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Szafki w kuchni - wybierz praktyczne
szu�ady
Szu�ady to rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, ale i praktyczniejsze od
tradycyjnych szafek z drzwiczkami. Pozwolą maksymalnie wykorzystać  przestrzeń
pod blatem i ułatwią codzienną pracę w kuchni.

 

Proponowane przez Rejs systemy szu�ad Comfort Box i Slim Box pozwalają na
dostosowanie kuchni do potrzeb i przyzwyczajeń konkretnych użytkowników. Obejmują
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modele o różnych wysokościach (Comfort Box: 86, 140, 164 i 204 mm, Slim Box: 89, 121 i
185 mm) i głębokościach. Szerokość szu�ad każdorazowo wybieramy sami. To ważna
informacja, gdyż pozwala zaprojektować kuchnię idealną. Niewiele osób wie, że aby kuchnia
była naprawdę wygodna, już na etapie tworzenia projektu zabudowy, warto się zastanowić
co i gdzie chcemy i powinniśmy przechowywać.

I tak – dla przykładu – szu�ada, w której chcemy przechowywać sztućce, czy drobne
akcesoria powinna być płytka. Dobrze też, aby znajdowała się tuż przy stre�e gotowania i
przegotowywania posiłków. Podobnie zresztą jak szu�ady z przyprawami i najczęściej
używanymi przyborami. Szu�adę z systemem segregacji śmieci najwygodniej zamontować
pod zlewozmywakiem, zaś szu�ady na zapasy – nieco z boku.

Szu�ady, w których znaleźć się mają duże naczynia i garnki powinny być głębokie. Sięgamy
do nich rzadziej, więc mogą być ułożone nieco niżej. Warto tu pokusić się o lekkie szu�ady
wykonane z drutu z ażurowym dnem. Planując miejsce na talerze warto zwrócić uwagę na
dostępną od niedawana, nową propozycję – szu�adę z linii Variant Multi (do szafek o szer.
60, 80 i 90 cm). Ta wykonana z drutu szu�ada, wypro�lowana jest tak jak tradycyjna
ociekarka do naczyń. Tyle tylko, że odstawiając mokre miseczki i talerze nie musimy
podnosić rąk i ryzykować zmoczenia mankietów. Dołączoną do zestawu aluminiową tackę
można bez problemy wyjąć i umyć. Duży udźwig (30 kg) i prowadnica pełnego wysuwu z
miękkim dociągiem gwarantują komfort pracy.

A co jeśli marzymy o kuchni minimalistycznej. O dużych frontach, których nie burzą
uchwyty, ani niepotrzebne zdobienia? Czy musimy rezygnować z szu�ad? Absolutnie nie.
Zarówno Comfort Box, jak i Slim Box, dostępne są w wersji frontowej i wewnętrznej. Te
drugie można schować za jednym wspólnym frontem. Miękki dociąg i opcjonalny push –
open zwiększą komfort otwierania i zamykania, a także wyeliminują konieczność
stosowania uchwytów.

Ci, którzy lubią porządek zdecydować się mogą ponadto na systemy organizacji. Relingi
pozwolą praktycznie podzielić przestrzeń szu�ady i utrzymać w niej ład. Wkłady na
przyprawy ułatwią znalezienie odpowiednich ziół. Maty antypoślizgowe – uniemożliwią
przesuwanie się przechowywanych opakowań…

Systemy szu�ad to również recepta na zagospodarowanie dotychczas niewykorzystanego
miejsca np. pod zlewozmywakiem. Specjalnie wypro�lowane modele, zostawiające lukę na
syfon, to doskonałe miejsce na akcesoria do czyszczenia, lub zapas tabletek do zmywarki.
Poza tym, jeśli tylko zechcemy – możemy zamienić szu�ady w miejsce ułatwiające
segregację śmieci: wystarczy tylko do głębokich szu�ad wstawić pojemniki na odpady. 
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Szafki w kuchni - wybierz praktyczne
szu�ady
Szu�ady to rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, ale i praktyczniejsze od
tradycyjnych szafek z drzwiczkami. Pozwolą maksymalnie wykorzystać  przestrzeń
pod blatem i ułatwią codzienną pracę w kuchni.
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Szafki w kuchni - wybierz praktyczne
szu�ady
Szu�ady to rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, ale i praktyczniejsze od
tradycyjnych szafek z drzwiczkami. Pozwolą maksymalnie wykorzystać  przestrzeń
pod blatem i ułatwią codzienną pracę w kuchni.
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Szafki w kuchni - wybierz praktyczne
szu�ady
Szu�ady to rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, ale i praktyczniejsze od
tradycyjnych szafek z drzwiczkami. Pozwolą maksymalnie wykorzystać  przestrzeń
pod blatem i ułatwią codzienną pracę w kuchni.
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