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Czerń i ciemne barwy wychodzą z cienia i coraz śmielej wkraczają do
kuchennych aranżacji. Pojawiają się na meblach i dodatkach, a także
na pozornie niewidocznych bohaterach drugoplanowych - m.in. na
akcesoriach meblowych marki REJS.

Biel i jasne odcienie przez lata niepodzielnie królowały w wnętrzach.
Idealnie wpisując się w modny styl skandynawski podbiły serca
użytkowników i rozpanoszyły nie tylko w kuchniach, ale i salonach,
sypialniach i łazienkach. Szczególnie modna była barwa śniegu -
zarówno w wykończeniu matowym, jak i w wysokim połysku. Z kolei
jasnoszare metale: aluminium, chrom i stal były w zasadzie jedynym
możliwym wyborem w przypadku akcesoriów meblowych. Począwszy
od zawiasów i podnośników, po szuflady, carga i systemy do szafek
narożnych.

Teraz miejsce obu tych barw zastępują odcienie ciemne - elegancka
czerń i głęboki antracyt. Z przytupem wracają do łask, udowadniając,
że mogą być zarówno dodatkiem do aranżacji, jak i najważniejszą jej
determinantą. W trend ten idealne wpisują się propozycje marki REJS
- utrzymane w ciemnych barwach szuflady Slim Box, a także
dostępne w nowej odsłonie, popularne systemy do szafek narożnych
Corner Optima, Corner Comfort i Corner Front.

Do rogu

Systemy do szafek narożnych Corner Comfort i Corner Front marki
REJS dotychczas dostępne były w wersji ażurowej (z dnem z drutu)
lub w wersji z dnem z białej tacki wykonanej z tworzywa. Oba modele
miały srebrny stelaż. Teraz nowa opcja obu kornerów ma grafitowy
stelaż i kosze z dnem z grafitowej płyty wiórowej z obrzeżem
chromowanym. Systemy pozwalają na optymalne wykorzystanie
pojemności szafki narożnej.

W przypadku Corner Comfort każdą z dwóch dwupoziomowych części
można całkowicie wysunąć, tak by zapewnić sobie bezproblemowy
dostęp do wszystkich przechowywanych produktów. Wysokość
położenia koszy można dopasować do własnych potrzeb. Ponadto
istnieje możliwość zamocowania przegród do organizacji
wewnętrznej, które pomogą w zachowaniu porządku na półkach. Z
kolei Corner Front pozwala na pełne wysunięcie jednego kosza, do
którego przytwierdzony jest front szafki. Drugi, dwupoziomowy kosz
podczas otwierania szafki przesuwa się z jej głębi w kierunku frontu,
tak by dostęp do zapasów, czy zastawy był jak najłatwiejszy.
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Trzecia propozycja do szafek narożnych - system Corner Optima
składa się z dwóch półek (wysuwanych niezależnie od siebie) o
nieregularnych kształtach, zbudowanych z wysokiej klasy płyty
meblowej. Teraz dostępny jest w dwóch kolorach – białym lub
modnym antracycie. Zastosowanie niewysokich, drucianych relingów
umożliwia przechowywanie większej liczby produktów, a jednocześnie
zabezpiecza je przed upadkiem. Półki Corner Optima wysuwamy w
dwóch sekwencjach, za pomocą płynnego, falistego ruchu.
Mechanizm działa sprawnie nawet przy maksymalnym obciążeniu,
które wynosi 15 kg na półkę.

Slim Box

Charakteryzujące się wąskimi, prostymi ściankami utrzymanymi w
kolorze antracytu szuflady Slim Box sprawdzą się w kuchniach, w
których każdy centymetr jest na wagę złota. Wąskie boczki (o
grubości zaledwie 13,4 mm) pozwalają na jeszcze bardziej efektywne
wykorzystanie wnętrza szuflady, a tym samym - na zwiększenie jej
pojemności. I to bez zmniejszenia ładowności (obciążenie do 40 kg).

Szuflady są dostępne są w dwóch wersjach (frontowe i wewnętrze).
Do wyboru są trzy wysokości (89, 121 i 185 mm) i cztery długości
prowadnicy o pełnym wysuwie. Produkt można dostosować do
indywidualnych potrzeb i konkretnej zabudowy dzięki temu, że
szerokość wybieramy sami. Miękki dociąg i opcjonalny system push -
open zwiększają komfort otwierania i zamykania.
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P r z e c z y t a j  t a k ż e

Jak zagospodarować niewykorzystaną
przestrzeń pod zlewem?

W naszych kuchniach właściwie zawsze przydałoby się więcej
miejsca. Zwłaszcza takiego, w którym możemy przechowywać
różnego rodzaju produkty spożywcze i przedmioty codziennego

użytku. Okazuje się,... Czytaj dalej
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