Większa przestrzeń użytkowa w 10 krokach

WIĘKSZA PRZESTRZEŃ
UŻYTKOWA W 10
KROKACH
 5 minut
 Świat

Każdy centymetr wykorzystany do maksimum!
Wygospodarowanie cennej przestrzeni do
przechowywania bywa nie lada wyzwaniem zwłaszcza w małych mieszkaniach. Pokażemy, jak z
pomocą kilku wskazówek i podpowiedzi, można
zyskać więcej miejsca na zapasy, garnki, naczynia
oraz inne przybory kuchenne. Możecie Państwo w
końcu zapomnieć o szafkach, z których co chwilę
coś wypada.

Rzut oka za kulisy pokazuje - im bardziej przemyślana konstrukcja szafek,
tym więcej rzeczy się w nich ostatecznie zmieści. Nasze optymalizacje nie
wymagają dużo większej przestrzeni, a mimo to pozwalają dużo zyskać na
pojemności.

1) Zamknięte boki
Zalecamy wykorzystanie
pełnej głębokości szafki oraz
wybór szuflad zamiast półek.
Szczególnie dobrze sprawdzą
się szuflady z zamkniętymi
bokami oraz wysoką ścianką
tylną. Można w nich ustawić
przedmioty jedne na drugich,
nie ryzykując, że będą
wypadać przy każdym
otwieraniu.

Porównując bok otwarty z zamkniętym,
już na pierwszy rzut oka widać, że
zyskujemy nawet 55% więcej
pojemności.

2) Im głębiej, tym lepiej

Im większy wysuw głębokiej
szuflady, tym staje się ona
bardziej użyteczna, dając
więcej przestrzeni użytkowej.
Stolarz może wykonać
szuflady do głębokości nawet
65 centymetrów.
Porównanie dwóch szuflad o różnej
głębokości pokazuje, że zyskać możemy
o 30% więcej przestrzeni.

3) Po szerokości

W miarę możliwości lepiej
zaplanować mniej szerokich
szuflad niż wiele, ale wąskich
elementów. Pozwoli to lepiej
wykorzystać miejsce, które w
tym drugim rozwiązaniu
zajęłyby boki szuflad.
Wybierając szerokie szuflady w miejsce
wąskich, zyskujemy do 15% więcej
przestrzeni.

4) Indywidualne potrzeby
Każdy dom jest wyjątkowy. To, ile miejsca do przechowywania potrzebujemy,
jest kwestią bardzo indywidualną i uzależnioną od naszych przyzwyczajeń,
liczby domowników oraz stylu życia. Dlatego już podczas planowania mebli
warto zastanowić się, gdzie co chcielibyśmy schować i ile potrzebujemy na to
miejsca. Najlepiej na projekcie kuchni napisać przy każdej szufladzie, co ma
się w niej znaleźć w przyszłości. Pozwoli to wyeliminować sytuację, gdy
przykładowo zapomnimy zaplanować wysoką szufladę na butelki.

5) Liczy się każdy centymetr

Wąskie szuflady doskonale nadają się na
przyprawy i butelki, ale swoje miejsce
znajdą tu również blachy do pieczenia i

Nie pozwólmy zmarnować się
nawet kilku centymetrom.
Wąska szafka pozwoli
wyczarować cenną przestrzeń
użytkową nawet w wąskich
niszach i sprawdzi się jako
doskonałe miejsce na przykład
na butelki z octem czy oliwą.
Szafka SPACE TWIN jest
dostępna w szerokości 15-20
cm.

6) Nowa spiżarnia
Cudownie pojemna szafa
SPACE TOWER z szufladami
wewnętrznymi, które można
otwierać pojedynczo, zastąpi
każdą spiżarnię i będzie
doskonałym miejscem na
zapasy dla całej rodziny. W
zależności od potrzeb można
ją zrealizować w różnych
szerokościach - od 30 cm do
120 cm. Szafa ta sprawdzi się
również w innych
pomieszczeniach przykładowo w łazience,
garderobie czy pomieszczeniu
gospodarczym.

Szafa SPACE TOWER pomieści zapasy
przeciętnej rodziny.

7) Odważne i kreatywne rozwiązania

Szuflada zlewozmywakowa w kształcie
litery U pozwala uporządkować blat i
zapomnieć o nieporządku.

Już kilka centymetrów
przestrzeni może czynić cuda.
Butelki z płynem do mycia,
tabletki do zmywarki i szczotki
nie będą już więcej leżały na
blacie, jeżeli zamiast
marnować przestrzeń po
bokach zlewozmywaka,
wykorzystamy ją dzięki
szufladzie w kształcie litery U.
Podobnie wygląda sytuacja z
szafką w łazience.

8) Wysokie wymagania
Dlaczego nie stworzyć
przestrzeni do
przechowywania w obszarze
cokołu, jednocześnie
zapewniając sobie
wygodniejszy dostęp do
szafek górnych? Rozwiązanie
cokołowe SPACE STEP łączy te
zalety i dodatkowo jest
praktycznym podestem dla
dzieci, które wygodniej oraz
bezpieczniej mogą pomagać w
kuchni.

Zyskujemy praktyczny stopień oraz
przestrzeń wykorzystaną po samą
podłogę - dzięki SPACE STEP.

9) Dodatkowe miejsce na drobne
przedmioty
Szuflady wewnętrzne potrafią
czynić cuda - za wysokimi
frontami często jest jeszcze
przestrzeń na zamontowanie
niskiej szuflady. Miejsce na
wiele drobiazgów, które
wcześniej czy później pojawią
się w kuchni, z pewnością
ucieszy.
Różne drobiazgi schowamy w szufladzie
na sztućce.

10) Chaos bez szans
Jeżeli udało nam się
zaplanować odpowiednio dużą
przestrzeń do
przechowywania, warto ją
zagospodarować w sposób
przejrzysty i uporządkowany.
Pomocne w tym będą
praktyczne ramki i systemy
organizacji AMBIA-LINE, które
pozwolą optymalnie
wykorzystać przestrzeń,
dbając o porządek.

Już kilka ustawionych w przemyślany
sposób ramek poskromi chaos we
wnętrzu szuflady.

Jak widać, często niewielkie zmiany robią dużą różnicę. Funkcjonalne szafki
otwierają nowe możliwości optymalnego wykorzystania dostępnego miejsca.
Zachęcamy do aktywnego poszukiwania rozwiązań przy zakupie mebli.

To również może Państwa zainteresować
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