
MEBLE KUCHENNE W ZABUDOWIE. DANE OGÓLNE.
Kolejno ść czynno ści .
·  wstępny projekt i wycena.
·  rezerwacja terminu monta żu.
·  zebranie informacji pod k ątem specyfikacji materiałowej, wyceny, i projektu.
·  zatwierdzenie projektu , podpisanie umowy.
·  podł ączenia elektryczne, gazowe, kominowe, alarmowe
·  wykończenia ścian i podłóg (kafelkowanie, malowanie, tapetowanie )
·  monta ż zabudowy kuchennej.
·  podł ączenia mediów (wyprowadzenia kominowe, hydrauliczne , itp.)

Pomiędzy takim sprz ętem jak lodówka wolnostoj ąca, zmywarka, piekarnik, a ścianą - nie ma wolnej 
przestrzeni instalacyjnej. Wszelkie podł ączenia- (gniazdka elektryczne, zasilanie wodne, uj ście 
wodnokanalizacyjne, instalacja gazowa, rewizje komi niarskie, itp.) nie powinny znajdowa ć się 

bezpośrednio za tym sprz ętem. Jeśli jest taka mo żliwo ść prosz ę o sfotografowanie, lub zaznaczenie 
instalacji elektrycznej, alarmowej, wodnej, itp. pr owadzonej, pod tynkiem.



Korpusy szafek (materiał)
Korpusy szafek jak i wi ększo ść pozostałych elementów ( półki, cokoły, wie ńce,
blendy) wykonane s ą zpłyty meblowej firmy Kronopol.
Nielaminowane cz ęści płyt meblowych wyko ńczone s ą obrze żem PCV 0,5mm,
dotyczy to kraw ędzi płyt widocznych podczas codziennego u żytkowania.
Szczegółowe informacje dost ępne są na oficjalnych stronach www.kronopol.pl

Fronty szafek (materiał)
Fronty mog ą być wykonane z płyty meblowej firmy Kronopol 
(jak wy żej), lub z zamawianych osobno formatek MDF zgodnie ze specyfikacj ą
materiałow ą.
Więcej informacji na stronach
www.meblex.pl

Blaty (materiał) Blaty wykonane s ą w podobny sposób jak płyty meblowe
jednak powierzchnia zewn ętrzna (robocza) jest twardsza i bardziej odporna.
Więcej informacji na stronie
www.kronopol.pl

Okucia
Fronty (drzwiczki) mocowane s ą na zawiasach puszkowych regulowanych w
trzech płaszczyznach na prowadnikach, w systemie Eu ro 32. Półki zamocowane
są na podpórkach z mo żliwo ścią beznarzędziowej regulacji wysoko ści monta żu,
w systemie Euro 32.

Domyślnym kolorem wyko ńczeń i dodatków takich jak: uchwyty, listwy wyko ńczeniowe i ł ączace 
blatów, obrzeza blatów, listwy przyblatowe, metalow e nogi stołu itp. jest kolor aluminium. Pozostałe 

kolory w tym kolory korpusów, blatów, frontów, wybi eramy według odpowiednich oryginalnych 
wzorników.



Szafki stoj ące.
Ustawione s ą na nózkach monta żowych regulowanych o wys. 100 mm
zakrytych listw ą maskuj ącą (cokołem) o wys. Około 95mm. Na życzenie klienta mo żna
zastosowa ć nóżki o wys 150mm, i odpowiednio cokoły o wys  około 1 45mm.
Głęboko ść szafek to 500 do 505mm. Za szafkami znajduje si ę tzw.
przestrze ń instalacyjna o szer. około 62-68mm.
Szafki ko ńczące szereg zabudowy, lub w innych uzasadnionych sytu acjach 
mog ą posiada ć  bok "opuszczony" do podło ża.
Szafki ko ńczące szereg zabudowy, lub w innych uzasadnionych sytu acjach 
mog ą posiada ć  bok "pogł ębiony" do ściany (chodzi o zasłoniecie przestrzeni instalacyjn ej).

Szafki wisz ące.
Zawieszane s ą na zamocowanej do ściany listwie monta żowej na zawieszkach
regulowanych w trzech płaszczyznach. Standardowa wy s to 725 mm. W
zależności od sposobu wyko ńczenia ścian dobiera si ę
odpowiedni sposób wykonania szafek.

Szuflady / kosze cargo.
Głęboko ść szuflad dobierana jest w zakresie od min 300 do ma x 500 mm , inne gł ęboko ści
 szuflad s ą dobierane na wniosek klienta- po sprawdzeniu dost ępności zakupu.
Najczęściej spotykana kombinacja to (patrz ąc od góry) kolejno
szuflady niskie 3 szt i wysoka 1 szt. Mo żliwa jest te ż kombinacja szuflad
niska1 szt. i szuflady wysokie 2 szt. oraz kombinac ja samych szuflad niskich w
ilo ści 5 szt.
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Dostępne rodzaje 
szafek stoj ących 

naro żnych.                                      
Szafka rogowa 

głęboka.

 Zalety - zajmuje stosunkowo niewiele miejsca
Wady - utrudniony dost ęp do cz ęści naro żnej



Szafka rogowa z 
drzwiami 
łamanymi 

wleczonymi

Zalety - bardzo dobry dost ęp, dobre wykorzystanie wn ętrza poprzez kombinacj ę
ustawienia prostopadłych półek.

Wady - zajmuje du żo miejsca trudna do zainstalowania w małych kuchnia ch.
Potrzebne miejsce na otwarcie

(rozwini ęcie dwóch skrzydeł drzwi).



Zalety - du ża pojemno ść
Wady - utrudniony dost ęp przez stosunkowo w ąskie drzwi, bardziej

skomplikowany monta ż i uło żenie blatów podwy ższające pracochłonno ść i
koszt ko ńcowy zabudowy.

Szafka stoj ąca 
rogowa sko śna.



Dostępne kosze 
cargo.

Kosz cargo firmy Rejs.



Dostępne kosze 
cargo.

Kosz cargo wykonany z szuflad typu "metabox".



Rysunek pogl ądowy 
rozmieszczenia i wymiarów 

elementów zabudowy kuchennej w 
wersji standardowej. 


