tel. +48 54 280 56 51 
 
www: www.rejs.eu  
 
mail: wyślij wiadomość

 
 
 
 

 
 
akcesoria meblowe z drutu, stali, aluminium do: szafek niskich, wysokich, narożnych i
wiszących » systemy relingowe » kolumny i wsporniki » organizery » nogi i nóżki »
uchwyty aluminiowe » pro�le aluminiowe » listwy aluminiowe » szkło dekoracyjne

 
 
Zobacz zdjęcia w galerii REJS:

 
 
 
 

 
 

Projektanci wnętrz
Elektrycy
Instalatorzy - grzewcze i gazowe
Glazurnicy
Hydraulicy
Murarze, tynkarze, sucha zabudowa
Malarze
Osuszanie i odgrzybianie

 
 
 
 

Systemy kominowe 
 
Kolektory słoneczne  
 
Pompy ciepła - przegląd 
 
Dobór kominka w domu 
 
Odkurzacze centralne

 
 
 
 

Kleje do płytek - przegląd 
 
Meble łazienkowe 
 
Zdjęcia łazienek  
 
Kabiny prysznicowe 
 
Grzejniki łazienkowe  

 
 
 
 

Zaparowane szyby 
 
Skutki braku wentylacji 
 
Pomiar wentylacji 
 
Nawiewniki okienne 
 
Wydajność wentylacji 

 
 
 
 

Aranżacja wnętrz 
 
Architekci, konstruktorzy 
 
Glazurnicy 
 
Hydraulicy 
 
Malarze

 
 
 
 

Trendy kuchenne 
 
Style w kuchni 
 
Aranżacje kuchni 
 
Jak urządzić kuchnię 
 
Co nad blatem kuchennym
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w kuchni 
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