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Sposób na kuchenne… szafy
 

Pojemne, duże szafy to dobre rozwiązanie nie tylko w sypialni czy garderobie, ale również w… kuchni.
Wysokie i pakowne, pozwolą schować wszystkie kuchenne naczynia, akcesoria i zapasy, a do tego,
umiejętnie zaaranżowane np. obok lodówki – świetnie wyglądają. Tylko jak zaprowadzić w nich funkcjonalny
ład?

Najrozmaitszych rzeczy i szpargałów nie brakuje w żadnej kuchni. Począwszy od dużych i nieustawnych jak:
garnki, patelnie czy urządzenia AGD, poprzez mniejszą zastawę i akcesoria, po uzupełniane wciąż od nowa
zapasy artykułów spożywczych. Jak to wszystko schować, by zapewnić sobie porządek, a jednocześnie nie
skazywać się na upychanie produktów w zbyt ciasnych szafkach dolnych i górnych?

Coraz popularniejszym rozwiązaniem kwestii przechowywania w kuchennych wnętrzach są pojemne szafy,
czyli innymi słowy sięgające aż po su�t szafki wysokie, zwane niekiedy słupkami. Te niezwykle pakowne
meble, zazwyczaj w nowoczesnych projektach ustawia się przy lodówce i zabudowanym piekarniku (tworzą
wówczas funkcjonalną i estetyczną strefę funkcyjną) lub na skraju blatów roboczych. Ich wymiary zależą
przede wszystkim od specy�ki i rozkładu pomieszczenia, ale zaleca się by miały, podobnie jak lodówka, ok. 60
cm głębokości i co najmniej 20 cm szerokości.
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Nowy salon każdego dnia  - z
sofą Slide od VOX
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Jak urządzić funkcjonalną
garderobę? 5 prostych zasad
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Wnętrze w loftowym stylu.
Industrialne oświetlenie od
Activejet!
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Kamień w nowej formie
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– Szafki wysokie nie powinny kojarzyć się z tradycyjnymi kredensami, ale raczej bardzo wygodną mini
spiżarnią, którą zmieścić można nawet w stosunkowo niewielkiej kuchni. Oferują bardzo dużą przestrzeń
przechowywania, nieporównywalnie większą do innych szafek kuchennych, nawet tych rogowych, dlatego
wydaje się, że coraz częściej będą gościć w projektach wnętrz. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds.
produktu REJS.

Jak korzystać z szafek wysokich? 
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MEBLARSTWO POLECA

Choć kuchenne szafy niewątpliwie mają mnóstwo zalet, mają również jedną, ale za to poważną wadę. Rzeczy,
które schowamy w ich głębi, a także na górnych lub najniższych półkach bywają trudno dostępne. Ich
znalezienie i wyjęcie oznacza konieczność wystawienia co najmniej kilku innych, położonych płycej
produktów. A to oznacza stratę czasu, a także niepotrzebny wysiłek i bałagan. Czy można uniknąć tego
problemu? Owszem. Rozwiązaniem są praktyczne systemy wysuwne, dzięki którym w jednej chwili
zapewnimy sobie dostęp do całej zawartości szafki. 

– Cargo Maxi marki REJS to zestaw koszy zawieszonych na stabilnym stelażu. Wytrzymały system jezdny
gwarantuje komfort wysuwania i wsuwania (a w niektórych modelach również obracania) wszystkich koszy
naraz. I to nawet w przypadku w pełni obciążonego systemu. A warto dodać, że maksymalny udźwig cargo
wynosi aż 90 kg. Dzięki temu, możemy w nim przechowywać nawet ciężkie produkty jak cukier czy mąka. –
mówi Damian Rybak.

Systemy REJS przeznaczone do szafek wysokich dostępne są w kilku różnych szerokościach (od 150 do 600
mm), dzięki czemu bez trudu dopasujemy je do rozmiaru naszych słupków. Poza tym, wybrać możemy kosze
z dnem drucianym, w których warto przechowywać produkty wymagające lepszej cyrkulacji powietrza, lub z
dnem pełnym wykonanym z tworzywa z powierzchnią redukującą poślizg. 

– Możliwość mocowania koszy na wybranej wysokości pozwala użytkownikowi skon�gurować Cargo Maxi
zgodnie z własnymi potrzebami – tak by pomieścić i wysokie butelki, i niewielkie słoiczki, a przy tym nie
zmarnować cennej powierzchni. Atrakcyjną opcją jest również możliwość zamontowania elektrycznego
systemu wspomagania otwierania. Dzięki niemu wystarczy lekkie dotknięcie palcem, by cargo bezszelestnie
wysunęło się z szafki. – dodaje Damian Rybak.

www.rejs.eu

REJS to jedna z wiodących �rm sektora akcesoriów meblowych w Europie. Specjalizuje się w produkcji
elementów wyposażenia z drutu, stali i aluminium do nowoczesnej kuchni i garderoby. 26 lat doświadczenia,
stabilna organizacja (ponad 600 zatrudnionych osób), rodzinne wartości i “know how” gwarantują �rmie
nieustanny rozwój i ciągłe doskonalenie produktów i usług. FOT. REJS
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Szafki kuchenne

Wnętrza z drewnem w roli głównej – jak
dobrać kolory ścian?

Madrycki Festiwal Designu 2020 z dwoma
projektami z amerykańskiego drewna

liściastego
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