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f r o n t y,  b l a t y  i  s z u f l a d y
meble

A n n a  Z a b o r s k awybieramy

fot.  Pfleiderer Prospan SA
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Kuchnia to serce domu. Tu spotykaj¹ siê wszyscy cz³onkowie
rodziny zwabieni zapachem kawy i ciasta. I wszyscy powinni siê
tu dobrze czuæ. Wybierajmy wiêc meble kuchenne zgodne
z naszym duchem – czy bardzo nowoczesne czy bardzo trady-
cyjne – ale musimy je lubiæ. Musz¹ te¿ byæ wygodne
– by prace kuchenne przebiega³y mo¿liwie bezboleœnie.
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Zacznijmy od mebli. Najwa¿niejsze s¹
oczywiœcie szafki stoj¹ce i œcienne –
gotowe lub robione na zamówienie.
Wybór mamy ogromny. Oprócz stylu,
wa¿ny jest materia³, z którego wyko-
nano meble.  Fronty mog¹ byæ zrobione
z p³yty MDF – sprasowanej ciœnieniowo
p³yty pilœniowej pokrytej foli¹ PVC –
ca³kowicie nieprzepuszczalnej dla wody,
bardzo trwa³ej, dostêpnej w ogromnej
gamie barw i kszta³tów. Lub z drewna –
buku, dêbu, wiœni, sosny, czereœni,
brzozy. Charakterystyka poszczegól-
nych „drzwiczek” zale¿y od u¿ytego

drewna, po pewnym czasie mo¿e byæ
widoczny na nich „z¹b czasu”. Dostêp-
ne s¹ praktycznie we wszystkich
kolorach, bardzo stonowane i gus-
towne. Fronty ze stali nierdzewnej – zro-
bione g³ównie ze stopów ¿elaza i chro-
mu s¹, wbrew pozorom, bardzo lekkie
i estetyczne. Szczególnie atrakcyjne
przy urz¹dzaniu kuchni w stylu nowo-
czesnym czy industrialnym. Mog¹ byæ
³¹czone z p³ytami pilœniowymi czy
drewnem dla ocieplenia efektu wizual-
nego. Fronty ze szk³a – modne dawniej
i teraz znów poszukiwane. W po³¹cze-
niu ze szklanymi blatami oraz zmywaka-
mi mog¹ stanowiæ grupê najbardziej
awangardow¹ i niestety najdro¿sz¹.

Dostêpne s¹ oczywiœcie ich starsze
„wersje”, zupe³nie normalne, ze szk³a
przezroczystego, mlecznego czy witra-
¿owego przegrodzone kratk¹ lub nie.
Fronty z laminowanej p³yty wiórowej –
softforming – najtañszy materia³ o sto-
sunkowo du¿ej liczbie wzorów i kolorów.
Ma³o jednak trwa³y. Postforming – to p³y-
ty powlekane laminatem, podobnie jak
softforming, wychodz¹ z mody. Fronty
z fornirowanej p³yty wiórowej to tañsza
wersja p³yt z litego drewna, jedynie nim
oklejana. S¹ bardzo popularne, maj¹
podobne w³aœciwoœci, mog¹ byæ
zarówno lakierowane jak i woskowane.
Oczywiœcie, nic nie stoi na przeszkodzie
³¹czenia wybranych materia³ów.

Jeszcze niedawno szafki kuchenne
by³y prostopad³oœcianami z drzwiczka-
mi, szufladami albo i tym, i tym. Teraz
modne s¹ fale. Wszystko za spraw¹
nowej technologii tzw. finish –
najbardziej dekoracyjnej i uniwersalnej
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● 1 Szafki dolne s¹ coraz szersze, górne

zaœ – zdecydowanie krótsze (fot. Ebke)

● 2 Proste formy i czyste kolory s¹

niew¹tpliwie du¿ym atutem tego

wnêtrza (fot. Nolte)

● 3 Proszê zwróciæ uwagê na bardzo

modny detal – proste, poziome uch-

wyty przy szafkach (fot. Ebke)

1

3

BUDUJEMY KUCHNIÊ
FRONTY

2

MODNE
FALE
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ze wszystkich stosowanych dotych-
czas. Umo¿liwia ona pokrywanie
kolorow¹ foli¹ nie tylko p³askich
p³aszczyzn, ale tak¿e wszelkich za-
okr¹gleñ, wg³êbieñ, krzywizn. Szafki
z giêtymi frontami potocznie nazywane
s¹ fal¹. Niezale¿nie, czy w ci¹gu szafek
zrobimy jedn¹ czy kilka fal – ca³oœæ
staje siê bardzo dekoracyjna. Szafki
o nieregularnych kszta³tach pasuj¹ do
wnêtrz nowoczesnych. Minusem takich
szafek jest cena – o ok. 80% wy¿sza
od normalnych. Cenê podnosi blat –
musi byæ ciêty z podstawy o szerokoœ-
ci 120 cm, a nie 60 cm. Skompli-
kowana jest te¿ sama jego obróbka.
Giêtych frontów nie mo¿na zamon-

towaæ do prostych szafek, wiêc mo-
dernizacja, polegaj¹ca tylko na wymia-
nie drzwiczek, nie jest mo¿liwa.
Innym kolorowym pomys³em jest
uczynienie z p³aszczyzny szafek –
dowolnego obrazu. Efektem jest kuch-
nia, naprawdê jedyna w swoim rodzaju.

Modne s¹ po³¹czenia folii drewno-
podobnej, np. takiej, która udaje egzo-
tyczne drzewo wenge, z jasnym
klonem, ecru i wanili¹. W kolorystycz-
nym ³¹czeniu frontów szafek nie trzeba
zachowywaæ symetrii – ten „drugi”
kolor mo¿e byæ gdzieœ rzucony, na
pierwszy rzut oka wydawa³oby siê od
niechcenia. Mo¿na tak osi¹gn¹æ
wspania³e efekty.

Jako ¿e blat jest najbardziej „pracowi-
t¹” czêœci¹ kuchennego umeblowania
– warto wybraæ go z rozwag¹. To na

nim wyk³adamy potrzebne nam rzeczy
i przygotowujemy posi³ki. Kroimy,
siekamy, stawiamy gor¹ce garnki
i talerze. Dlatego przede wszystkim
musi byæ solidny i odporny – na
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POSTAW
NA KOLOR

BUDUJEMY KUCHNIÊ
BLATY

6

5

4



zarysowania (podczas pracy przy
u¿yciu no¿a b¹dŸmy ostro¿ni), na
zaplamienia (blat powinien byæ ³atwy
do przecierania i czyszczenia, nie
mog¹ pozostawaæ na nim ¿adne œlady
po u¿ywanych œrodkach kuchennych
czy produktach), na temperaturê –
musi wytrzymywaæ zarówno wylany
wrz¹tek jak i rozgrzan¹ blachê z pie-
karnika (ponad 150°C) bez widocznych
uszkodzeñ i w koñcu  na uderzenia
(uderzenie t³uczkiem do miêsa w deskê
do krojenia po³o¿on¹ na blacie nie
powinny powodowaæ jego odkszta³ceñ,
tak samo zreszt¹ jak spadaj¹ce garnki). 
Bogactwo materia³ów, z których zro-
bione s¹ blaty znacznie utrudnia
wybór! Jako, ¿e kuchnia praktycznie
dla ka¿dego bêdzie mia³a inne znacze-
nie, od dekoracyjnego po warsztat
pracy, na rynku mamy dostêpnych
dziewiêæ ró¿nych rodzajów blatów. 
Kamienne – robione praktycznie tylko
na zamówienie, drogie, ale i trwa³e,
i bardzo eleganckie. Odporne na
wysokie temperatury, zarysowania czy
wypalenia ró¿nego rodzaju chemikalia-
mi. Mo¿na je dodatkowo zaimpreg-
nowaæ przeciwko niszczycielskiemu
dzia³aniu wody. 
Konglomeratowe – z tzw. syntetycz-
nego kamienia. Kruszywo kamienne
³¹czone jest specjalnym lepiszczem,

np. ¿ywic¹ poliestrow¹. Zalety to sze-
roka gama gruboœci i ogólne cechy
prawie identyczne jak blatu kamien-
nego, z t¹ ró¿nic¹, ¿e ten ostatni trze-
ba dodatkowo impregnowaæ.

Drewniane – o szerokiej gamie gruboœ-
ci. Zazwyczaj klejone i specjalistycznie
impregnowane. Du¿¹ zalet¹ jest
mo¿liwoœæ doœæ prostego domowego
konserwowania. Bardzo mi³a dla oka
naturalnoœæ drewna. Doœæ trwa³e
i odporne, trzeba jednak uwa¿aæ na
mechaniczne uszkodzenia. 
Stalowe – a raczej okute. P³yta stalowa
przytwierdzona jest bowiem do p³yty
wiórowej lub pilœniowej. Zdecydowanie
styl nowoczesny. £atwoœæ „obs³ugi” –
czyszczenia, du¿a odpornoœæ na
wszystkie rodzaje dzia³añ. Trzeba tak¹
p³ytê jednak strzec przed zbyt d³ugim
dzia³aniem wody, bo mog¹ pozostaæ
brzydkie œlady. 
Laminatowe – to p³yty wiórowe pokryte
odpowiedni¹ warstw¹ laminatu wy-
koñczone listw¹ PVC lub zaokr¹glone.
Bardzo tanie i z szerok¹ mo¿liwoœci¹
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● 4 Fronty szafek pokryte zdjêciem.

Wygl¹daj¹ jak pomalowane (fot. Alno)

● 5 Do tego piekarnika nie trzeba siê

ci¹gle schylaæ (fot. Nolte)

● 6 Nowoczesna kuchnia z balem

w „z¹bki” (fot. Nolte)

● 7 Gdy jest du¿o szuflad – ³atwiej

o utrzymanie porz¹dku (fot. Nolte)

● 8 Taki blat to inwestycja na d³ugie lata.

Trudno go zarysowaæ, nie odkszta³ci

siê pod wp³ywem wody (fot. Cersanit)

● 9 Gdy na zewn¹trz mo¿e wyjechaæ ca³a

szafa, ze znalezieniem czegokolwiek

nie ma k³opotu (fot. Nolte)

7

8

9



doboru kolorów czy wzorów. £atwe
w utrzymaniu i odporne, mog¹ jednak
pêcznieæ pod wp³ywem wody, niektóre
warianty s¹ doœæ ³atwe do zarysowania
(p³yty po³yskliwe). 
Kompozytowe – zazwyczaj zrobione
z p³yt MDF pokrytych odpowiedni¹
warstw¹ mieszanki mineralnej, zlepio-
nej odpowiednim spoiwem akrylowym.

Dostêpne w praktycznie ka¿dym kszta³-
cie i kolorze. Odporne na wszystkie
dzia³ania negatywne, ich jedyn¹ wad¹
jest cena. 
Ceramiczne – a dok³adniej pokryte p³yt-
kami ceramicznymi. Mo¿liwe do wyko-
nania nawet samodzielnie dla pod-
kreœlenia oryginalnoœci kuchni. Najle-
psze do tego s¹ p³ytki gresowe. Jedyny
problem z tego typu blatem pojawia siê
przy czyszczeniu zag³êbieñ z fug¹.

Zacznijmy od szuflad. W nowoczes-
nych specjalistycznych szufladach
mo¿na teraz przechowywaæ praktycz-
nie wszystko, od sztuæców i garnków
po roboty kuchenne, ¿ywnoœæ, sprzêt
AGD i odpowiednio posegregowane
œmieci. Podstawowym usprawnieniem
jest system wysuwanych koszy (tzw.
cargo), przegródek i pojemników,
które dopasowane s¹ odpowiednio do
rzeczy w nich przechowywanych. Nic
ju¿ nie bêdzie bezw³adnie lataæ czy
wypadaæ! Ka¿da rzecz ma teraz swoje

miejsce. Pomys³ z wysuwaniem i seg-
regacj¹ nie koñczy siê oczywiœcie na
szufladach. Ca³e szafy czy wnêki mog¹
byæ zorganizowanymi systemami prze-
chowywawczymi otwierane za jednym
poci¹gniêciem rêki. Dobrym pomy-
s³em na zaoszczêdzenie miejsca s¹
równie¿ chowane, pod blat, sto³y.
Mebel ten wymaga jednak odpowied-
niego rozmieszczenia dolnych szafek

i musi byæ uwzglêdniony przy po-
cz¹tkowej fazie projektowania.
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Co jest modne?
• elegancki umiar  z odrobin¹ ekstrawagancji 
• materia³y: po³yskliwy laminat oraz wszelkiego rodzaju wysokogatunkowe
drewno, stal i szk³o
• kolor czarny, metaliczny oraz wszystkie po³¹czenie z br¹zem – najlepiej
naturalnym, pochodz¹cym z obiæ drewnianych
• zakamuflowany sprzêt AGD (zmywarki, kuchenki, lodówki)
• punktowe oœwietlenie skierowane na szafki

CO DALEJ?

● 10 Ka¿da szuflada przeznaczona jest

do przechowywania innych rzeczy.

St¹d taka ró¿norodnoœæ organizacji ich

wnêtrza (fot. Nolte)

● 11 K³opot z g³owy czyli podrêczna,

wysuwana szafka dooko³a kuchenki

(fot. Nolte)
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w  w y g o d n e j  k u c h n i

fot. Nolte

fot. Nolte fot. Perfect Line

fot. Perfect Line fot. Perfect Line

fot. Nolte

fot. Nolte


