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Mała kuchnia - duże wyzwanie
data aktualizacji: 27-06-2018, 09:18 – artykuł promocyjny

Aranżacja małej, a zwłaszcza nieustawnej i pozbawionej okna kuchni stanowi spore wyzwanie.
Dzięki grze kolorów i oświetlenia w łatwy sposób możemy optycznie powiększyć takie wnętrze.
Trudniejszym zadaniem jest natomiast sprawienie, aby ciasny aneks stał się również
funkcjonalnym i wygodnym pomieszczeniem. Jest to jednak możliwe. Poniżej prezentujemy kilka
pomysłów na to jak wykorzystać każdy centymetr niewielkiej kuchni i w rezultacie stworzyć
wygodną strefę przygotowywania posiłków.

 

Zabudowa na wymiar i pod su�t
Zakup gotowych mebli do niewielkich kuchni nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze rzadko
kiedy udaje się znaleźć szafki idealnie pasujące do małego wnętrza trudno, a po drugie nawet, gdy
nam się to uda to i tak trudno będzie je ustawić w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać całą
przestrzeń. W małych kuchniach znacznie lepiej sprawdzają się meble na wymiar. Wówczas mamy
pełną swobodę w zakresie rozmieszczenia poszczególnych elementów. Nie ograniczają nas
bowiem standardowe wymiary szafek.

Oświetlenie kuchni Instal - Projekt

Goclever Olga F

Jaki robot kuchenny wybrać
Na co zwrócić uwagę kupując
zmywarkę
Czyszczenie piekarnika
Jak urządzić małą kuchnię
Wybieramy lodówkę
Jakie naczynia do mikrofalówki
Funkcje piekarnika

 

ALESSI Swan by Oras - sztuka
użytkowa w Twojej kuchni
Baterie Schock - komfort
użytkowania

Lubię to! 2,3 tys.

Jak urządzić kuchnię w stylu retro? 
 

Kuchnia to jedno z najważniejszych miejsc w domu. Odkąd modne stało się łączenie jej z jadalnią lub
salonem, stała się prawdziwym ośrodkiem ...

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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fot.: Szafki po sam su�t to nie tylko mniej sprzątania, ale przede wszystkim dużo więcej przestrzeni do
przechowywania 

- Dobrym pomysłem jest zabudowa aż do su�tu. To obecnie modne i szalenie praktyczne rozwiązanie,
które z jednej strony zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania rzadziej używanych
przedmiotów, a z drugiej ułatwia utrzymanie porządku. Decydując się na taki rodzaj zabudowy
koniecznie należy zadbać o odpowiednie podnośniki do otwierania frontów szafek zlokalizowanych tuż
pod samym su�tem. Jeśli wykorzystamy podnośniki pneumatyczne i dostosujemy je do rozmiaru i
rodzaju frontu, ich uchylanie będzie znacznie wygodniejsze i praktyczniejsze – wyjaśnia Damian Rybek,
doradca techniczny �rmy REJS.

 

Sprzęty w wersji mini
Producenci urządzeń AGD, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku, wprowadza do
swoich ofert sprzęty o mniejszych gabarytach. Wersje mini doskonale sprawdzają się w małych
kuchniach. Choć niekiedy kosztują one nieco więcej, pozwalają zmieścić w kuchni wszystko co
potrzebne.

fot.: Wąskie ścianki szu�ad Slim Box to więcej miejsca w środku

Podobnie sytuacji wygląda w przypadku mebli kuchennych. Dla przykładu boczki szu�ad Slim Box
marki REJS mają zaledwie 13,4 mm grubości. Są też zupełnie proste, dzięki czemu pozwalają na
efektywne wykorzystanie całego wnętrza szu�ady. Dostępne są w trzech wysokościach (89, 121 i
185 mm) i czterech długościach prowadnicy o pełnym wysuwie (400, 450, 500 i 550 mm). Ich
szerokość wybieramy sami, co w przypadku małego wnętrza jest nie do przecenienia.

 

Wykorzystaj niewykorzystane
Konieczność zagospodarowania każego skrawka przestrzeni to jedna z podstawowych zasad
aranżacji małej kuchni. Urządzając kuchnię często zapominamy o ścianie pomiędzy blatem a
szafkami górnymi. Dzięki relingom z oferty REJS można w tym miejscu stworzyć dodatkową półkę
na kubki, czy przyprawy. Dobrym pomysłem jest również zastosowanie haczyków, koszyków,
wieszaków na ręcznik papierowy, ociekarek czy uchwytów na kieliszki. Relingi mają tę przewagę
nad tradycyjnymi otwartymi półkami, że dzięki wykonanym z drutu ogranicznikom nie musimy
martwić się, że coś nam z nich spadnie i się potłucze.

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
Wąż z manometrem - nowość dla
użytkowników butli gazowych
Wyspa kuchenna - aranżacje Max
Kuchnie
Chłodziarko-zamrażarka Electrolux
FreshPlus CustomFlex
Wyciągi meblowe Peka

 

 Modna
kuchnia -
funkcjonalne
meble
kuchenne
 

Wybieramy
garnki 
 

 
Postaw na
jakość tego co
jesz, a efekty
cię zaskoczą

  

         

         

    
 
 
 

http://www.rejs.eu/
http://www.kuchenny.com.pl/2122-3-wish--kuchnia-spelnionych-zyczen.html
http://www.kuchenny.com.pl/2112-3-maxicook--zadbaj-o-swoj-czas-i-ciesz-sie-z-latwosci-przygotowywania-posilkow.html
http://www.kuchenny.com.pl/2051-4-pojemniki-do-segregacji-odpadow-do-szafek-i-szuflad.html
http://www.kuchenny.com.pl/2051-4-pojemniki-do-segregacji-odpadow-do-szafek-i-szuflad.html
http://www.kuchenny.com.pl/1993-2-szklane-zlewozmywaki-capella.html
http://www.kuchenny.com.pl/1792-8-tasma-led-line%C2%AE-ultra-slim.html
http://www.kuchenny.com.pl/1633-9-porcelanowe-zestawy-na-kazda-okazje.html
http://www.kuchenny.com.pl/2170-3-lumio-&-8211;-mini-ekspres-maksimum-mozliwosci.html
http://www.kuchenny.com.pl/1347-7-nowosc-dla-uzytkownikow-butli-gazowych.html
http://www.kuchenny.com.pl/1757-4-wyspa-kuchenna--aranzacje-max-kuchnie.html
http://www.kuchenny.com.pl/1573-3-chlodziarkozamrazarka-electrolux-z-systemem-aranzacji-drzwi-customflex.html
http://www.kuchenny.com.pl/1278-4-wyciagi-podstawa-organizacji-pracy-w-kuchni.html
https://elkaminodom.pl/
http://www.lazienkowy.pl/4549-9-22-konkurs-fotograficzny-nasze-lazienki-2018--x-edycja.html
http://www.kuchenny.com.pl/2369-4-modna-kuchnia--postaw-na-funkcjonalne-meble-kuchenne.html
http://www.kuchenny.com.pl/1236-9-garnki--jak-wybrac.html
http://www.kuchenny.com.pl/2326-3-postaw-na-jakosc-tego-co-jesz-a-efekty-cie-zaskocza.html
http://www.peka.pl/
http://elkaminodom.pl/
http://www.rejs.eu/
http://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=nGs6RgfpSzrDzecslFren5Sr7MpG9BAO_YIJ64AVR8L.W7/fastid=gvogyohadcnyvomgvjymhtzweemw/stparam=yofpbplttm/url=https://www.dolce-gusto.pl
http://www.dunin.eu/
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1657.2029517KUCHENNYPL/B9496281.129313186;dc_trk_aid=302268140;dc_trk_cid=65924377;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=http://www.electrolux.pl/
http://www.soled.pl/
https://www.oras.com/pl/
http://www.tesa.pl/
http://www.grupa-armatura.pl/


fot.: Dzięki relingom, a także odpowiednim zawieszkom, koszykom i półeczkom wykorzystać można
przestrzeń nad blatem

Kolejną przestrzenią, która w większości kuchni pozostaje niewykorzystana, jest obszar pod
szafkami dolnymi. Po odsunięciu cokołu jest tam jednak sporo miejsca. Pomieszczą się tam duże i
nieustawne przedmioty np. blachy i naczynia żaroodporne. Aby ułatwić do nich dostęp, warto
zastosować wysuwane tace, albo ażurowe druciane kosze. Z kolei szu�ady pod zlew Comfort Box
marki REJS pozwalają funkcjonalnie zagospodarować przestrzeń pod zlewozmywakiem. Jest to
doskonałe miejsce do przechowywania drobnych akcesoriów do sprzątania, czy tabletek do
zmywarki.

fot.: Wypro�lowane pod zlew szu�ady z linii Comfort Box pozwolą na zagospodarowanie zazwyczaj
straconej przestrzeni wokół syfonu. To idealne miejsce do przechowywania środków czystości.

 
 
Składaj co możesz
Posiadając małą kuchnię warto pomyśleć, w jaki sposób możemy w wieloraki sposób wykorzystać
tą samą przestrzeń. W tym celu warto zastosować składane elementy wyposażenia. Świetnym
pomysłem jest zastosowanie składanego stołu. Wystarczą odpowiednio wytrzymałe okucia, by
szybko rozłożyć blat i zjeść obiad w towarzystwie rodziny.

- Egzamin z funkcjonalności zdadzą również różnego rodzaju mobilne kontenerki i stoliki. Dzięki
zamocowaniu kółek, lub w przypadku stołu – nogi z kółkiem – można szybko i bez wysiłku samodzielnie
przesunąć mebel gdy potrzebujemy więcej miejsca. Tego typu meble to doskonały pomysł zwłaszcza w
przypadku aneksu kuchennego i kuchni otwartej na salon. - mówi Damian Rybak.

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
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instalacje fachowcy porady wentylacja łazienki

zobacz wszystkie

porady

Jak odetkać zlew?
Zatkany zlew to dość częste zjawisko w naszej kuchni. Najczęściej zator
wymaga ręcznego oczyszczenia... więcej... 
 
 
 

porady

Świąteczny wystrój kuchni
Pobudzające zmysły zapachy i smaki to nieodzowne elementy czasu
przygotowań do Świąt. Warto również... więcej... 
 
 
 

porady

Jak wybrać lodówkę
Człowiek od zawsze poszukiwał sposobów ułatwiających
przechowywanie żywności. Na przestrzeni... więcej... 
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