MEBLE KUCHENNE W ZABUDOWIE. DANE OGÓLNE.
Kolejność czynności .
· wstępny projekt i wycena.
· rezerwacja terminu montażu.
· zebranie informacji pod kątem specyfikacji materiałowej, wyceny, i projektu.
· zatwierdzenie projektu , podpisanie umowy.
· podłączenia elektryczne, gazowe, kominowe, alarmowe
· wykończenia ścian i podłóg (kafelkowanie, malowanie, tapetowanie)
· montaż zabudowy kuchennej.
· podłączenia mediów (wyprowadzenia kominowe, hydrauliczne, itp.)

Pomiędzy takim sprzętem jak lodówka wolnostojąca, zmywarka, piekarnik, a ścianą - nie ma wolnej
przestrzeni instalacyjnej. Wszelkie podłączenia- (gniazdka elektryczne, zasilanie wodne, ujście
wodnokanalizacyjne, instalacja gazowa, rewizje kominiarskie, itp.) nie powinny znajdować się
bezpośrednio za tym sprzętem. Jeśli jest taka możliwość proszę o sfotografowanie, lub zaznaczenie
instalacji elektrycznej, alarmowej, wodnej, itp. prowadzonej, pod tynkiem.

Korpusy szafek (materiał)
Korpusy szafek jak i większość pozostałych elementów ( półki, cokoły, wieńce,
blendy) wykonane są zpłyty meblowej firmy Kronopol.
Nielaminowane części płyt meblowych wykończone są obrzeżem PCV 0,5mm,
dotyczy to krawędzi płyt widocznych podczas codziennego użytkowania.
Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnych stronach www.kronopol.pl
Fronty szafek (materiał)
Fronty mogą być wykonane z płyty meblowej firmy Kronopol
(jak wyżej), lub z zamawianych osobno formatek MDF zgodnie ze specyfikacją
materiałową.
Więcej informacji na stronach
www.meblex.pl
Blaty (materiał) Blaty wykonane są w podobny sposób jak płyty meblowe
jednak powierzchnia zewnętrzna (robocza) jest twardsza i bardziej odporna.
Więcej informacji na stronie
www.kronopol.pl
Okucia
Fronty (drzwiczki) mocowane są na zawiasach puszkowych regulowanych w
trzech płaszczyznach na prowadnikach, w systemie Euro 32. Półki zamocowane
są na podpórkach z możliwością beznarzędziowej regulacji wysokości montażu,
w systemie Euro 32.

Domyślnym kolorem wykończeń i dodatków takich jak: uchwyty, listwy wykończeniowe i łączace
blatów, obrzeza blatów, listwy przyblatowe, metalowe nogi stołu itp. jest kolor aluminium. Pozostałe
kolory w tym kolory korpusów, blatów, frontów, wybieramy według odpowiednich oryginalnych
wzorników.
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Szafki stojące.
Ustawione są na nózkach montażowych regulowanych o wys. 100 mm
zakrytych listwą maskującą (cokołem) o wys. Około 95mm. Na życzenie klienta można
zastosować nóżki o wys 150mm, i odpowiednio cokoły o wys około 145mm.
Głębokość szafek to 500 do 505mm. Za szafkami znajduje się tzw.
przestrzeń instalacyjna o szer. około 62-68mm.
Szafki kończące szereg zabudowy, lub w innych uzasadnionych sytuacjach
mogą posiadać bok "opuszczony" do podłoża.
Szafki kończące szereg zabudowy, lub w innych uzasadnionych sytuacjach
mogą posiadać bok "pogłębiony" do ściany (chodzi o zasłoniecie przestrzeni instalacyjnej).
Szafki wiszące.
Zawieszane są na zamocowanej do ściany listwie montażowej na zawieszkach
regulowanych w trzech płaszczyznach. Standardowa wys to 725 mm. W
zależności od sposobu wykończenia ścian dobiera się
odpowiedni sposób wykonania szafek.
Szuflady / kosze cargo.
Głębokość szuflad dobierana jest w zakresie od min 300 do max 500 mm , inne głębokości
szuflad są dobierane na wniosek klienta- po sprawdzeniu dostępności zakupu.
Najczęściej spotykana kombinacja to (patrząc od góry) kolejno
szuflady niskie 3 szt i wysoka 1 szt. Możliwa jest też kombinacja szuflad
niska1 szt. i szuflady wysokie 2 szt. oraz kombinacja samych szuflad niskich w
ilości 5 szt.

Dostępne rodzaje
szafek stojących
narożnych.
Szafka rogowa
głęboka.

Zalety - zajmuje stosunkowo niewiele miejsca
Wady - utrudniony dostęp do części narożnej

Szafka rogowa z
drzwiami
łamanymi
wleczonymi

Zalety - bardzo dobry dostęp, dobre wykorzystanie wnętrza poprzez kombinację
ustawienia prostopadłych półek.
Wady - zajmuje dużo miejsca trudna do zainstalowania w małych kuchniach.
Potrzebne miejsce na otwarcie
(rozwinięcie dwóch skrzydeł drzwi).

Szafka stojąca
rogowa skośna.

Zalety - duża pojemność
Wady - utrudniony dostęp przez stosunkowo wąskie drzwi, bardziej
skomplikowany montaż i ułożenie blatów podwyższające pracochłonność i
koszt końcowy zabudowy.

Dostępne kosze
cargo.

Kosz cargo firmy Rejs.

Dostępne kosze
cargo.

Kosz cargo wykonany z szuflad typu "metabox".

Rysunek poglądowy
rozmieszczenia i wymiarów
elementów zabudowy kuchennej w
wersji standardowej.

