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Przestrzeń pod zlewem - jak ją dobrze zagospodarować?

Czytaj też…
Dobrze zorganizowany
system do segregowania
śmieci w kuchennej szafce

Miejsce na przechowywanie
przetworów w kuchni

Przestrzeń pod zlewem - jak ją dobrze
zagospodarować?
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, że dość łatwo jest taką dodatkową przestrzeń wygospodarować.
Podpowiadamy, jak to zrobić.
Czytaj dalej

Kuchenna wyspa estetyczne
połączenie kuchni z salonem

Idealny stół do jadalni jakimi kryteriami powinniśmy
się kierować podczas
wyboru

Wyspa kuchenna jak
futurystyczna bryła

W naszych szafkach pod zlewem zazwyczaj stoi kosz na śmieci, czasem znajdzie się tam też
trochę miejsca na środki czystości. Wszystko najczęściej ustawione jest na dole szafki, a
powyżej jest… pustka. Wszak dodanie półki nad koszem utrudniłoby wyrzucanie śmieci. Istnieje
jednak sposób, aby tę wolną przestrzeń zagospodarować, tworząc tym samym miejsce
przechowywania dodatkowych przedmiotów – np. szczotek i szufelek, gąbek do zmywania,
gumowych rękawic, worków na śmieci itp. Wystarczy wybrać szuflady pod zlew Comfort Box
marki REJS.

Mały detal może odmienić
kuchnię - wystarczy
wymienić uchwyty w
szafkach
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Czytaj na forum
Nowoczesna kuchnia.

Wykorzystaj każdy centymetr szafki
Szuflady Comfort Box pod zlew z pełnym wysuwem i miękkim dociągiem są bardzo praktycznym
rozwiązaniem, pozwalającym na wykorzystanie miejsc zazwyczaj nieużywanych (są specjalnie
wyprofilowane, dostosowane do rur odpływowych). Sprawdzą się właściwie w każdej kuchni.
Występują w dwóch wersjach – frontowej i wewnętrznej, dzięki czemu możemy wybrać produkt
skrojony na miarę naszych potrzeb, idealnie pasujący do całej kuchennej aranżacji.

Liczba postów: 300 Grupa: Najnowsze t...
Wasze pomysły są świetne i chętnie
zainspiruje się paroma pomysłami. Dlatego
właśnie lubię przeglądać takie fora. Jestem
w trakcie remontu i zastanawiam się nad...

jakiej firmy wybrać meble dla
dziecka
Liczba postów: 773 Grupa: Porady i op...
A może meble robione na zamówienie? My
się na takie zdecydowaliśmy- fornirowane.

Naturalna podłoga dębowa

Liczba postów: 5
Grupa: Wnętrza
Faktycznie podłoga wykonana z naturalnego
drewna ma swój urok i klimat, ale jest
również przede wszystkim bardzo solidna i
piękna, to inwestycja na lata. Musimy...

Dywany w kwiaty
Liczba postów: 2
Grupa: Wnętrza
Tutaj macie świetne przykłady https://dywanwdomu.pl/kategoria/shaggy-i kudlacze Moim zdaniem to właśnie takie
dywany wyglądają najbardziej efektownie i
będą p...

Udrażnianie kanalizacji
Liczba postów: 25 Grupa: Porady i op...
U nas czyszczeniem kanalizacji zajmuję się
firma https://geanova.pl i barddzo dobrze
wykonuję swoje zadanie. Cena zależy w
głównej mierze od złożoności i wielko...

Więcej na forum »

Kalkulator paneli
podłogowych
Szerokość
pomieszczenia
[m]
Podaj szerokość pomieszczenia w metrach

Czytaj również: Dobrze zorganizowany system do segregowania śmieci w
kuchennej szafce

W wielu domach kosze na śmieci ustawione pod zlewem przeznaczone są tylko na odpady
zmieszane. Na pojemniki do segregacji odpadów nie wystarcza już miejsca, więc muszą znaleźć
się gdzie indziej. W przypadku zastosowania Comfort Box możemy to zmienić. Pod wspomnianą

Długość
pomieszczenia
[m]

Znajdź projekt

szufladą pod zlew możemy umieścić szufladę głęboką, do której wstawimy pojemniki do
segregacji odpadów (je także znajdziemy w ofercie REJS). Dzięki pełnemu wysuwowi – mamy
do nich bezproblemowy dostęp. Ładowność pojemników wynosi do 20 kg. Dodatkowo, system
jest skonstruowany tak, żeby wyeliminować nieprzyjemny zapach śmieci.

Czytaj również: Szafka do zabudowy okapu: sposób na lepsze zarządzanie
przestrzenią kuchni
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garażem – projekt
garażem – projekt
domu Dom z
domu Ambrozja 3
widokiem

dom jednorodzinny
bez garażu – projekt
domu Tampa

dom jednorodzinny z
garażem – projekt
domu E-158
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Zobacz wszystkie projekty domów
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Odwiedź nas też na Facebooku
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