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Коли перед нами встає завдання придбання нових меблів, ми розглядаємо багато 
варіантів. Одним з таких варіантів є виготовлення меблів під замовлення.

Головні критерії, на які звертає увагу замовник меблів при виборі виробника меблів, є
ціна і якість меблів, що виготовляються. Крім того, важливими є термін експлуатації
меблів і їх екологічна безпека для людини. Важливу роль грає і те, які гарантії надає
виробник.      Звичайно вважають, що меблі, які виготовляються під замовлення,
коштують набагато дорожче вже готових в магазинах. Насправді, це не зовсім так. Меблі
під замовлення бувають, також як і готові, трьох класів: економ, середнього класу і класу
люкс, причому враховується не тільки ціна, але співвідношення ціна-якість.

Найпростіші і дешевші меблі – це меблі економ-класу. Основний матеріал для їх
виготовлення – ДСП, яка є спресованою дрібною стружкою будь-яких порід деревини.
Сучасні технології виробництва ДСП роблять її достатньо міцною і екологічно
безпечною, знижуючи вміст формальдегідів до мінімуму. Тому меблі, виготовлені з ДСП
достатньо довговічні і універсальні. Що ж до їх зовнішньої привабливості (рівності
поверхні, текстури і фактури), то вона значно поступається матеріалам,
використовуваним при виготовленні меблів середнього класу.

Ширший спектр матеріалів застосовується при виробництві меблів середнього класу. Такі
меблі красивіше і якісніше за меблі економ класу, з чого виходить, що і вартість їх на
порядок вище. Основними матеріалами для виготовлення цих меблів є ДСП (тільки
вищого класу), МДФ, недорогі породи натуральної деревини, ламінат і меламін, пластик,
скло і метал, натуральний і штучний камінь. Завдяки такому широкому спектру
матеріалів, дизайнери не обмежені у втіленні своїх задумів. Меблі цього класу красиві,
надійні і міцні, вони функціональні, універсальні і практичні.А використання різних
матеріалів навіть схожі меблі робить абсолютно різними.

Найдорожчі меблі – це меблі класу люкс, другими словами їх можна назвати елітними (і
не тільки через ціну). До виготовлення таких меблів відносяться дуже ретельно, адже
вони  виготовляються тільки в невеликих кількостях і лише по індивідуальних
замовленнях. Будь-які меблі цього класу виготовляються тільки з високоякісних
матеріалів. Використання штучних матеріалів не допустимо (хоча натуральний камінь,
наприклад, для кухонної стільниці частіше замінюють штучним) – всі матеріали повинні
бути натуральними і найвищої якості. Фурнітура і елементи декорування також
використовуються тільки дорогі: якісні, надійні і лише дизайнерські.
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