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Pełny wysuw, miękki dociąg, push to open, udźwig… to tylko kilka z wielu
określeń, które znajdziemy w opisach prowadnic. Co oznaczają? I na co zwrócić
uwagę podczas poszukiwań prowadnic, które zapewnią nam komfort
korzystania z szu�ad?

REKLAMA

Zacinająca się albo niedomykająca się szuflada może doprowadzić do szału. Zwłaszcza jeśli
sięgamy do niej naprawdę często. A przecież przygotowując posiłki, do kuchennych szuflad
zaglądamy co chwilkę – w poszukiwaniu sztućców, przypraw, naczyń i szeregu innych
rzeczy potrzebnych „na już”. Dlatego dobór odpowiednich prowadnic, które zagwarantują
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Radość z podróży! Co zabrać,
by przywieźć tylko piękne
wspomnienia?

Jakie prowadnice wybrać?

Grilluj ze smakiem, czyli proste
sposoby na zdrowe grillowanie

10 pomysłów na jadalnię w
mieszkaniu

Klasyka z odrobiną luksusu.
Piękna kuchnia na
warszawskiej Woli
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nam komfort otwierania i zamykania jest równie ważny, co każda inna decyzja
podejmowana podczas projektowania kuchennej zabudowy. A może nawet ważniejszy… Co
mamy do wyboru? Na co zwrócić uwagę podczas oceny okuć?

- Ogólnie rzecz ujmując, prowadnice stosowane dziś w meblarstwie dzielimy na rolkowe i
kulkowe. REJS posiada w ofercie oba rodzaje. Te pierwsze polecane są do szuflad, których
nie będziemy zbytnio obciążać, a które chcemy móc od czasu do czasu całkowicie wyjąć z
korpusu mebla. To ekonomiczne i proste w montażu rozwiązanie. Prowadnice kulkowe z
kolei kosztują nieco więcej, ale są zdecydowanie cichsze i bardziej wytrzymałe – oferują
większą ładowność i szereg dodatkowych systemów zwiększających komfort ruchu i
wygodę korzystania. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu firmy REJS.

W zależności od modelu prowadnice REJS mogą mieć ładowność od 10 do 45 kg. Oznacza
to, że bez obaw o ewentualne uszkodzenia mechanizmu, możemy schować w danej
szufladzie produkty ważące do 45 kg. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku
szuflad szerokich i głębokich, w których chcemy przechowywać zastawę, czy cięższe
zapasy.  

Prowadnice mogą oferować częściowy, lub pełny wysuw. W pierwszym przypadku da się je
wysunąć z korpusu jedynie do pewnego punktu, tak że tylna część, a wraz z nią
przechowywanie w niej rzeczy, zawsze będzie schowana. Dlatego znacznie wygodniejszy i
chętniej wybierany jest pełny wysuw. Gwarantuje on bezproblemowy dostęp do
wszystkich produktów.

Komfort codziennej pracy w kuchni zapewniają również systemy dodatkowe prowadnic –
gumowe hamulce zabezpieczą szufladę przed samoczynnym otwieraniem się, zaś miękki
dociąg sprawi, że nawet delikatnie popchnięta zamknie się sama bez trzasków i huków.
Warto zwrócić uwagę również na system Push to open, w który wyposażone są m.in.
prowadnice Comfort Slide 3D REJS. Za jego sprawą wystarczy lekkie naciśnięcie frontu
szuflady dłonią, biodrem albo kolanem, aby sama się otworzyła. Bez szarpania czy
konieczności brudzenia uchwytów. 

Prowadnice REJS – w zależności od rodzaju, dostępne są w wielu wymiarach (długość od
250 do 700 mm), co pozwala je optymalnie dostosować do rozmiarów i typu planowanej
szuflady.
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Co jest położone na ścianie pod szafkami i na
ścienie okiennej?

pati, 2019-07-24 15:23:50

Ciekawy pomysł można znaleźć przeglądając
ofertę firmy Phenomena Light. W ofercie
posiadają...

Gocha67, 2019-07-17 21:32:08

PPiękne aranżacje. Duzo czytam na ten temat, jak
ktoś szuka informacji o zieleni w kuchni...

Petunia 888, 2019-06-29 21:15:05

Ważne aby meble do kuchni były dopasowane do
pomieszczenia. Daje to nam wiele zalet...

Karol, 2019-06-07 12:20:56

Moja kuchnia również jest slim i fit :) Myślałam, że
skoro jest taka wąska to na pewno nie...

Marlena Kotelik, 2019-05-28 03:58:23
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Nowoczesna kuchnia w stylu
art deco

Klasyka w kuchni. 20 pięknych
zdjęć

Kuchnia w macie. 10 pomysłów
na meble

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

mamkuchnie.pl
2095 polubienia
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0 Udostępnij

Pełny wysuw, miękki dociąg, push to open, udźwig… to tylko kilka z wielu
określeń, które znajdziemy w opisach prowadnic. Co oznaczają? I na co zwrócić
uwagę podczas poszukiwań prowadnic, które zapewnią nam komfort
korzystania z szu�ad?

REKLAMA

Zacinająca się albo niedomykająca się szuflada może doprowadzić do szału. Zwłaszcza jeśli
sięgamy do niej naprawdę często. A przecież przygotowując posiłki, do kuchennych szuflad

REKLAMA

Jakie prowadnice wybrać?
Autor: ut  30 lip 2019 10:25

Lubię to! 2 tys.

INSPIRUJEMY ARANŻUJEMY DORADZAMY GOTUJEMY PRZY STOLE SEZON NA... FORUM BŁIK

Comfort Box REJS
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Czas na letnie party

Radość z podróży! Co zabrać,
by przywieźć tylko piękne
wspomnienia?

Jakie prowadnice wybrać?

Grilluj ze smakiem, czyli proste
sposoby na zdrowe grillowanie

10 pomysłów na jadalnię w
mieszkaniu
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zaglądamy co chwilkę – w poszukiwaniu sztućców, przypraw, naczyń i szeregu innych
rzeczy potrzebnych „na już”. Dlatego dobór odpowiednich prowadnic, które zagwarantują
nam komfort otwierania i zamykania jest równie ważny, co każda inna decyzja
podejmowana podczas projektowania kuchennej zabudowy. A może nawet ważniejszy… Co
mamy do wyboru? Na co zwrócić uwagę podczas oceny okuć?

- Ogólnie rzecz ujmując, prowadnice stosowane dziś w meblarstwie dzielimy na rolkowe i
kulkowe. REJS posiada w ofercie oba rodzaje. Te pierwsze polecane są do szuflad, których
nie będziemy zbytnio obciążać, a które chcemy móc od czasu do czasu całkowicie wyjąć z
korpusu mebla. To ekonomiczne i proste w montażu rozwiązanie. Prowadnice kulkowe z
kolei kosztują nieco więcej, ale są zdecydowanie cichsze i bardziej wytrzymałe – oferują
większą ładowność i szereg dodatkowych systemów zwiększających komfort ruchu i
wygodę korzystania. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu firmy REJS.

W zależności od modelu prowadnice REJS mogą mieć ładowność od 10 do 45 kg. Oznacza
to, że bez obaw o ewentualne uszkodzenia mechanizmu, możemy schować w danej
szufladzie produkty ważące do 45 kg. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku
szuflad szerokich i głębokich, w których chcemy przechowywać zastawę, czy cięższe
zapasy.  

Prowadnice mogą oferować częściowy, lub pełny wysuw. W pierwszym przypadku da się je
wysunąć z korpusu jedynie do pewnego punktu, tak że tylna część, a wraz z nią
przechowywanie w niej rzeczy, zawsze będzie schowana. Dlatego znacznie wygodniejszy i
chętniej wybierany jest pełny wysuw. Gwarantuje on bezproblemowy dostęp do
wszystkich produktów.

Komfort codziennej pracy w kuchni zapewniają również systemy dodatkowe prowadnic –
gumowe hamulce zabezpieczą szufladę przed samoczynnym otwieraniem się, zaś miękki
dociąg sprawi, że nawet delikatnie popchnięta zamknie się sama bez trzasków i huków.
Warto zwrócić uwagę również na system Push to open, w który wyposażone są m.in.
prowadnice Comfort Slide 3D REJS. Za jego sprawą wystarczy lekkie naciśnięcie frontu
szuflady dłonią, biodrem albo kolanem, aby sama się otworzyła. Bez szarpania czy
konieczności brudzenia uchwytów. 

Prowadnice REJS – w zależności od rodzaju, dostępne są w wielu wymiarach (długość od
250 do 700 mm), co pozwala je optymalnie dostosować do rozmiarów i typu planowanej
szuflady.

przechowywanie w kuchni  wyposażenie szafek  akcesoria meblowe  szu�ady w kuchni

prowadnice do szu�ad

Rekomendowane dla Ciebie

Idealny porządek w kuchni Co na front? Wygodna strefa zmywania

Co i gdzie trzymać w
kuchni?

Cienkie fronty w kuchni Kuchnia w antracycie
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OSTATNIO KOMENTOWANE

Co jest położone na ścianie pod szafkami i na
ścienie okiennej?

pati, 2019-07-24 15:23:50

Ciekawy pomysł można znaleźć przeglądając
ofertę firmy Phenomena Light. W ofercie
posiadają...

Gocha67, 2019-07-17 21:32:08

PPiękne aranżacje. Duzo czytam na ten temat, jak
ktoś szuka informacji o zieleni w kuchni...

Petunia 888, 2019-06-29 21:15:05

Ważne aby meble do kuchni były dopasowane do
pomieszczenia. Daje to nam wiele zalet...

Karol, 2019-06-07 12:20:56

Moja kuchnia również jest slim i fit :) Myślałam, że
skoro jest taka wąska to na pewno nie...

Marlena Kotelik, 2019-05-28 03:58:23
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Klasyka z odrobiną luksusu.
Piękna kuchnia na
warszawskiej Woli

Nowoczesna kuchnia w stylu
art deco

Klasyka w kuchni. 20 pięknych
zdjęć

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

mamkuchnie.pl
2095 polubienia

Polub tę stronę
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0 Udostępnij

Pełny wysuw, miękki dociąg, push to open, udźwig… to tylko kilka z wielu
określeń, które znajdziemy w opisach prowadnic. Co oznaczają? I na co zwrócić
uwagę podczas poszukiwań prowadnic, które zapewnią nam komfort
korzystania z szu�ad?

REKLAMA
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Jakie prowadnice wybrać?
Autor: ut  30 lip 2019 10:25

Lubię to! 2 tys.
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Czas na letnie party

Radość z podróży! Co zabrać,
by przywieźć tylko piękne
wspomnienia?

Jakie prowadnice wybrać?

Grilluj ze smakiem, czyli proste
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Zacinająca się albo niedomykająca się szuflada może doprowadzić do szału. Zwłaszcza jeśli
sięgamy do niej naprawdę często. A przecież przygotowując posiłki, do kuchennych szuflad
zaglądamy co chwilkę – w poszukiwaniu sztućców, przypraw, naczyń i szeregu innych
rzeczy potrzebnych „na już”. Dlatego dobór odpowiednich prowadnic, które zagwarantują
nam komfort otwierania i zamykania jest równie ważny, co każda inna decyzja
podejmowana podczas projektowania kuchennej zabudowy. A może nawet ważniejszy… Co
mamy do wyboru? Na co zwrócić uwagę podczas oceny okuć?

- Ogólnie rzecz ujmując, prowadnice stosowane dziś w meblarstwie dzielimy na rolkowe i
kulkowe. REJS posiada w ofercie oba rodzaje. Te pierwsze polecane są do szuflad, których
nie będziemy zbytnio obciążać, a które chcemy móc od czasu do czasu całkowicie wyjąć z
korpusu mebla. To ekonomiczne i proste w montażu rozwiązanie. Prowadnice kulkowe z
kolei kosztują nieco więcej, ale są zdecydowanie cichsze i bardziej wytrzymałe – oferują
większą ładowność i szereg dodatkowych systemów zwiększających komfort ruchu i
wygodę korzystania. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu firmy REJS.

W zależności od modelu prowadnice REJS mogą mieć ładowność od 10 do 45 kg. Oznacza
to, że bez obaw o ewentualne uszkodzenia mechanizmu, możemy schować w danej
szufladzie produkty ważące do 45 kg. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku
szuflad szerokich i głębokich, w których chcemy przechowywać zastawę, czy cięższe
zapasy.  

Prowadnice mogą oferować częściowy, lub pełny wysuw. W pierwszym przypadku da się je
wysunąć z korpusu jedynie do pewnego punktu, tak że tylna część, a wraz z nią
przechowywanie w niej rzeczy, zawsze będzie schowana. Dlatego znacznie wygodniejszy i
chętniej wybierany jest pełny wysuw. Gwarantuje on bezproblemowy dostęp do
wszystkich produktów.

Komfort codziennej pracy w kuchni zapewniają również systemy dodatkowe prowadnic –
gumowe hamulce zabezpieczą szufladę przed samoczynnym otwieraniem się, zaś miękki
dociąg sprawi, że nawet delikatnie popchnięta zamknie się sama bez trzasków i huków.
Warto zwrócić uwagę również na system Push to open, w który wyposażone są m.in.
prowadnice Comfort Slide 3D REJS. Za jego sprawą wystarczy lekkie naciśnięcie frontu
szuflady dłonią, biodrem albo kolanem, aby sama się otworzyła. Bez szarpania czy
konieczności brudzenia uchwytów. 

Prowadnice REJS – w zależności od rodzaju, dostępne są w wielu wymiarach (długość od
250 do 700 mm), co pozwala je optymalnie dostosować do rozmiarów i typu planowanej
szuflady.

przechowywanie w kuchni  wyposażenie szafek  akcesoria meblowe  szu�ady w kuchni

prowadnice do szu�ad

Rekomendowane dla Ciebie

Idealny porządek w kuchni Co na front? Wygodna strefa zmywania

Co i gdzie trzymać w
kuchni?

Cienkie fronty w kuchni Kuchnia w antracycie
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Co jest położone na ścianie pod szafkami i na
ścienie okiennej?

pati, 2019-07-24 15:23:50

Ciekawy pomysł można znaleźć przeglądając
ofertę firmy Phenomena Light. W ofercie
posiadają...

Gocha67, 2019-07-17 21:32:08

PPiękne aranżacje. Duzo czytam na ten temat, jak
ktoś szuka informacji o zieleni w kuchni...

Petunia 888, 2019-06-29 21:15:05

Ważne aby meble do kuchni były dopasowane do
pomieszczenia. Daje to nam wiele zalet...

Karol, 2019-06-07 12:20:56

Moja kuchnia również jest slim i fit :) Myślałam, że
skoro jest taka wąska to na pewno nie...

Marlena Kotelik, 2019-05-28 03:58:23
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sposoby na zdrowe grillowanie

10 pomysłów na jadalnię w
mieszkaniu

Klasyka z odrobiną luksusu.
Piękna kuchnia na
warszawskiej Woli

Nowoczesna kuchnia w stylu
art deco

Klasyka w kuchni. 20 pięknych

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

mamkuchnie.pl
2095 polubienia

Polub tę stronę
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