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Вибрати меблі для кухні просто – так думає більшість з тих, хто затіяв ремонт та
оновлення меблів на кухні. Водночас, якщо копнути глибше, виявляється асортимент
кухонних меблів настільки широкий, що пересічному покупцю надзвичайно легко
розгубитися.        Якщо ви постали перед вибором кухонних меблів і розгубилися – не
переживайте ви не єдині, адже здебільшого наш вибір залежить від багатьох змінних
(обмежений сімейний бюджет, компактність кухні та співвідношення ціна-якість),
врахувати які одночасно доволі складно.

Звичайно, не існує єдино правильного алгоритму вибору кухонних меблів, проте ми б
рекомендували наперед намалювати проект кухні вашої мрії, а під час ремонту кухні чітко
продумати місця для розеток, виведення води, зливу, газу та телеантени відповідно до
намальованого вами проекту. Вибираючи меблі для кухні вам також доведеться
визначитися, яка побутова техніка згідно вашого плану має знаходитися на кухні,
постарайтеся знайти місце на кухні для посудомийної машини, адже це чудо техніки
сильно полегшує життя господиням.

Існує можливість придбання готової кухні, проте дедалі частіше все більше клієнтів
надають перевагу замовленню кухні під індивідуальний проект, що дозволяє
максимально врахувати особливості вашої кухні. Що стосується матеріалу, з якого
виготовляють кухонні меблі, то як правило, це натуральна деревина, МДФ, ДСП.
Відповідно вартість такої кухні спадатиме у такому ж порядку.

Чи не найпопулярнішим матеріалом для кухонних фасадів є саме МДФ, адже ключовою
його перевагою є хороше співвідношення-ціна якість, а також розмаїття кольорів. ДСП,
хоч і дешевше, проте недовговічне. Гарно виглядають кухонні меблі з натурального
масиву, проте їх не можна мити, а відтак вони швидко і легко забруднюються. Зверніть
увагу також на фурнітуру, що використовуватиметься для ваших кухонних меблів – вона
повинна бути якісною та надійною.

Відтак, якщо ми говоримо про кухонні меблі Львів  у цьому плані можна вважати
законодавцем кухонної моди. Тут не бояться експериментувати – модерн, класика,
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авангард – будь-який стиль може вдало вписатися у вашу кухню. Вибираючи кухонні
меблі, й ви не бійтеся експерименти та проявляти власну фантазію, при цьому
пам’ятаючи про гармонійність та комфорт на кухні, де усе повинно бути зручно і під
рукою. Вдалих вам експериментів!
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