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Kuchnia

Mimo e meble i sprz ty kuchenne montuje 

si  pod koniec urz dzania domu, to 

szczegó owe zaprojektowanie tego wn trza 

potrzebne jest ju  na pocz tku prac 

wyko czeniowych, zanim elektryk i hydraulik 

poprowadz  instalacje. Wymaga to i cie 

aptekarskiej dok adno ci w precyzyjnym 

wyznaczeniu lokalizacji gniazdek elektrycznych 

i pod cze  wod.-kan. oraz umiejscowienia 

rury wentylacyjnej. Przemy lane decyzje 

zaprocentuj  pó niej, podczas monta u mebli 

i sprz tu AGD, nie trzeba b dzie bowiem 

przesuwa , przerabia  czy podcina

od ty u szafek.

PORADNIK WYKA CZANIA DOMU

Pierwsza cz  poradnika pt. „ AZIENKA – praktyczne wskazówki” 

wraz z galeri  produktów jest na p ycie CD do czonej do tego wydania BD
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Podobnie jak przy urz dzaniu azienek, 

równie  w kuchni trzeba przede wszystkim 

przeanalizowa  potrzeby i przyzwyczajenia 

przysz ych u ytkowników zarówno pod 

wzgl dem funkcji, jak i stylu, materia ów wy-

ko czeniowych oraz sprz tów kuchennych.

Nawet je li skorzystamy z pomocy projek-

tanta w studiu kuchennym, który wykorzy-

stuj c swoj  wiedz , przedstawi nam projekt 

funkcyjny, to o materia ach, z których maj

by  zrobione meble oraz modelach sprz tów 

powinni my zadecydowa  sami, bowiem 

styl mebli odzwierciedli nasz gust, a odpo-

wiedni rodzaj i klasa sprz tu AGD zaspokoi 

nasze wymagania.

Preferencje
W gronie osób, które b d  w kuchni goto-

wa y, przedyskutujmy, jakiego wyposa enia 

oczekuj , jakich usprawniaj cych prac

rozwi za  oraz do jakich rytua ów s  przy-

zwyczajone itd. 

Kuchnia to miejsce, które je li nie b dzie 

intensywnie u ywane, mo na zminimali-

zowa  do bloku tylko kilku szafek wyposa-

onych w jednokomorowy zlew, dwupal-

nikow  p yt  i podblatow  lodówk , lub 

rozbudowa  ka d  jej funkcj , wyposa aj c

w wiele uzupe niaj cych sprz tów (zmywar-

k , pi ciopalnikow  p yt , piekarnik zwyk y

lub parowy, mikrofalówk , ch odziarko-

-zamra ark , lodówk  dwudrzwiow , okap 

lub poch aniacz najró niejszych typów, 

ekspres ci nieniowy itp.).

Uwzgl dniaj c styl ycia mieszka ców, 

liczb  osób w rodzinie, ich wiek i sprawno

fizyczn , przewidujemy optymalne urz dze-

nie wn trza w meble i sprz ty. Trzeba koniecz-

nie zastosowa  wygodne dla wi kszo ci 

u ytkowników usytuowanie szafek i sprz tów, 

szczególnie istotna jest  wysoko ci ich za-

montowania i odleg o ci mi dzy nimi (patrz 

ramka poni ej).

Ergonomia
Wielko  i kszta t wn trza, usytuowanie 

okna, drzwi, ci gów komunikacyjnych, a tak-

e nasze wyobra enie o wygodzie wp yn

na mo liwo  zaaran owania, optymalnego 

w tych warunkach, ci gu roboczego sk adaj -

cego si  ze sprz tów i blatów mi dzy nimi.

W pierwszej kolejno ci nale y skupi  si  na 

ergonomicznym rozplanowaniu szafek i sprz -

tów, tak by praca w kuchni by a maksymalnie 

wygodna. Nast pnie uwzgl dniaj c styl, 

w jakim ma by  urz dzona kuchnia, mo na 

nanie  na plan drobne korekty czy elementy 

zwi zane z przysz ym wystrojem (murki lub 

pilastry mi dzy szafkami dolnymi lub cianki 

z p yt g-k wyznaczaj ce wn k  na lodówk  czy 

murowany okap, wydzielenie spi arni itp.).

Sprawdzone zasady dotycz ce kolejno ci 

ustawiania sprz tów oraz sposoby zabudowy 

wn trza kuchennego ci giem szafek przedsta-

wione s  na rysunkach obok.

Ergonomia w kuchni to nic innego jak 

wygoda u ytkowania zabudowy meblowej 

i poruszania si  po pomieszczeniu. Kilka pod-

stawowych zasad opracowanych przez spe-

cjalistów u atwi nam ycie, warto je pozna

i w miar  mo liwo ci, jakie daje konkretne 

wn trze, zastosowa .

Blat na szafkach – wysoko  szafek stoj cych okre la si , bior c pod uwag  wzrost u yt-

kowników; 85–90 cm to standard dla osób o wzro cie oko o 165 cm. Ka de 5 cm wzrostu 

wi cej lub mniej powoduje podniesienie lub opuszczenie blatu o 1 cm. Mo na te  wyzna-

czy  t  wysoko , odmierzaj c w dó  od okcia 15 cm.

Odleg o  mi dzy szafkami stoj cymi i wisz cymi – mo e wynosi  od 35 do 60 cm, w za-

le no ci od upodoba . Szafki wisz ce s  p ytsze o po ow  od stoj cych, nie uderzymy si

wi c w g ow , nawet je li powiesimy je bardzo nisko.

Górne szafki – wieszamy jak najni ej, szczególnie je li maj  fronty klapowe rozmiesz-

czone w dwóch rz dach (2 szafki, jedna nad drug ). Wy sz  klap atwo otworzy , ale trud-

no zamkn , je li znajduje si  na wysoko ci ponad 2 m.

Okap – powinien wisie  75 cm nad p yt  gazow  lub 65 cm nad elektryczn  (o dopuszczal-

nych „wide kach” przeczytasz w instrukcji konkretnego modelu).

Piekarnik, zmywarka – w trosce o nasz kr gos up powinni my usytuowa  te sprz ty wy-

ej ni  bezpo rednio nad pod og . Optymalna wysoko  na ulokowanie piekarnika i zmy-

warki to 60–70 cm nad pod og .

Mikrofalówka – umieszczenie jej na bezpiecznej wysoko ci (a wi c niezbyt wysoko) zabez-

piecza przed  mo liwo ci  wylania na twarz lub tors odgrzanej zupy. Jest to bardzo wa ne, 

szczególnie je li dzieci b d  same korzysta y z mikrofalówki.

Nie za nisko i nie za wysoko

ERGONOMIA – zasada trójk ta

Zabudowa w jednym ci gu

Zabudowa w kszta cie litery L

Zabudowa w kszta cie litery U

Zabudowa z wysp
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W a ciwa kolejno
Zachowanie w a ciwej kolejno ci sprz tów

i odpowiednie ustawienie szafek zapobiegnie 

nadmiernemu dreptaniu po kuchni. Sprz ty 

powinny by  wi c ustawione zgodnie z ko-

lejno ci  wykonywanych czynno ci podczas 

gotowania. 

1. Najbli ej drzwi ustawiamy lodówk  – nasz 

magazyn wiktua ów.

2. Nieco dalej, oddzielony krótkim blatem 

(ok. 40–60 cm), na który wygodnie jest wyk a-

da  produkty z lodówki – zlewozmywak (to 

w naszej „ kuchennej fabryczce” etap procesu 

mokrego: mycie warzyw czy mi sa, skrobanie 

marchewki, ociekanie sa aty).

3. Mi dzy zlewozmywakiem a nast pnym 

sprz tem powinien by g ówny blat roboczy

(d ugo ci od minimum 60 do 120 cm, a nawet 

160 cm). To tu wykonujemy wi kszo  prac: 

siekamy jarzyny, mieszamy sa atki, obtacza-

my kotlety, robimy kanapki.

4. Teraz kolej na p yt  grzewcz , czyli miejsce 

sma enia, pieczenia i gotowania.

5. Ci g zabudowy (roboczy) ko czy nied ugi 

blat za p yt  (40–60 cm zupe nie wystarczy 

do nak adania potraw na talerze, które st d

przenosimy na stó ). 

Nie zawsze jednak uda si  tak idealnie usta-

wi  meble cho by ze wzgl du na usytuowanie 

pionu wodno-kanalizacyjnego lub kana ów

wentylacyjnych, ale zawsze nale y przestrze-

ga  kilku dodatkowych zasad.

Zasada trójk ta
Sposoby zabudowy cz  si  bezpo rednio 

z tzw. ergonomi  trójk ta  i dreptaniem 

mi dzy trzema podstawowymi sprz tami 

kuchennymi. W zale no ci od wielko ci 

i kszta tu pomieszczenia zabudow  kuchen-

n  mo na zaplanowa  na kilka sposobów:

W jednym ci gu – je li szeroko

wn trza (np. ok. 180 cm) uniemo liwia 

ustawienie szafek w dwóch ci gach. Na 

jednym ko cu lodówka, potem zlew, 

nast pnie p yta i odpowiednie fragmenty 

blatu mi dzy nimi.

W dwóch równoleg ych, osobnych 

ci gach – kuchnia musi mie  szeroko

minimum 240 cm. Zlew i p yt  najlepiej 

umie ci  po jednej stronie, a lodówk  po 

przeciwnej.

W kszta cie litery L – w dwóch s siaduj -

cych ci gach tworz cych ca o  zabudowy. 

Dwa sprz ty w d u szym, jeden, np. zlew 

w krótszym.

W kszta cie litery U – w trzech ci gach 

pokrytych wspólnym blatem (równie  mini-

mum 240 cm). Tu ka dy sprz t mo e znale

si  na innym odcinku. eby zachowa

ergonomi , zlew powinien by  umieszczony 

w blacie rodkowym.

Wiele ci gów np. z wysp – zlew lub p y-

t  grzewcz  mo na umie ci  w wyspie. To 

rozwi zanie dobre tylko do bardzo du ych 

kuchni lub wn trz otwartych.

Meble to styl, ale...
Etap projektowania funkcyjnego g adko 

mija i wi e si  z ustaleniem stylu 

mebli i sprz tu oraz dodatków. Niektóre 

cechy charakterystyczne dla danego stylu 

wyst puj  tylko w nim, a zastosowane nie-

potrzebnie gdzie indziej b d  tworzy y dys-

harmoni . Cechami charakterystycznymi 

s  nie tylko materia  na szafki czy ozdobne 

detale, ale te  kszta t, wielko , skala i pro-

porcje mebli. Wiedz  w tym zakresie mo na 

posi , wertuj c magazyny wn trzarskie, 

katalogi, strony internetowe producentów 

mebli, zwiedzaj c sklepy i studia kuchenne. 

Warto jednak wesprze  si  na fachowcach, 

czyli projektantach wn trz lub cho by

zasi gn  porady znajomych z tzw. dobrym 

gustem. Ograniczonym zaufaniem obdarzaj-

my ekspedientów, to w ko cu handlowcy, 

którym zale y na obrocie, a nie eksperci 

„elegantiarum”. Nie ulegajmy te  bezkry-

tycznie meblowej modzie, która zmienia 

si  co kilka lat, a meble w naszej kuchni 

powinny nam s u y  przez 15–20 lat.

...nie ulegajmy lepo trendom
W XX wieku wypracowano wreszcie 

funkcyjn , ergonomiczn , zwart  zabudow

szafkow  z wbudowanymi sprz tami i to 

niekwestionowane osi gni cie nowatorskich 

Nie nale y ustawia  tu  ko o siebie zlewozmywaka i kuchenki gazowej – zmywaj c, 

mo na zala  palniki.

Kuchenki gazowej nie wolno lokalizowa  pod oknem (nawet, je li rezygnujemy z oka-

pu, a parapet jest znacznie wy ej ni  poziom rusztu) lub bardzo blisko niego – wiatr mo e

zdmuchn  p omie  lub zmieni  jego kierunek i w najlepszym razie osmoli si  garnek lub 

ciana, w najgorszym za  – roznieci ogie .

Wolno stoj ca kuchenka i nak adany zlew nie powinny dotyka  bokiem ciany – nie 

b dzie ona ci gle ochlapana wod  lub t uszczem, a na r czk  od patelni b dzie wi cej 

miejsca. Te same sprz ty wpuszczane w blat tym bardziej potrzebuj  odst pu od bocznej 

ciany, nie powinny te  by  ulokowane na ko cu ci gu szafek.

Zlewozmywak korzystnie jest umie ci  blisko okna – b dziemy mogli podczas zmywa-

nia korzysta  z naturalnego o wietlenia, ale radz  nie zastawia  nim ca kowicie miejsca 

pod oknem. W a nie ze wzgl du na dobrze o wietlon  p aszczyzn  blatu (i nasz odruch 

odwracania si  w kierunku s o ca) lubimy tu pracowa . Przygotowanie potraw zajmuje 

znacznie wi cej czasu ni  zmywanie, które w dobie coraz popularniejszych zmywarek zre-

dukowali my do minimum.

Zmywarka powinna s siadowa  ze zlewem – oprócz sytuacji, kiedy jest on umieszczony 

w naro niku zabudowy. Wtedy nale y zmywark  odsun  od zlewu o 60 cm po to, by przy 

otwartej klapie zmywarki móc wygodnie stan  przed szafk  zlewozmywakow . Podczas 

za adunku zmywarki cz sto bowiem jednocze nie korzystamy z kosza na odpadki lub p u-

czemy talerze z resztek.

Co w parze, a co osobno?

W a ciwa kolejno  umieszczenia kuchennych sprz tów 

w ci gu roboczym oraz minimalne odleg o ci mi dzy nimi
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architektów z lat 20. u atwia o nam ycie i gotowanie przez wiele 

dziesi tków lat. Ostatnio pojawi y si  w studiach kuchennych, 

a wcze niej w designerskich katalogach tzw. modu owe meble 

kuchenne. Kuchnia nimi urz dzona znowu sk ada si  z kilku od-

r bnych bloków funkcyjnych, mi dzy którymi nie ma czników, 

a wi c utrudnia, a nie u atwia krz tanie si  po kuchni. Trzeba np. 

przenosi  produkty lub naczynia przez ca  kuchni , zamiast od-

stawia  je na blat tu  obok. To rozwi zanie bardziej efekciarskie 

ni  praktyczne.

W ekspozycjach sklepowych nacisk k adziony jest tylko na 

efekt wizualny. Meble maj  zafascynowa  klienta, przyku  jego 

uwag . Dlatego cz sto fronty s  w bardzo mocnych kolorach

albo z najdziwniejszych, niespotykanych fornirów lub aran acja 

mebli jest bardzo minimalistyczna. Takie rozwi zania w domu 

si  nie sprawdz , bo do oryginalnego, ale niespotykanego forniru 

trudno b dzie dobra  pasuj cy stó  i krzes a. Dla odmiany czer-

wony, krzykliwy kolor frontów b dzie nas m czy  ju  po godzinie 

przebywania w kuchni, a tylko jedna, mimo e szeroka, szafka 

wisz ca nie pomie ci naszych kubków, kieliszków, szklanek 

i talerzy.

Modne s  obecnie fronty z egzotycznych fornirów albo z for-

nirów modyfikowanych, z p yty MDF lakierowanej na wysoki 

po ysk oraz meble w stylu angielskim, skandynawskim, prowan-

salskim. Zawsze te  szlachetnie wygl daj  klasyczne drzwiczki 

z naturalnego drewna. Wszystkie maj  zalety i wady, które trzeba 

pozna  i dopiero potem zdecydowa , co w naszej kuchni sprawdzi 

si  najlepiej: trwa o , wygoda w konserwacji i czyszczeniu niski 

koszt czy mo liwo atwych zmian np. przemalowania na inny 

kolor po kilku latach.

Materia y
Wn trze kuchenne buduje kilka odr bnych p aszczyzn, materia-

ów i kolorów. Udane po czenie tych elementów stworzy harmo-

nijne wra enie. Zwykle pewne materia y kojarz  si  z konkret-

nym stylem (drewno to klasyka, szk o i metal to nowoczesno ), 

ale to stereotypowe my lenie. 

Osobom niewprawionym w urz dzanie wn trz i niemaj cym 

odwa nej wyobra ni polecam sprawdzone po czenia i sprecyzo-

wane style. Lubi cych wyra a  swój niepowtarzalny styl nama-

wiam do eksperymentalnego czenia nietypowych materia ów

i osi gania udanego miksu. Zawsze jednak powinni my stara  si

ograniczy  ró norodno  materia ów i kolorów do trzech g ów-

nych. W rzeczywisto ci b dzie ich troch  wi cej, bo maj  ró ne

odcienie i stopie  po ysku. G ówne elementy kuchennej sk adanki 

to: korpusy szafek, fronty, blat, ciany, sufit i pod oga. Dodatkowe 

to sprz ty AGD, uchwyty i inna galanteria oraz o wietlenie.

Moja rada wynikaj ca z wieloletniego do wiadczenia, cho

zaskakuj ca przewrotno ci : Komponowanie materia ów wyko -

czeniowych kuchni nale y zacz  od wyboru blatu na szafki. To 

pierwszorz dny problem do rozwi zania. Blat powinien spe nia

pok adane w nim wymagania, ale dla ka dego s  one inne. Dla 

jednych przede wszystkim ma by  trwa y, atwy w utrzymaniu 

czysto ci, wodoodporny. Dla innych decyduj cy jest wygl d,

wra enia dotykowe, mo liwo  wyko czenia brzegu lub sposoby 

czenia. Cz sto koszt nie jest te  bez znaczenia. Mimo e ró -

norodno  materia ów na blaty wydaje si  by  du a (kamienie 

naturalne, konglomeraty, tworzywa mineralne, laminaty, drewno, 

blacha stalowa, p ytki terakoty, gresu), to uwzgl dniaj c ograni-

Zabudowa otwartej kuchni w kszta cie litery L. Ci g roboczy ograniczaj

szafy uj te w drewniane ramy, a w nich lodówka i cargo na jednym ko cu

i s up z piekarnikiem na drugim

Zabudowa w linii prostej w jednym ci gu. Przy pog bionym blacie przestrze

mi dzy szafkami górnymi i dolnymi mo na zabudowa  p ytkimi szafkami 

o przesuwnych frontach (by nie kolidowa y ze zlewem lub przedmiotami 

le cymi na blacie)

W niewielkim kwadratowym wn trzu zabudowane s  trzy ciany (uk ad 

w kszta cie litery U). Nie jest zachowany modelowy uk ad sprz tów, 

ale zlew pod oknem jest lepiej o wietlony

FUNKCJONALNE ROZWI ZANIA
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czenia stawiane jego cechom, okazuje si ,

e zaw a si  znacznie odpowiadaj cy nam 

asortyment. A jeszcze kiedy zaczniemy 

dobiera  kolor i wzór pasuj ce do prefero-

wanego stylu, to oka e si , e... tylko ten 

jeden albo aden. Kiedy przebrniemy przez 

ten etap wyborów, reszta decyzji pójdzie 

znacznie atwiej. 

Wybór frontów szafek zwi zany jest 

w znacznym stopniu ze stylem. Mog  by

drewniane, fornirowane, lakierowane, 

laminowane, foliowane lub szklane. Wybór 

kolorów farb, odcieni bejc czy nadruków 

na laminatach jest ogromny i atwo dobra

odpowiedni odcie  do wybranego wcze niej 

blatu. Uzbrojeni w próbki blatu i frontu 

wyruszamy na poszukiwanie materia ów 

wyko czeniowych na pod og  i ciany.

Dobieramy glazur , terakot , gres, drewno, 

metal, szk o, tapety czy inne materia y, któ-

re nam si  podobaj  i mog  by  zastosowane 

w kuchni. Tych materia ów jest niesko -

czenie du o, wi c, przynajmniej w teorii, 

z wyborem i zakupem nie powinno by  pro-

blemu.  Kolor farb na ciany (tam, gdzie nie 

b d  przykryte meblami i p ytkami lub np. 

blach  czy szk em) dobieramy na samym 

ko cu jako ostatni element uk adanki (w 

dobie komputerowych mieszalni to pestka), 

ale pami tajmy, by ciany pomalowa

przed monta em mebli.

Sprz t
Wybieranie sprz tu AGD, kiedy w domu s

jedynie surowe mury, wydaje si  zdecydowa-

nie zbyt wczesne. Nie namawiam, by sprz ty 

ju  wówczas kupowa , ale warto cho  w teorii 

wybra  ich rodzaje i wielko ci.

Mo e si  bowiem okaza , e wymarzona 

przez nas dwudrzwiowa lodówka z auto-

matyczn  kostkark  albo parowy piekarnik 

wymagaj  doprowadzenia wody. 

Projektant i wykonawca szafek na 

zamówienie (zwykle czas realizacji to 

6–8 tygodni, podczas których przygo-

towujemy wn trze) potrzebuje cis ych 

wymiarów przewidywanych sprz tów do 

zabudowy, by uwzgl dni  je w zabudowie 

meblowej.

Niektóre sprz ty maj  znormalizowane 

wymiary (wi kszo  piekarników i czte-

ropalnikowych p yt grzewczych) i nie ma 

wi kszego znaczenia, na etapie projektu, ich 

marka i konkretny model. Jednak pozosta e

sprz ty wymagaj  sprecyzowania:

zmywarka (o szer. 45 lub 60 cm) – mo e

mie  nak adane drzwiczki na ca  p asz-

czyzn  klapy (tzw. zintegrowana) lub ni sze 

z widocznym panelem steruj cym; 

lodówka do zabudowy – wymaga przygo-

towania szafy o odpowiednich parametrach 

korpusu i podziale frontów;

okap szufladowy (zwany te  slim) – jego 

wymiary i konstrukcj  równie  trzeba 

uwzgl dni , by przygotowa  szafk  oraz 

zamaskowan  rur  odprowadzaj c  opary 

do kana u wentylacyjnego;

okap wolno wisz cy – wymaga precy-

zyjnego przygotowania instalacji, eby za-

chowa  estetyk  i wzornictwo niezak ócone 

nieestetycznymi kablami czy plastikowym 

kana em;

mikrofalówka, ekspres do zabudowy czy 

inne drobne sprz ty kuchenne, takie jak 

mikser, nó  elektryczny, krajalnica, czajnik 

elektryczny, toster, sokowirówka – trzeba 

znale  dla nich odpowiednie, wygodne 

miejsce i przygotowa  pod czenia elek-

tryczne. 

Uwaga! Prosz  nie zapomnie  o gniazd-

kach nad blatem (a mo e w blacie lub 

chowane pod nim) do pod czania kolejnych 

sprz tów u ywanych sporadycznie.

Przyk ady mo na mno y  w niesko -

czono , podsumowuj c jednym zdaniem 

– trzeba przemy le  i opracowa  ka dy 

szczegó  techniczny, by po sko czonym 

procesie urz dzania kuchni pomieszczenie 

to by o nie tylko wygodnym miejscem  do 

przygotowywania posi ków, gotowania i je-

dzenia, ale równie  cieszy o nasze oczy jako 

harmonijne wn trze b d ce jednocze nie 

sercem domu.

Dodatki
Ozdobi  kuchni  i dodadz  komfortu u ytko-

wania takie przedmioty jak: uchwyty, lampy, 

galanteria i wyposa enie szafek. 

Uchwyty niczym bi uteri  do sukni trzeba 

dopasowa  do stylu mebli. Najwygodniejsze 

s  niezbyt poka ne, niezbyt kanciaste 

przypominaj ce r czk  do walizki. Naj atwiej 

wsun  palce lub jeden (gdy pozosta e s

w m ce lub t uste), by lekko poci gn

i otworzy  szafk  lub szuflad . Ga ki s  mniej 

wygodne, bo trzeba je obj  dwoma lub trze-

ma palcami, które jak to w kuchni, czasem 

bywaj  brudne.

Obecnie coraz cz ciej stosuje si fronty 

bezuchwytowe z odfrezowanym wg bieniem 

na palce albo z odpowiedni  szczelin  lub 

zupe nie g adkie z zamkiem od wewn trz 

reaguj cym na lekki docisk i puszczenie.

Te ostatnie s  jednak zawodne. 

Nie zapomnijmy o o wietleniu blatu ro-

boczego (tylko górne wiat o nie wystarczy) 

lampkami umieszczonymi pod szafkami 

wisz cymi oraz nad oknem, je li pod nim 

mamy blat do pracy lub zlew. Równie

wcze niej trzeba przygotowa  wypusty 

instalacji elektrycznej z wy cznikiem w 

dogodnym dla nas miejscu. Wed ug mnie 

najwygodniej umie ci  go obok gniazdek 

nablatowych.

S  w ród nas zwolennicy chowania wszel-

kich kuchennych utensyliów i tacy, którzy 

lubi  mie  wszystko pod r k : no e, przypra-

wy, lejki, sitka, wag  itp. Dla tych ostatnich 

wymy lono systemy pó ek, pojemników, 

koszyków i uchwytów z magnesami, zawie-

szanych na szynie. Umieszcza si  j  na cianie 

mi dzy szafkami stoj cymi i wisz cymi. O ta-

kim systemie trzeba pomy le  wcze niej, by 

podczas uk adania np. kamiennej ok adziny 

uwzgl dni  wmontowanie w ni  szyny.

Mobilne wyposa enie szafek w kosze, 

carga, obrotnice, obrotowe pó ki, wyci gane 

wieszaki i uchylne fronty na pewno u atwi

korzystanie z nich. Wed ug mnie nic nie jest 

jednak wygodniejsze od sprawnie dzia a-

j cych szuflad, wysuwaj cych si  na ca

g boko . Mog  by  dowolnej szeroko ci, 

wysoko ci i g boko ci. Mo na wyposa y

w nie wszystkie dolne szafki kuchenne, rów-

nie  t  pod zlewem (konieczne jest wówczas 

jedynie specjalne podci cie pod syfon). Niskie 

(10–15 cm) szuflady mo na zamontowa  nawet 

w cokole pod szafk  stoj c . Wyposa enie 

mechanizmów szuflad w spowalniacze 

i hamulce zapewnia ciche i staranne ich za-

mykanie prawie bez naszego udzia u. Wk ady, 

organizery do szuflad pozwalaj  natomiast 

porz dkowa  ich zawarto  i zabezpieczaj

przed jej przesuwaniem si . To hity na miar

XXI wieku, które w nowoczesnej, wygod-

nej kuchni s  wr cz niezb dne.

Planuj c k cik lub stó  do spo ywania 

posi ków w kuchni, warto pos u y  si  mo-

du em dla jednej osoby, która potrzebuje:

 40 ´ 60 cm powierzchni blatu,

60 cm przestrzeni wzd u  sto u na 

krzes o,

80 cm miejsca za krzesem, aby móc wy-

godnie je odsun . Przestrze  ta musi by

wi ksza: 110 cm – je li za osob  siedz c

jest ci g komunikacyjny, 130 cm – je li stoj

za ni  szafki, 150 cm – gdy stoj  szafki, przy 

których si  gotuje, lub otwierane do przodu 

sprz ty, takie jak piekarnik czy zmywarka.

Miejsce do jedzenia
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