
10 sposobów
na praktyczną kuchnię



Nawet najpiękniejsza kuchnia nie sprawi nam radości  jeśli nie będzie 
funkcjonalna. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi 
sugestiami dotyczącymi zaprojektowania nie tylko pięknej, ale przede 
wszystkim praktycznej kuchni. Przygotowywanie posiłków czy zmywanie 
mogą być o wiele przyjemniejsze i łatwiejsze jeśli przestrzeń jest właściwie 
zaplanowana. Bo wygoda w kuchni to warunek konieczny!



Dopasujmy wysokość blatów do wzrostu użytkownika. Najlepiej 
ustalić to przez zmierzenie odległości od zgiętego łokcia do podłogi 
i odjąć 15 cm. Zalecane wysokości blatów w kuchni mogą się różnić. 
A co zrobić, jeśli w kuchni  pracują osoby  niskie i wysokie? Można 
wtedy poszukać rozwiązania kompromisowego lub zaprojektować 
wysokość blatu uwzględniając tę osobą, która najczęściej wykonuje 
prace kuchenne.

Wybierzcie Państwo blat nie tylko piękny i świetnie komponujący 
się z kuchenną zabudową, ale też odporny na zarysowania czy kontakt 
z wodą, a przez to trwały. W naszej ofercie znajdziecie Państwo blaty 
z kamienia, drewniane, z konglomeratu oraz blaty laminowane.
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Dopasujmy układ zabudowy do kształtu i wielkości kuchni. Układ 
kuchni może przybierać kształt litery L, litery U, litery G. Czasami 
najwygodniejszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie kuchni 
z wyspą lub dwoma równoległymi blatami. W przypadku trzech 
pierwszych rozwiązań, jeden blat łączy różne strefy.  Zalecamy by 
pomiędzy lodówką a zlewem oraz zlewem a płytą grzejną znalazła się 
płaszczyzna do pracy i odstawiania naczyń i potraw, a urządzenia nie 
były od siebie zbyt oddalone.

Zaprojektujmy te strefy tak by zmniejszyć odległości i ułatwić przebieg 
pracy. Czynności, które wykonujemy w kuchni najczęściej przebiegają 
według pewnego schematu, nazywanego przez fachowców ciągiem 
technologicznym. Wykonywanie czynności zaczyna się przy lodówce, 
kontynuuje przy blacie i zlewie i, a kończy na blacie za kuchenką/
płytą grzejną. 
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Pamiętajmy aby kuchnia pasowała stylem i charakterem do części 
dziennej wnętrza, najczęściej jest to salon lub jadalnia. Kuchnia 
zamknięta pozwala na więcej odstępstw, ale już aranżacja kuchni 
otwartej wymaga spójności z pozostałym wnętrzem.

Pamiętajmy o użytkownikach leworęcznych! Przecież około 8-15% 
populacji jest leworęczna! Należy ten fakt uwzględnić montując 
na przykład zmywarkę,  zlewozmywak czy źródło światła: dla osób 
praworęcznych światło montujemy z góry tak by padało na lewą 
stronę, dla osób leworęcznych odwrotnie. 
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Dobierzmy kuchenne urządzenia do potrzeb domowników:

Lodówka  – wybierz wielkość lodówki uwzględniając liczbę 
domowników, ilości przyrządzanych posiłków w domu, a co za tym 
idzie wielkości i częstotliwości robionych zakupów. Zastanówcie się 
Państwo na jakiej wysokości chcielibyście zaprojektować lodówkę 
i czy powinna ona być wyposażona w zamrażarkę.

Zmywarka – zalecamy jej użytkowanie w każdej, nawet najmniejszej 
kuchni bo pozwala ona zaoszczędzić czas, wodę i prąd. Dokonując 
wyboru zmywarki, weźcie Państwo pod uwagę ilość naczyń do zmycia 
dziennie. Natomiast aranżując kuchnię, trzeba pamiętać by zostawić 
przynajmniej jeden metr wolnej przestrzeni przed zmywarką.

Piekarnik – zawsze zalecamy umieszczenie go w miejscu, gdzie dostęp 
będzie wygodny, najlepiej w wysokiej zabudowie. Wtedy  piekarnik 
do zabudowy projektujemy na wysokości zapewniającej bezpieczne 
wkładanie i wyjmowanie ciężkich naczyń. Poza tym jego zamontowanie 
na wysokości wzroku umożliwia nam łatwą kontrolę procesu 
pieczenia, bez schylania się.

Płyta grzejna  – jej wielkość, rodzaj i liczbę palników dostosujmy  
do źródła energii oraz częstotliwości i wielkości gotowania. Jeśli 
w kuchni, gotuje więcej osób, zalecamy wybór szerszej płyty grzewczej 
i umieszczenie jej na wyspie, co gwarantuje dostęp kilku osób i radość 
wspólnego gotowania.

Okap kuchenny – wiemy, że z dwóch rodzajów oferowanych przez nas 
okapów, bardziej efektywny jest okap pracujący w trybie otwartym 
(wyciąg), niż te pracujące w trybie zamkniętym (pochłaniacz). Decyzja 
należy oczywiście do Państwa. Zawsze pamiętajmy o zasadzie 
by umieścić go przynajmniej 65 cm nad płytą grzejną.
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Nie zapominajmy o właściwym oświetleniu. Punkty świetlne  
powinniśmy umieszczać w miejscu centralnym (nad stołem lub 
na środku sufitu), ale też w miejscach, w których wykonujemy 
najwięcej czynności.

Zastanówmy się na umieszczeniem szafek, bo to często ten element 
projektu przesądza o funkcjonalności kuchni. Pamiętajmy, że półki 
w szafkach dolnych wymagają od nas pochylania się lub klękania. 
Dlatego polecamy montaż szuflad, szczególnie tych z pełnym 
wysuwem i oczywiście amortyzacją zamykania. Projektując Państwa 
kuchnię, porozmawiamy o funkcji szafek i szuflad, co pozwoli nam 
wprowadzić wiele udogodnień. 
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Rozważcie też Państwo kwestię umieszczenia pralki: w łazience 
czy może jednak w kuchni? Tę kwestię rozważamy pod kątem 
wielkości pomieszczeń, ale też wygody czy mniejszej uciążliwości 
dla domowników.

Jak widać nie ma jednoznacznych odpowiedzi na zadane pytania. O tym 
czy wstawić wyspę, umieścić piekarnik pod płytą czy też wstawić go do słupka 
decyduje wiele czynników. Warto wziąć je pod uwagę podczas projektowania, 
bo tylko wtedy mamy szansę stworzyć przestrzeń, w której będziemy czuć 
się dobrze, a kuchnia nadal  pozostanie ergonomiczna i dobrze zaprojektowana.
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Wymarzona kuchnia  to wynik idealnego zaprojektowania wielu elementów. 
Powyżej zasygnalizowaliśmy tylko 10 z nich, a jest ich cała lista. Ale nie musicie 
się Państwo martwić bo nasi eksperci uwzględnią i skonsultują z Państwem 
wszystkie kwestie, tak że z pewnością będziecie Państwo zadowoleni. 
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