
                                  

                                        Wyposażenie szafek kuchennych.

   Jest to rozdział w którym będą się znajdowały ogólne informacje na temat akcesoriów 
stosowanych w szafkach kuchennych.
Szafki kuchenne mogą być wyposażone w rozmaite akcesoria. Podejmę się omówić 
zwyczajne standardowe wyposażenie szafek,jak też to bardziej kosztowne.
Poniżej są opisane co ciekawsze i mniej spotykane akcesoria do szafek kuchennych.

Wszystkie linki do stron są umieszczone w celu zilustrowania konkretnego tematu.
W żaden sposób nie jestem związany z tymi firmami.
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Suszarka do naczyń

W szafce wiszącej,która znajduje się nad zlewozmywakiem,można zamontować suszarkę 
dwu lub jednorzędową.
Suszarka ma w komplecie aluminiowy stelaż,który zastępuje dno szafki.
Suszarka ma pod spodem tacę na którą spływa woda z naczyń a brak dna(jest tylko 
aluminiowa ramka),powoduje dostęp powietrza do wnętrza szafki,przyśpieszając schnięcie 
naczyń. 
Zamontowanie w górnej części szafki kratki wentylacyjnej(trzeba dokupić 
osobno),powoduje przepływ powietrza z dołu do góry,co zmniejsza wilgotność która od 
wewnątrz niszczy szafkę.
Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększy znacząco żywotność szafki.



Winda w szafce wiszącej

Ciekawym rozwiązaniem jest winda w szafce wiszącej. Są to dwie półki zamontowane na 
specjalnej kolumnie,które po pociągnięciu za uchwyt,wysuwają się przed szafkę i 
opuszczają się do dołu,umożliwiając wzięcie potrzebnej rzeczy,bez stosowania drabinki(dla 
szafek wiszących wyżej niż standardowo).
Winda ma możliwość regulacji wysokości półek na kolumnie.
Mogą być zamontowane w nowocześnie wyposażonej kuchni,której użytkownicy stawiają 
na nowatorskie rozwiązania.  

Poniżej jest link do krótkiego filmu pokazującego działanie takiej windy.

https://www.youtube.com/watch?v=bzoeYB8ustk 

https://www.youtube.com/watch?v=bzoeYB8ustk%20


Drzwi szafki podnoszone elektrycznie

Równie ciekawym rozwiązaniem jest elektryczne otwieranie drzwi dużych szafek 
wiszących. Siłowniki są tak skonstruowane,że potrafią podnieść naprawdę duże klapy 
drzwiowe.
Drzwi podnoszą się przez delikatny nacisk na klapę drzwiową,a zamykają się przez 
naciśnięcie przycisku znajdującego się na przedniej krawędzi korpusu szafki.
Drzwi w końcowej fazie zamykają się powoli i bardzo cicho. Tzw,,miękki domyk,,
Istnieje kilka systemów umożliwiających podnoszenie klap w różny sposób:cała klapa może
się podnosić pionowo do góry,może się lokować nad szafką,może też łamać się na pół i 
podnosić jak zwykła klapa.
We wszystkich przypadkach jest swobodny dostęp do całej zawartości szafki.
Zaletą jest to że nie trzeba od razu decydować się na tego typu rozwiązanie(nie należy do 
najtańszych).
Wystarczy że zastosuje się od początku odpowiednie podnośniki klap np ,,aventos,,
Nakładkę elektryczną którą się mocuje na mechanicznym podnośniku,można doinstalować 
w każdej chwili.
Jeżeli w przyszłości jest planowany montaż elektrycznych nakładek,warto przy montażu 
szafek,poprowadzić potrzebną instalację.
Nie będzie potrzeby późniejszego demontażu szafek.

Poniżej jest link do krótkiego filmu,prezentującego działanie takiego systemu podnoszącego
klapy.

https://www.youtube.com/watch?v=HE__QLibUdg

https://www.youtube.com/watch?v=HE__QLibUdg


Wąskie wysuwane cargo

Niejednokrotnie w trakcie planowania mebli,pozostaje jakaś wąska przestrzeń,której nie 
można zapełnić standardową szafką.
Można w tą wolną lukę wstawić szafkę z wysuwanym cargo,które może posłużyć do 
przechowywania butelek,słoików czy też innych przedmiotów.
Kosze cargo są w rozmaitych cenach,które dostosowane są na każdą kieszeń.
Uzależnione to jest od szerokości kosza,od ilości półek,producenta,systemu wysuwania i 
zamykania kosza i jakości wykończenia koszyków(malowane proszkowo,chromowane,etc).
Droższe kosze mają porządne prowadnice z systemem miękkiego domyku i obciążeniem 
min 30 kg. Bardzo przydatna szafka.



Panele oświetleniowe Led jako spód szafki

Obecnie produkowanych jest wiele różnych listew i opraw wykorzystujących diody Led. 
Rozwiązania te powoli zaczynają być standardem w oświetleniu stosowanym w meblach 
kuchennych.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na ciekawy sposób oświetlenia blatu,lub blatu i 
jednocześnie wnętrza szafki.

Jest to zamknięta ramka z profili aluminiowych,w różnych kolorach wykończenia. 
Ramka ma podwójne,matowe ścianki między którymi są diody Led.
Panele robione są na potrzebny wymiar i zastępuje się nimi dolny element szafki wiszącej.
Mogą oświetlać tylko blat kuchenny lub oświetlać również wnętrze szafek kolorem białym 
ciepłym lub zimnym.
Cena panelu dla jednej typowej szafki o szerokości 80 cm oscyluje koło 400 złotych.
Panele przystosowane są do montażu ich z bokami z płyty meblowej.

 

Poniżej jest link do strony z takimi panelami.

http://www.soled.pl/en/oswietlenie-led/wieniec-kuchenny-led.html

http://www.soled.pl/en/oswietlenie-led/wieniec-kuchenny-led.html


Obrotowe półki w wiszącej szafce narożnej

Jeżeli ktoś ma w swoich meblach kuchennych wiszącą szafkę narożną,której środkowa 
część jest ścięta pod kątem 45 stopni,to można w niej zamontować obrotowy system półek 
np firmy ,,Peka''.
Kształt półek,a także mimośrodowo obracająca się kolumna,do której są one 
przytwierdzone,sprawia że obrót półek zapewnia swobodny dostęp do wszystkich rzeczy,a 
szczególnie tych,które normalnie umieszczone są w głębi szafki.
Półki mają regulowaną wysokość położenia w szafce.



Obrotowe półki w stojącej szafce narożnej

Do tej szafki jest większa różnorodność możliwych do zamontowania,systemów półek.

Jeżeli jest to szafka w której drzwi są pod kątem 45 stopni,to można w niej zastosować 
system półek o obrysie pełnego koła,z lekkim ścięciem w miejscu które będzie z przodu 
szafki,aby można było zamknąć drzwi.
Są też systemy,gdzie drzwi zamocowane są do systemu obrotowego i chowają się do 
wnętrza szafki w trakcie obrotu półek.
Specjalny czujnik umożliwia powrót drzwi do pierwotnego położenia,gdy tylko znajdą się z 
przodu szafki.

Jeżeli jest to szafka narożna w której drzwi są do siebie pod kątem prostym,to można 
zastosować obrotowe półki o średnicy 3/4 koła.

Jeżeli jest to szafka w której drzwi są pod kątem 90 stopni,to można w niej zastosować 
obrotowe półki tzw ,,karuzelę,, 3/4 koła.

Dostęp jest po otworzeniu drzwi o kąt 170 stopni i pokręceniu półkami.
Drzwi mogą również otwierać się na jedną stronę. Wtedy oba skrzydła drzwiowe połączone 
są ze sobą specjalnie do tego przeznaczonymi zawiasami.
W droższych systemach,drzwi są zamontowane do półek i po ich naciśnięciu chowają się do
szafki.
System umożliwia powrót drzwi do pierwotnego położenia i ich miękki domyk do korpusu 
szafki,gdy tylko znajdą się z przodu.
Półki mają regulowaną wysokość położenia.

Link do krótkiego filmu,pokazującego działanie droższego systemu.

https://www.youtube.com/watch?v=CBXiN5XQV3Q

https://www.youtube.com/watch?v=CBXiN5XQV3Q


Magic corner w szafce

 Jeżeli dwa ciągi szafek stykają się w narożniku ścian pod kątem prostym,czyli szafka 
znajdująca się najbliżej ściany ma tylko jedne drzwiczki,a drugie drzwiczki zastępuje bok 
szafki stykającej się z nią pod kątem 90 stopni,to można zastosować obrotowe półki o 
wyglądzie 1/2 koła,których połowa po ich przekręceniu o 90 stopni znajdzie się przed 
szafką,a do drugiej połowy która jest w szafce jest swobodny dostęp.
Można zastosować wysuwane z jej wnętrza kosze o nazwie ,,magic corner,, Drzwi szafki 
albo są otwierane na bok o 170 stopni,albo są przykręcone do kosza znajdującego się 
wewnątrz szafki.
Po pociągnięciu za uchwyt wysuwa się pierwszy kosz,który po wysunięciu z szafki 
przesuwa się na bok.
Uzyskuje się w ten sposób dostęp do drugiego kosza,który połączony jest z pierwszym.
W zależności od modelu,drugie kosze też mogą wysuwane przed szafkę. 
Po wsunięciu do wnętrza szafki miękko domykają drzwi do korpusu(dotyczy drzwi 
zamontowanych na koszu).
W dobrej jakości urządzeniu kosze są wykonane z drutu o grubszej średnicy i są 
chromowane.
W nieco tańszych drut jest cieńszy i malowany proszkowo na szaro lub biało.
Są też urządzenia gdzie półki wykonane są z tworzywa lub stali nierdzewnej. 

Poniżej link pokazujący działanie systemu koszy.

https://www.youtube.com/watch?v=zUZz2O18R9o 

https://www.youtube.com/watch?v=zUZz2O18R9o


Nerka w szafce 

Jeżeli dwa ciągi szafek stykają się w narożniku ścian pod kątem prostym,czyli szafka 
znajdująca się najbliżej ściany ma tylko jedne drzwiczki,a drugie drzwiczki zastępuje bok 
szafki stykającej się z nią pod kątem 90 stopni,to można zastosować półki wysuwane na 
zewnątrz szafki..
System potocznie nazywany jest ,,nerką,, ze względu na wygląd półek.
Półki mogą być druciane,z tworzywa lub ze stali nierdzewnej.
Wszystkie mają balustradki,dzięki którym nic z półki nie spadnie w trakcie jej ruchu.  

Poniżej jest link do nerki w szafce.

https://www.youtube.com/watch?v=z5J7hBGZgB8

https://www.youtube.com/watch?v=z5J7hBGZgB8


Wysuwane półki w szafce 

W dolnych szafkach można zamontować wysuwane półki.
Półki zrobione są z tworzywa lub nierdzewnej blachy.
Są produkowane do szafek o różnej szerokości i głębokości.
Mają zastosowanie gdy chcemy mieć swobodny dostęp to tego co znajduje się z tyłu 
szafki,a jednocześnie chcemy mieć zachowaną jednolitą linię drzwi.
Drzwi są z jednego kawałka,a wysuwane półki są dobrane wysokością według potrzeb.
Zastosowanie do drzwi szafki,zawiasów o kącie otwarcia 170 stopni, ułatwi dostęp z 
boku,do wysuniętej półki



Sortownik odpadków i górna szuflada,obejmująca miskę zlewozmywaka 

Jeżeli sortujemy śmieci,to wygodnie jest zamontować w szafce zamiast jednego 
wiadra,sortownik na odpady.
Jest to kilka pojemników w jednym stelażu,który jest wysuwany z szafki po uprzednim 
otwarciu drzwi.
 Drzwi szafki mogą być też przykręcone do sortownika. Po pociągnięciu za uchwyt wysuwa
się razem z drzwiami cały sortownik.
Nad sortownikiem z reguły znajduje się półka na chemię. Jeżeli sortownik znajduje się w 
szafce zlewozmywakowej to można jeszcze u samej góry szafki,zainstalować w jej wnętrzu 
szufladę, która pozwoli zagospodarować wolne miejsce między bokami szafki a miską 
zlewozmywaka(jeżeli takie jest).Szufladę otwiera się po uprzednim otwarciu drzwi 
szafki,lub ich wysunięciu wraz z sortownikiem.

 



Szuflady do prostej szafki

Obecnie duża część mebli kuchennych ma w dolnych szafkach szuflady,zamiast 
standardowych półek.
Jest to rozwiązanie o wiele praktyczniejsze niż zwykłe półki. Prowadnice szuflad mają tzw 
pełen wysuw,co oznacza że cała szuflada wysuwa się poza korpus szafki.
Taki wysuw zapewnia pełen wgląd w jej zawartość,jest niczym nie ograniczony dostęp do 
wszystkiego co się w niej znajduje, a czego nie da się powiedzieć w przypadku zwykłych 
półek. Często jest tak że trzeba wyjąć coś z przodu,aby dostać się do rzeczy umieszczonych 
głębiej na półce.
Zastosowanie szuflad rozwiązuje tę sprawę definitywnie.
Produkowane są szuflady do szafek o różnej głębokości,a szerokość szuflady jest 
uzależniona od szerokości dna i tyłu szuflady,które docinane są z płyty meblowej.
Wysokość boków szuflady oraz zastosowanie relingów i elementów podwyższających boki, 
powoduje że szuflady mogą być głębokie,nawet na 28 centymetrów.
Z reguły wytrzymują obciążenie do 30-40 kg,tak że można je zapełniać bez obaw o ciężar.
Do szuflad produkowane są systemy organizerów,które umożliwiają utrzymanie porządku.
Szuflady mają miękki domyk do korpusu szafki.

Niektórzy producenci takich szuflad: Blum,GTV,Hettih

W szufladach firmy,,Blum,,istnieje możliwość elektrycznego ich otwierania i zamykania.
Być może u innych producentów też jest taka możliwość,ale system elektrycznego 
otwierania montowałem w szufladach,,Blum,,i wiem że jest on w Polsce dostępny.



Szuflady w szafce narożnej

W stojącej szafce narożnej można zastosować szuflady,zamiast obrotowych czy 
wysuwanych z szafki systemów.
Szuflady mają zastosowanie szczególnie wtedy,gdy chcemy zachować linię podziału 
frontów,we wszystkich szafkach kompletu. 
Produkowane są szuflady do szafek o różnej głębokości,a szerokość szuflady jest 
uzależniona od szerokości dna i tyłu szuflady,które docinane są z płyty meblowej.
Wysokość boków szuflady oraz zastosowanie relingów i elementów podwyższających 
boki,powoduje że szuflady mogą mieć głebokość,nawet do 28 centymetrów.
Z reguły wytrzymują obciążenie do 30-40 kg.
Do szuflad produkowane są systemy organizerów,które umożliwiają utrzymanie porządku,a 
także ułatwiają znalezienie potrzebnej rzeczy.
Szuflady mają miękki domyk do korpusu szafki.

Niektórzy producenci takich szuflad: Blum,GTV,Hettih

Niestety wadą tego rozwiązania są puste trójkątne przestrzenie między szafką narożną a 
sąsiadującymi z nią szafkami.

Poniżej jest link do krótkiego filmu pokazującego działanie takiej szuflady.

https://www.youtube.com/watch?v=q3cakBtWvbY

https://www.youtube.com/watch?v=q3cakBtWvbY


Szuflady na skrzynki z butelkami

W większości mebli kuchennych przestrzenie między dołem korpusu szafki a podłogą nie są
wykorzystane. Zasłania je cokół wciskany na nóżki montażowe.
Można wykorzystać tą przestrzeń,montując pod pierwszą od dołu szufladą,szufladę 
cokołową.
Obie szuflady są ze sobą zintegrowane. Szuflada nad szufladą cokołową jest bez spodu,co 
pozwala na uzyskanie dodatkowych 10 centymetrów do głębokości dolnej szuflady w 
szafce.
Z powodzeniem zmieści się w niej skrzynka na standardowe butelki z napojami.
Takie rozwiązanie pozwala na perfekcyjne wykorzystanie każdego miejsca.
Jest to istotne przy małej powierzchni pomieszczenia.

Poniżej jest link do krótkiego filmu pokazującego taką szufladę.

https://www.youtube.com/watch?v=4rkNEl_pkpU

https://www.youtube.com/watch?v=4rkNEl_pkpU


Szuflady do zlewozmywaka

Jeżeli między bokami szafki,nad którą jest zlewozmywak,jest do miski zlewu wolne 
miejsce,to można je wykorzystać montując szufladę o budowie pozwalającej na 
wykorzystanie tej wolnej przestrzeni.
Przeważnie w tym miejscu jest maskownica przymocowana na stałe do korpusu szafki. 
Ma za zadanie ,,udawać,,front szuflady.
Jeżeli do szafki zlewozmywaka drzwi są z jednego kawałka,to szuflada znajduje się 
wewnątrz za drzwiami szafki.
Wysuwa się ją po otwarciu drzwi.



Stół lub deska do prasowania wysuwane z szafki 

Jeżeli wielkość lub ustawność pomieszczenia nie pozwala na postawienie klasycznego 
stołu,to jednym z rozwiązań jest zamontowanie w szafce kuchennej składanego stołu.
Stół montuje się pod blatem kuchennym,zamiast górnej szuflady.
Takie usytuowanie pozwala na zachowanie ergonomicznej wysokości dla stołu.
Stół jest rozsuwany. Po całkowitym wysunięciu ma wymiary zbliżone do zwykłego 
kuchennego stołu.
Stół może być z powodzeniem wykorzystany jako blat pomocniczy(ze względu na mniejszą
wysokość niż blat przeznaczony do pracy stojącej),przy pracy w kuchni.
W ten sam sposób co stół,można zamontować w szafce deskę do prasowania.
Deska też jest rozsuwana i po jej całkowitym wysunięciu z szafki,ma wymiary standardowe.
Oba akcesoria są produkcji firmy ,,Peka,,



Gniazda zasilające w blacie kuchennym

Coraz większa liczba urządzeń kuchennych,które wymagają zasilania w prąd elektryczny 
sprawia że potrzebna jest coraz większa liczba gniazd elektrycznych. 
Jednym z rozwiązań jest montaż w blacie kuchennym wysuwanych lub otwieranych 
przedłużaczy,
które można podłączyć do istniejącego gniazdka lub bezpośrednio do instalacji elektrycznej.
Bezpośrednie podłączenie musi być wykonane przez elektryka z odpowiednimi 
uprawnieniami.
 
Zasilacze są estetyczne,a wmontowany bezpiecznik zapobiega przegrzaniu instalacji 
elektrycznej,do której zasilacz jest podłączony.

Blat kuchenny z podświetlanym przodem

Projektanci proponują w nowoczesnej kuchni różnorodne rodzaje oświetlenia,z 
wykorzystaniem diod Led.
Jednym z nich jest podświetlona przednia krawędź blatu kuchennego.
Firma,,Rehau,,produkuje obrzeża ABS do wykończenia przedniej krawędzi blatu,które mają
elementy przepuszczające światło z 
zamontowanych za nimi diodami Led.



Wysuwana obrotowa spiżarnia

W każdej kuchni jest szafka spełniająca rolę spiżarni,czyli podręcznego magazynu 
produktów.
Wśród wielu różnych rozwiązań warto zwrócić uwagę na wysokie,pojemne,wysuwane z 
wnętrza szafki urządzenie.
Posiada wiele różnych półek,a po wysunięciu z szafki można całość przekręcić na bok,co 
zapewnia łatwy dostęp do znajdujących się 
na półkach produktów.
Dzięki temu że półki obracają się na bok,może być stosowane w jednej z wysokich 
narożnych szafek.

Linki do filmów z wyposażeniem szafek

https://www.youtube.com/watch?v=dy9eE1p00y8 

https://www.youtube.com/watch?v=6eSCv5YjRoA 

https://www.youtube.com/watch?v=dy9eE1p00y8%20
https://www.youtube.com/watch?v=6eSCv5YjRoA%20

	Wyposażenie szafek kuchennych.

