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0 Udostępnij

Szafki wysokie (tzw. słupki) to modne, funkcjonalne i efektowne rozwiązanie do
kuchni. Oferują mnóstwo przestrzeni do przechowywania, a do tego –
zwłaszcza w sąsiedztwie lodówki czy w różnego rodzaju wnękach – świetnie
wyglądają. Tylko jak sprawić, by korzystanie z nich nie nastręczało trudności?
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Jeszcze do niedawna zdecydowana większość zabudów kuchennych obejmowała
wyłącznie sza�i górne i podblatowe. W ten sposób dążono do wygospodarowania
maksymalnie dużej powierzchni blatów roboczych, co zwłaszcza w przypadku niewielkich
kuchni, było zupełnie zrozumiałe. Obecnie jednak trend ten ulega widocznej zmianie. W
projektach coraz częściej spotkać można tzw. słupki – sza�i wysokie o rozmiarach lodówki,
lub nawet większych. Ich popularność wynika przede wszystkich z powodów
funkcjonalnych. Oferują one bowiem nieporównywalnie więcej miejsca do przechowywania
niż jakiekolwiek inne kuchenne meble. Poza tym, umożliwiają łatwiejszy dostęp do zapasów
niż np. dolne narożniki. Są również doskonałym substytutem lub alternatywą dla
tradycyjnej spiżarki, o której większość właścicieli mieszkań, a nawet niewielkich domów,
może jedynie marzyć.  

Nie zmienia to jednak faktu, że słupki bywają problematyczne. Wysokie na co najmniej dwa
metry (a często sięgające nawet do sufitu), bywają dość głębokie – nawet na ponad 60 cm.
Oznacza to, że o ile półki znajdujące się na wysokości wzroku i rąk są stosunkowo łatwo
dostępne, to znalezienie potrzebnego w danej chwili produktu na półkach niższych lub
wyższych bywa trudne.  

- Sposobem na ułatwienie sobie korzystania ze słupków są systemy wysuwne. Firma REJS
oferuje dwa rozwiązania zaprojektowane z myślą o tego rodzaju sza�ach – Cargo Maxi i
odpowiednie szuflady. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu REJS.

Cargo Maxi  

Cargo Maxi to kilkupoziomowy zestaw koszy opartych na stabilnym stelażu. System
umożliwia pełny wysuw z korpusu sza�i wszystkich koszy na raz, co pozwala na
bezproblemowy dostęp do zapasów. Jeden ruch sprawia, że zawartość całej sza�i mamy w
zasięgu wzroku. Oferta REJS obejmuje Cargo Maxi w kilku szerokościach i dwóch opcjach –
wysuwane i obrotowe (wszystkie kosze można po wysunięciu obrócić o 90 stopni).
Wszystkie modele dostępne są w 3 opcjach: z dnem drucianym lub pełnym: wykonanym z
tworzywa z powierzchnią redukującą poślizg, albo z płyty meblowej.  

Co ważne, Cargo Maxi można łatwo dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Kosze
można mocować na wybranej wysokości, co pozwala pomieścić i wysokie butelki, i
niewielkie słoiczki, a przy tym nie zmarnować cennej powierzchni. Zastosowanie
nowoczesnych i wytrzymałych systemów jezdnych gwarantuje komfort ruchu –
wyciągnięcie nawet w pełni obciążonego cargo nie stanowi problemu. A jeśli zainstalujemy
elektryczny system wspomagania otwierania, wystarczy lekkie dotknięcie palcem frontu, by
cargo bezszelestnie wysunęło się z sza�i.

Szuflady  

Innym sposobem na zagospodarowanie słupków są szuflady i wysuwane półki. Te pierwsze
sprawdzą się przede wszystkim w dolnej części słupka. REJS, oprócz tradycyjnych szuflad
zewnętrznych – czyli takich z oddzielnymi frontami, oferuje również tzw. modele
wewnętrzne, które można schować za jednymi dużymi drzwiczkami. Szuflady te (np. z
systemów Comfort Box i Slim Box) wyposażone są w odpowiednio dostosowane fronty –
niższe, przeszklone lub ze specjalnym relingiem, ułatwiającym ich wysunięcie. Niższe
ścianki boczne pozwalają szybciej znaleźć wśród przechowywanych produktów te
potrzebne w danej chwili. A systemy organizacji ułatwiają utrzymanie porządku.  

Co z górną częścią wysokich szafek? Tu REJS proponuje szuflady ażurowe z niskimi
boczkami, lub wysuwane półki. Choć te zamontowane najwyżej wymagają niekiedy użycia
stołeczka, zdecydowanie zwiększają dostępność i ułatwiają zachowanie porządku w szafce.

 
 

REKLAMA

meblemwm.pl KUP TERAZ

Łóżka tapicerowane

Reklama

 
 

OSTATNIO KOMENTOWANE

Mam kuchnie pomalowana farbą Magnata i muszę
przyznać że faktycznie jest idealna do kuchni. W...

Paweł, 2019-08-23 19:22:33

uwielbiam styl skandynawski... ładne, nowoczesne
baterie do kuchni własnie w stylu
skandynawskim...

alaskana, 2019-08-20 21:11:57

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

REKLAMA

meblemwm.pl KUP TERAZ

Łóżka tapicerowane

Reklama

09:30

WT
14:39

WT
14:04

WT
13:03

WT

Nowoczesna szara kuchnia. 20
pięknych zdjęć

Nieoczywisty jak marmur…

Nowa linia sprzętów do
zabudowy klasy premium

Jak urządzić nowoczesny salon
z jadalnią?

Jak przygotować ogród na

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CBLA-6K5mXZK5HqGFxdwPqueniAnLpei1Vt63uO2tCYrOuumRDhABIJvciSJg6bzJhdgaoAH7n-72AsgBBqkC04HGt235kD7gAgCoAwHIAwqqBI0CT9BWizKe-NZs4b44BQjsiqTgeVJVBLhYsZKFrRTVL_cdKNHYin6nMzQmQXXr9H_TeqaSGblk6i-S2IFnad7tbO0-lqAHzwy6lZcddB2yQpWxzI3ZkKeDtC0e9wVmuMJHGbMkWUorTjBkAVymixRdjn5ieOw_CBhEcJRUNtOpJKL8rLJpr05l0zgk1pg8A1hUAW5-xN_EPZWmgLFmH_oDA8lkZhd_TB9xF2tu0AZDtJ62asaPiUBEmC1tMi4zHA_c1OUci7LiwgBH0rANIbO1ZBwfxgYPUWBWvT5KxDLi58mJMp0n7ewqyXij587x728uOLHYmca20Mj5PFXeAJ22resvaNqwvELIPMtPJaLgBAGgBjeAB-3fkYkBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzQzNjYyMTE2MzUxMTgyNrEJqpnuYnBmsQKACgPYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1mQ2B52KANvmJAdyGQdKn-Y1RTDg&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=19&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIks2Mk4Gm5AIVoUKRBR2q8wmREAEYASAAEgKKc_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CBLA-6K5mXZK5HqGFxdwPqueniAnLpei1Vt63uO2tCYrOuumRDhABIJvciSJg6bzJhdgaoAH7n-72AsgBBqkC04HGt235kD7gAgCoAwHIAwqqBI0CT9BWizKe-NZs4b44BQjsiqTgeVJVBLhYsZKFrRTVL_cdKNHYin6nMzQmQXXr9H_TeqaSGblk6i-S2IFnad7tbO0-lqAHzwy6lZcddB2yQpWxzI3ZkKeDtC0e9wVmuMJHGbMkWUorTjBkAVymixRdjn5ieOw_CBhEcJRUNtOpJKL8rLJpr05l0zgk1pg8A1hUAW5-xN_EPZWmgLFmH_oDA8lkZhd_TB9xF2tu0AZDtJ62asaPiUBEmC1tMi4zHA_c1OUci7LiwgBH0rANIbO1ZBwfxgYPUWBWvT5KxDLi58mJMp0n7ewqyXij587x728uOLHYmca20Mj5PFXeAJ22resvaNqwvELIPMtPJaLgBAGgBjeAB-3fkYkBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzQzNjYyMTE2MzUxMTgyNrEJqpnuYnBmsQKACgPYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1mQ2B52KANvmJAdyGQdKn-Y1RTDg&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=1&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIks2Mk4Gm5AIVoUKRBR2q8wmREAEYASAAEgKKc_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CBLA-6K5mXZK5HqGFxdwPqueniAnLpei1Vt63uO2tCYrOuumRDhABIJvciSJg6bzJhdgaoAH7n-72AsgBBqkC04HGt235kD7gAgCoAwHIAwqqBI0CT9BWizKe-NZs4b44BQjsiqTgeVJVBLhYsZKFrRTVL_cdKNHYin6nMzQmQXXr9H_TeqaSGblk6i-S2IFnad7tbO0-lqAHzwy6lZcddB2yQpWxzI3ZkKeDtC0e9wVmuMJHGbMkWUorTjBkAVymixRdjn5ieOw_CBhEcJRUNtOpJKL8rLJpr05l0zgk1pg8A1hUAW5-xN_EPZWmgLFmH_oDA8lkZhd_TB9xF2tu0AZDtJ62asaPiUBEmC1tMi4zHA_c1OUci7LiwgBH0rANIbO1ZBwfxgYPUWBWvT5KxDLi58mJMp0n7ewqyXij587x728uOLHYmca20Mj5PFXeAJ22resvaNqwvELIPMtPJaLgBAGgBjeAB-3fkYkBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzQzNjYyMTE2MzUxMTgyNrEJqpnuYnBmsQKACgPYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1mQ2B52KANvmJAdyGQdKn-Y1RTDg&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=8&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIks2Mk4Gm5AIVoUKRBR2q8wmREAEYASAAEgKKc_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CBLA-6K5mXZK5HqGFxdwPqueniAnLpei1Vt63uO2tCYrOuumRDhABIJvciSJg6bzJhdgaoAH7n-72AsgBBqkC04HGt235kD7gAgCoAwHIAwqqBI0CT9BWizKe-NZs4b44BQjsiqTgeVJVBLhYsZKFrRTVL_cdKNHYin6nMzQmQXXr9H_TeqaSGblk6i-S2IFnad7tbO0-lqAHzwy6lZcddB2yQpWxzI3ZkKeDtC0e9wVmuMJHGbMkWUorTjBkAVymixRdjn5ieOw_CBhEcJRUNtOpJKL8rLJpr05l0zgk1pg8A1hUAW5-xN_EPZWmgLFmH_oDA8lkZhd_TB9xF2tu0AZDtJ62asaPiUBEmC1tMi4zHA_c1OUci7LiwgBH0rANIbO1ZBwfxgYPUWBWvT5KxDLi58mJMp0n7ewqyXij587x728uOLHYmca20Mj5PFXeAJ22resvaNqwvELIPMtPJaLgBAGgBjeAB-3fkYkBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzQzNjYyMTE2MzUxMTgyNrEJqpnuYnBmsQKACgPYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1mQ2B52KANvmJAdyGQdKn-Y1RTDg&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIks2Mk4Gm5AIVoUKRBR2q8wmREAEYASAAEgKKc_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CBLA-6K5mXZK5HqGFxdwPqueniAnLpei1Vt63uO2tCYrOuumRDhABIJvciSJg6bzJhdgaoAH7n-72AsgBBqkC04HGt235kD7gAgCoAwHIAwqqBI0CT9BWizKe-NZs4b44BQjsiqTgeVJVBLhYsZKFrRTVL_cdKNHYin6nMzQmQXXr9H_TeqaSGblk6i-S2IFnad7tbO0-lqAHzwy6lZcddB2yQpWxzI3ZkKeDtC0e9wVmuMJHGbMkWUorTjBkAVymixRdjn5ieOw_CBhEcJRUNtOpJKL8rLJpr05l0zgk1pg8A1hUAW5-xN_EPZWmgLFmH_oDA8lkZhd_TB9xF2tu0AZDtJ62asaPiUBEmC1tMi4zHA_c1OUci7LiwgBH0rANIbO1ZBwfxgYPUWBWvT5KxDLi58mJMp0n7ewqyXij587x728uOLHYmca20Mj5PFXeAJ22resvaNqwvELIPMtPJaLgBAGgBjeAB-3fkYkBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzQzNjYyMTE2MzUxMTgyNrEJqpnuYnBmsQKACgPYEw0&ae=1&num=1&sig=AOD64_1mQ2B52KANvmJAdyGQdKn-Y1RTDg&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=9&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIks2Mk4Gm5AIVoUKRBR2q8wmREAEYASAAEgKKc_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAGCW1tbW251bGwsWzIsMTAsMjFdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLFsiODAyNTAiXV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xMTA5NTAyNTEwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zNDYzMDg4MzkwMTBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTMyMTU0Njc1NTAzOFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lNekIxZGFqSEVYUTluZnFLNHVKblh0Nm1KVlEiXV1dXSxbMSwxXV1zTxym_d9UVOvueCFciDbkEQPx3hE0jh4bx-bH4n3NEaYPZTu0pnC87GH4nl-CmrSh2DRcBroVius8zoPRIlXIcbnn7OQwxWoopauUlSHK7kWOa8TcDguFAgvsJoINopsQtSpn5DmOiP4dCkf5Gy2D9VrbMPI-rqyjPoHKWPoMPWN5xSy48k9E18hPn9Zp32PQFHUHcYAAcBmYhFE7B_7yn71x9vU9aUD-QP2_y2BVKMY06oOczXhvfccqDYk_c3EUVlDeoewJ4_02uZc4L-cNnydNNSos87-upUQP2ggavNqItoxApEBl2AIai0ZvdJb7bfTYmqVc9NkvRUImile7,SbwQkcWbwQ0J51irWfMetg&source=display&cbt=dPxMlx1vppMI3re47a0JEJyf3fAGGJ7Hr4kBIgttZWJsZW13bS5wbDIHCAUTGIAYFEIXY2EtcHViLTgyNDEwNDk0OTc2MDg5OTdIElg3YOwDcAGoAQE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCBLA-6K5mXZK5HqGFxdwPqueniAnLpei1Vt63uO2tCYrOuumRDhABIJvciSJg6bzJhdgaoAH7n-72AsgBBqkC04HGt235kD7gAgCoAwHIAwqqBI0CT9BWizKe-NZs4b44BQjsiqTgeVJVBLhYsZKFrRTVL_cdKNHYin6nMzQmQXXr9H_TeqaSGblk6i-S2IFnad7tbO0-lqAHzwy6lZcddB2yQpWxzI3ZkKeDtC0e9wVmuMJHGbMkWUorTjBkAVymixRdjn5ieOw_CBhEcJRUNtOpJKL8rLJpr05l0zgk1pg8A1hUAW5-xN_EPZWmgLFmH_oDA8lkZhd_TB9xF2tu0AZDtJ62asaPiUBEmC1tMi4zHA_c1OUci7LiwgBH0rANIbO1ZBwfxgYPUWBWvT5KxDLi58mJMp0n7ewqyXij587x728uOLHYmca20Mj5PFXeAJ22resvaNqwvELIPMtPJaLgBAGgBjeAB-3fkYkBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzQzNjYyMTE2MzUxMTgyNrEJqpnuYnBmsQKACgPYEw0%26sigh%3DtiTisB-XL8o%26cid%3DCAQSLQDwy9IZnjc0c_5QaflkDXknTROWBNsqi8n9erb-mZGqto_sSEgSmb5OzHXNAg
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAGCW1tbW251bGwsWzIsMTAsMjFdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLFsiODAyNTAiXV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xMTA5NTAyNTEwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zNDYzMDg4MzkwMTBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTMyMTU0Njc1NTAzOFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lNekIxZGFqSEVYUTluZnFLNHVKblh0Nm1KVlEiXV1dXSxbMSwxXV1zTxym_d9UVOvueCFciDbkEQPx3hE0jh4bx-bH4n3NEaYPZTu0pnC87GH4nl-CmrSh2DRcBroVius8zoPRIlXIcbnn7OQwxWoopauUlSHK7kWOa8TcDguFAgvsJoINopsQtSpn5DmOiP4dCkf5Gy2D9VrbMPI-rqyjPoHKWPoMPWN5xSy48k9E18hPn9Zp32PQFHUHcYAAcBmYhFE7B_7yn71x9vU9aUD-QP2_y2BVKMY06oOczXhvfccqDYk_c3EUVlDeoewJ4_02uZc4L-cNnydNNSos87-upUQP2ggavNqItoxApEBl2AIai0ZvdJb7bfTYmqVc9NkvRUImile7,SbwQkcWbwQ0J51irWfMetg&source=display&cbt=dPxMlx1vppMI3re47a0JEJyf3fAGGJ7Hr4kBIgttZWJsZW13bS5wbDIHCAUTGIAYFEIXY2EtcHViLTgyNDEwNDk0OTc2MDg5OTdIElg3YOwDcAGoAQE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCBLA-6K5mXZK5HqGFxdwPqueniAnLpei1Vt63uO2tCYrOuumRDhABIJvciSJg6bzJhdgaoAH7n-72AsgBBqkC04HGt235kD7gAgCoAwHIAwqqBI0CT9BWizKe-NZs4b44BQjsiqTgeVJVBLhYsZKFrRTVL_cdKNHYin6nMzQmQXXr9H_TeqaSGblk6i-S2IFnad7tbO0-lqAHzwy6lZcddB2yQpWxzI3ZkKeDtC0e9wVmuMJHGbMkWUorTjBkAVymixRdjn5ieOw_CBhEcJRUNtOpJKL8rLJpr05l0zgk1pg8A1hUAW5-xN_EPZWmgLFmH_oDA8lkZhd_TB9xF2tu0AZDtJ62asaPiUBEmC1tMi4zHA_c1OUci7LiwgBH0rANIbO1ZBwfxgYPUWBWvT5KxDLi58mJMp0n7ewqyXij587x728uOLHYmca20Mj5PFXeAJ22resvaNqwvELIPMtPJaLgBAGgBjeAB-3fkYkBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tMzQzNjYyMTE2MzUxMTgyNrEJqpnuYnBmsQKACgPYEw0%26sigh%3DtiTisB-XL8o%26cid%3DCAQSLQDwy9IZnjc0c_5QaflkDXknTROWBNsqi8n9erb-mZGqto_sSEgSmb5OzHXNAg
http://www.mamkuchnie.pl/aranzujemy/101/kolor_zmienia_wszystko_odmien_kuchnie_i_dom_z_nowa_farba,7516.html#comm
http://www.mamkuchnie.pl/aranzujemy/101/kuchnia_w_stylu_skandynawskim_20_projektow_ktore_warto_zobaczyc,70.html#comm
http://www.mamkuchnie.pl/aranzujemy/101/biala_kuchnia_z_drewnem_gotowy_projekt,552.html#comm
http://www.mamkuchnie.pl/aranzujemy/101/15_pomyslow_na_oswietlenie_w_kuchni,357.html#comm
http://www.mamkuchnie.pl/aranzujemy/101/5_pomyslow_na_zielen_w_kuchni,3479.html#comm
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0L5q6K5mXaGnK9qOywWO55r4BMul6LVW3re47a0Jis666ZEOEAEgm9yJImDpvMmF2BqgAfuf7vYCyAEGqQLTgca3bfmQPuACAKgDAcgDCqoEjQJP0PCpcRfGrc2XP6umzxvuKPBARDHqxUnmv4yTku4nc-rSX9v6GZB8Prp-mxk3pfTmqt5Jd24Gb0BoqVlPjSHe3dxoTX8tJz9WhFBm4pH0qXHpl4y_IDwkJDZb-Bb3QlgPpqBQkLS7z2UTf9WvLuy0P_I7fQSPBxP4lB-VKMCnxNNSsbm1lM3Uv_UZFlruLEUEQBKzDZwWtVvefE6qftAmHzs9kg37nSkZFuNYrFebQBLhFGKpbaQuoj08L9hC6PTwEVwZX1Nd7dGw2-M-Ui633r-bgtcEdFGvwUv4_OTcrwFQj8EFMDOSoly93WFtQ58ybYkA-77BIFBhj-aGDypFPDmE4B-ZO7eY54az7eAEAaAGN4AH7d-RiQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zNDM2NjIxMTYzNTExODI2sQmqme5icGaxAoAKA9gTDQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2Hrll-80ORStJSzj-7rcTAeZh_fQ&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=19&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIobuZk4Gm5AIVWseyCh2OswZPEAEYASAAEgKJfPD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0L5q6K5mXaGnK9qOywWO55r4BMul6LVW3re47a0Jis666ZEOEAEgm9yJImDpvMmF2BqgAfuf7vYCyAEGqQLTgca3bfmQPuACAKgDAcgDCqoEjQJP0PCpcRfGrc2XP6umzxvuKPBARDHqxUnmv4yTku4nc-rSX9v6GZB8Prp-mxk3pfTmqt5Jd24Gb0BoqVlPjSHe3dxoTX8tJz9WhFBm4pH0qXHpl4y_IDwkJDZb-Bb3QlgPpqBQkLS7z2UTf9WvLuy0P_I7fQSPBxP4lB-VKMCnxNNSsbm1lM3Uv_UZFlruLEUEQBKzDZwWtVvefE6qftAmHzs9kg37nSkZFuNYrFebQBLhFGKpbaQuoj08L9hC6PTwEVwZX1Nd7dGw2-M-Ui633r-bgtcEdFGvwUv4_OTcrwFQj8EFMDOSoly93WFtQ58ybYkA-77BIFBhj-aGDypFPDmE4B-ZO7eY54az7eAEAaAGN4AH7d-RiQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zNDM2NjIxMTYzNTExODI2sQmqme5icGaxAoAKA9gTDQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2Hrll-80ORStJSzj-7rcTAeZh_fQ&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=1&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIobuZk4Gm5AIVWseyCh2OswZPEAEYASAAEgKJfPD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0L5q6K5mXaGnK9qOywWO55r4BMul6LVW3re47a0Jis666ZEOEAEgm9yJImDpvMmF2BqgAfuf7vYCyAEGqQLTgca3bfmQPuACAKgDAcgDCqoEjQJP0PCpcRfGrc2XP6umzxvuKPBARDHqxUnmv4yTku4nc-rSX9v6GZB8Prp-mxk3pfTmqt5Jd24Gb0BoqVlPjSHe3dxoTX8tJz9WhFBm4pH0qXHpl4y_IDwkJDZb-Bb3QlgPpqBQkLS7z2UTf9WvLuy0P_I7fQSPBxP4lB-VKMCnxNNSsbm1lM3Uv_UZFlruLEUEQBKzDZwWtVvefE6qftAmHzs9kg37nSkZFuNYrFebQBLhFGKpbaQuoj08L9hC6PTwEVwZX1Nd7dGw2-M-Ui633r-bgtcEdFGvwUv4_OTcrwFQj8EFMDOSoly93WFtQ58ybYkA-77BIFBhj-aGDypFPDmE4B-ZO7eY54az7eAEAaAGN4AH7d-RiQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zNDM2NjIxMTYzNTExODI2sQmqme5icGaxAoAKA9gTDQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2Hrll-80ORStJSzj-7rcTAeZh_fQ&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=8&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIobuZk4Gm5AIVWseyCh2OswZPEAEYASAAEgKJfPD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0L5q6K5mXaGnK9qOywWO55r4BMul6LVW3re47a0Jis666ZEOEAEgm9yJImDpvMmF2BqgAfuf7vYCyAEGqQLTgca3bfmQPuACAKgDAcgDCqoEjQJP0PCpcRfGrc2XP6umzxvuKPBARDHqxUnmv4yTku4nc-rSX9v6GZB8Prp-mxk3pfTmqt5Jd24Gb0BoqVlPjSHe3dxoTX8tJz9WhFBm4pH0qXHpl4y_IDwkJDZb-Bb3QlgPpqBQkLS7z2UTf9WvLuy0P_I7fQSPBxP4lB-VKMCnxNNSsbm1lM3Uv_UZFlruLEUEQBKzDZwWtVvefE6qftAmHzs9kg37nSkZFuNYrFebQBLhFGKpbaQuoj08L9hC6PTwEVwZX1Nd7dGw2-M-Ui633r-bgtcEdFGvwUv4_OTcrwFQj8EFMDOSoly93WFtQ58ybYkA-77BIFBhj-aGDypFPDmE4B-ZO7eY54az7eAEAaAGN4AH7d-RiQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zNDM2NjIxMTYzNTExODI2sQmqme5icGaxAoAKA9gTDQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2Hrll-80ORStJSzj-7rcTAeZh_fQ&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIobuZk4Gm5AIVWseyCh2OswZPEAEYASAAEgKJfPD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0L5q6K5mXaGnK9qOywWO55r4BMul6LVW3re47a0Jis666ZEOEAEgm9yJImDpvMmF2BqgAfuf7vYCyAEGqQLTgca3bfmQPuACAKgDAcgDCqoEjQJP0PCpcRfGrc2XP6umzxvuKPBARDHqxUnmv4yTku4nc-rSX9v6GZB8Prp-mxk3pfTmqt5Jd24Gb0BoqVlPjSHe3dxoTX8tJz9WhFBm4pH0qXHpl4y_IDwkJDZb-Bb3QlgPpqBQkLS7z2UTf9WvLuy0P_I7fQSPBxP4lB-VKMCnxNNSsbm1lM3Uv_UZFlruLEUEQBKzDZwWtVvefE6qftAmHzs9kg37nSkZFuNYrFebQBLhFGKpbaQuoj08L9hC6PTwEVwZX1Nd7dGw2-M-Ui633r-bgtcEdFGvwUv4_OTcrwFQj8EFMDOSoly93WFtQ58ybYkA-77BIFBhj-aGDypFPDmE4B-ZO7eY54az7eAEAaAGN4AH7d-RiQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zNDM2NjIxMTYzNTExODI2sQmqme5icGaxAoAKA9gTDQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2Hrll-80ORStJSzj-7rcTAeZh_fQ&client=ca-pub-8241049497608997&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=9&adurl=https://meblemwm.pl/nowoczesne-lozka-tapicerowane-do-sypialni%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIobuZk4Gm5AIVWseyCh2OswZPEAEYASAAEgKJfPD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAGCW1tbW251bGwsWzIsMTAsMjFdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLFsiODAyNTAiXV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xMTA5NTAyNTEwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zNDYzMDg4MzkwMTBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTMyMTU0Njc1NTAzOFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lNekIxZGFqSEVYUTluZnFLNHVKblh0Nm1KVlEiXV1dXSxbMSwxXV13utQeyVVIaVERXLEAtTQuH_dNYjCxvPmic6NXFSM57gVVcza9ZV9ZJbxB57dL3eAKHVLgfBEg-KLS9gus302KJ54TclcpjJ3wCBpS2Ln4T3OARE1TGCaNFb2ZDKDHMxwon9-53qxBXkP6nUkLPg30MsUsvtJ6FO-UNLvPjXp7V_zLMwW2o5kpWqP1Syqzz9eN7fl6EgRUzmlqUNU-vnDhXJGmMVROzL6WBWdZtRYOlskrED1nuiApDx2RQJl9TIbZoyZgn_YPxGwFUvJaW5Ii8BaNa__I8nAw4hcATOn7iRF4Wu-REG-h79ltNv8958lzHFYU40UDUAGMntD6D7FE,Gk_7beWrOZGRWGYIHNdTcw&source=display&cbt=dPxMlx1vppMI3re47a0JEJyf3fAGGJ7Hr4kBIgttZWJsZW13bS5wbDIHCAUTGIAYFEIXY2EtcHViLTgyNDEwNDk0OTc2MDg5OTdIElg3YOwDcAGoAQE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DC0L5q6K5mXaGnK9qOywWO55r4BMul6LVW3re47a0Jis666ZEOEAEgm9yJImDpvMmF2BqgAfuf7vYCyAEGqQLTgca3bfmQPuACAKgDAcgDCqoEjQJP0PCpcRfGrc2XP6umzxvuKPBARDHqxUnmv4yTku4nc-rSX9v6GZB8Prp-mxk3pfTmqt5Jd24Gb0BoqVlPjSHe3dxoTX8tJz9WhFBm4pH0qXHpl4y_IDwkJDZb-Bb3QlgPpqBQkLS7z2UTf9WvLuy0P_I7fQSPBxP4lB-VKMCnxNNSsbm1lM3Uv_UZFlruLEUEQBKzDZwWtVvefE6qftAmHzs9kg37nSkZFuNYrFebQBLhFGKpbaQuoj08L9hC6PTwEVwZX1Nd7dGw2-M-Ui633r-bgtcEdFGvwUv4_OTcrwFQj8EFMDOSoly93WFtQ58ybYkA-77BIFBhj-aGDypFPDmE4B-ZO7eY54az7eAEAaAGN4AH7d-RiQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zNDM2NjIxMTYzNTExODI2sQmqme5icGaxAoAKA9gTDQ%26sigh%3DgImWNUXcrlM%26cid%3DCAQSPADwy9IZXrjrT_GH4iP3SKz8yp42WfOX7cm7occNufqr46Uwu0uDp11gOVpohW5FnkpWs3WNqWfWXFNEEA
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAGCW1tbW251bGwsWzIsMTAsMjFdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLFsiODAyNTAiXV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xMTA5NTAyNTEwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zNDYzMDg4MzkwMTBcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTMyMTU0Njc1NTAzOFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lNekIxZGFqSEVYUTluZnFLNHVKblh0Nm1KVlEiXV1dXSxbMSwxXV13utQeyVVIaVERXLEAtTQuH_dNYjCxvPmic6NXFSM57gVVcza9ZV9ZJbxB57dL3eAKHVLgfBEg-KLS9gus302KJ54TclcpjJ3wCBpS2Ln4T3OARE1TGCaNFb2ZDKDHMxwon9-53qxBXkP6nUkLPg30MsUsvtJ6FO-UNLvPjXp7V_zLMwW2o5kpWqP1Syqzz9eN7fl6EgRUzmlqUNU-vnDhXJGmMVROzL6WBWdZtRYOlskrED1nuiApDx2RQJl9TIbZoyZgn_YPxGwFUvJaW5Ii8BaNa__I8nAw4hcATOn7iRF4Wu-REG-h79ltNv8958lzHFYU40UDUAGMntD6D7FE,Gk_7beWrOZGRWGYIHNdTcw&source=display&cbt=dPxMlx1vppMI3re47a0JEJyf3fAGGJ7Hr4kBIgttZWJsZW13bS5wbDIHCAUTGIAYFEIXY2EtcHViLTgyNDEwNDk0OTc2MDg5OTdIElg3YOwDcAGoAQE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DC0L5q6K5mXaGnK9qOywWO55r4BMul6LVW3re47a0Jis666ZEOEAEgm9yJImDpvMmF2BqgAfuf7vYCyAEGqQLTgca3bfmQPuACAKgDAcgDCqoEjQJP0PCpcRfGrc2XP6umzxvuKPBARDHqxUnmv4yTku4nc-rSX9v6GZB8Prp-mxk3pfTmqt5Jd24Gb0BoqVlPjSHe3dxoTX8tJz9WhFBm4pH0qXHpl4y_IDwkJDZb-Bb3QlgPpqBQkLS7z2UTf9WvLuy0P_I7fQSPBxP4lB-VKMCnxNNSsbm1lM3Uv_UZFlruLEUEQBKzDZwWtVvefE6qftAmHzs9kg37nSkZFuNYrFebQBLhFGKpbaQuoj08L9hC6PTwEVwZX1Nd7dGw2-M-Ui633r-bgtcEdFGvwUv4_OTcrwFQj8EFMDOSoly93WFtQ58ybYkA-77BIFBhj-aGDypFPDmE4B-ZO7eY54az7eAEAaAGN4AH7d-RiQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi0zNDM2NjIxMTYzNTExODI2sQmqme5icGaxAoAKA9gTDQ%26sigh%3DgImWNUXcrlM%26cid%3DCAQSPADwy9IZXrjrT_GH4iP3SKz8yp42WfOX7cm7occNufqr46Uwu0uDp11gOVpohW5FnkpWs3WNqWfWXFNEEA
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C-rdB6K5mXa3VN5Kp6gTh0qfwBrTy5IJYpoymu-8Jj5D0_QgQASDZlJ8TYOm8yYXYGqAB37-PoAPIAQKpAtOBxrdt-ZA-qAMByAPJBKoE7gFP0P1_EUEUUsMeQNVeOmb9Iuv8JCkdslK5sJmt1_1jMcUNP1M9R7JAdPs8NRMwOO7E4QBEKavy4iIUt7AvQLM5aoK1s2gKQkNpD_Jd2s0z_n_gU0mfwT-EEaPGrbz9rABuK6AFBmbgbx0a7q4WejiOpD5k-WO1RXjBXVNhGziXcv5zbMoxd2GWIBysgJ19h9X-35AXkenTAA1D2FSTKLUy5d2Fqu0MqsSruuIrqyOsXiv9DimpV2GvpX_tUn-m0ojpmxhxu6TTcjhon7W9iSPYiNM7dyfipgcs6OFIR2-wKvNkrM8dyfjwB-WnNjkxoAYCgAeJwPBfqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDrEJl94j9zqkJX-ACgHYEwM&ae=1&num=1&sig=AOD64_2xManqdoyYAYcs-s4yHDcOhIGtzg&client=ca-pub-6156327782928233&adurl=http://woseba.pl/pl/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIremlk4Gm5AIVkpSaCh1h6QluEAEYASAAEgKcJvD_BwE
http://www.mamkuchnie.pl/doradzamy/179/nowoczesna_szara_kuchnia_20_pieknych_zdjec,8181.html
http://www.mamkuchnie.pl/aranzujemy/101/nieoczywisty_jak_marmur,8246.html
http://www.mamkuchnie.pl/gotujemy/103/nowa_linia_sprzetow_do_zabudowy_klasy_premium,8245.html
http://www.mamkuchnie.pl/przy_stole/105/jak_urzadzic_nowoczesny_salon_z_jadalnia,8244.html
http://www.mamkuchnie.pl/sezon_na/186/jak_przygotowac_ogrod_na_sezon_jesienno_zimowy,8243.html


Nowe Popularne

0 Udostępnij

Szafki wysokie (tzw. słupki) to modne, funkcjonalne i efektowne rozwiązanie do
kuchni. Oferują mnóstwo przestrzeni do przechowywania, a do tego –
zwłaszcza w sąsiedztwie lodówki czy w różnego rodzaju wnękach – świetnie
wyglądają. Tylko jak sprawić, by korzystanie z nich nie nastręczało trudności?
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Jeszcze do niedawna zdecydowana większość zabudów kuchennych obejmowała
wyłącznie sza�i górne i podblatowe. W ten sposób dążono do wygospodarowania
maksymalnie dużej powierzchni blatów roboczych, co zwłaszcza w przypadku niewielkich
kuchni, było zupełnie zrozumiałe. Obecnie jednak trend ten ulega widocznej zmianie. W
projektach coraz częściej spotkać można tzw. słupki – sza�i wysokie o rozmiarach lodówki,
lub nawet większych. Ich popularność wynika przede wszystkich z powodów
funkcjonalnych. Oferują one bowiem nieporównywalnie więcej miejsca do przechowywania
niż jakiekolwiek inne kuchenne meble. Poza tym, umożliwiają łatwiejszy dostęp do zapasów
niż np. dolne narożniki. Są również doskonałym substytutem lub alternatywą dla
tradycyjnej spiżarki, o której większość właścicieli mieszkań, a nawet niewielkich domów,
może jedynie marzyć.  

Nie zmienia to jednak faktu, że słupki bywają problematyczne. Wysokie na co najmniej dwa
metry (a często sięgające nawet do sufitu), bywają dość głębokie – nawet na ponad 60 cm.
Oznacza to, że o ile półki znajdujące się na wysokości wzroku i rąk są stosunkowo łatwo
dostępne, to znalezienie potrzebnego w danej chwili produktu na półkach niższych lub
wyższych bywa trudne.  

- Sposobem na ułatwienie sobie korzystania ze słupków są systemy wysuwne. Firma REJS
oferuje dwa rozwiązania zaprojektowane z myślą o tego rodzaju sza�ach – Cargo Maxi i
odpowiednie szuflady. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu REJS.

Cargo Maxi  

Cargo Maxi to kilkupoziomowy zestaw koszy opartych na stabilnym stelażu. System
umożliwia pełny wysuw z korpusu sza�i wszystkich koszy na raz, co pozwala na
bezproblemowy dostęp do zapasów. Jeden ruch sprawia, że zawartość całej sza�i mamy w
zasięgu wzroku. Oferta REJS obejmuje Cargo Maxi w kilku szerokościach i dwóch opcjach –
wysuwane i obrotowe (wszystkie kosze można po wysunięciu obrócić o 90 stopni).
Wszystkie modele dostępne są w 3 opcjach: z dnem drucianym lub pełnym: wykonanym z
tworzywa z powierzchnią redukującą poślizg, albo z płyty meblowej.  

Co ważne, Cargo Maxi można łatwo dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Kosze
można mocować na wybranej wysokości, co pozwala pomieścić i wysokie butelki, i
niewielkie słoiczki, a przy tym nie zmarnować cennej powierzchni. Zastosowanie
nowoczesnych i wytrzymałych systemów jezdnych gwarantuje komfort ruchu –
wyciągnięcie nawet w pełni obciążonego cargo nie stanowi problemu. A jeśli zainstalujemy
elektryczny system wspomagania otwierania, wystarczy lekkie dotknięcie palcem frontu, by
cargo bezszelestnie wysunęło się z sza�i.

Szuflady  

Innym sposobem na zagospodarowanie słupków są szuflady i wysuwane półki. Te pierwsze
sprawdzą się przede wszystkim w dolnej części słupka. REJS, oprócz tradycyjnych szuflad
zewnętrznych – czyli takich z oddzielnymi frontami, oferuje również tzw. modele
wewnętrzne, które można schować za jednymi dużymi drzwiczkami. Szuflady te (np. z
systemów Comfort Box i Slim Box) wyposażone są w odpowiednio dostosowane fronty –
niższe, przeszklone lub ze specjalnym relingiem, ułatwiającym ich wysunięcie. Niższe
ścianki boczne pozwalają szybciej znaleźć wśród przechowywanych produktów te
potrzebne w danej chwili. A systemy organizacji ułatwiają utrzymanie porządku.  

Co z górną częścią wysokich szafek? Tu REJS proponuje szuflady ażurowe z niskimi
boczkami, lub wysuwane półki. Choć te zamontowane najwyżej wymagają niekiedy użycia
stołeczka, zdecydowanie zwiększają dostępność i ułatwiają zachowanie porządku w szafce.
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