Кухня з нуля
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Мабуть, кухня є незамінним для нас простором. Адже тут ми проводимо ранок за
сніданком, вечеряємо після трудового дня, готуємо, розпускаємо плітки, ухвалюємо
важливі рішення і вирішуємо насущні проблеми. Напевно, саме тому дизайн і планування
кухні такі важливі для нас.
Планування і дизайн кухні – це достатньо складні і відповідальні завдання. Адже кухня
повинна не просто приголомшливо виглядати, але і відповідати у функціональному плані
вашому життєвому стилю.
Якщо ви плануєте самостійно перетворити свою кухню, то
вам необхідно буде виконати декілька обов'язкових кроків.
Отже, по-перше, необхідно вивчити різні джерела інформації – інтернет, журнали, книги
– знайти підказки або цікаві рішення для натхнення. Крім того, в цих джерелах потрібно
звернути увагу на основні принципи використання вільного кухонного простору і макетів.
По-друге, визначтеся з призначенням вашої кухні. Якщо ви природжений кухар і любите
створювати справжні шедеври для гурманів, то вам необхідно буде спроектувати
кухонний простір так, щоб все було під рукою. Природно, що у такому разі вам
знадобитися і професійна техніка. Але якщо ваша кухня – це справжній оплот вашого
сімейного життя, то вам знадобитися більше вільного простору для приємних обідів і
домашніх справ.
Наступним кроком вам потрібно буде визначитися з тим, якою буде кухня по відношенню
до решти житлового простору – закритою або відкритою. Якщо ви звичайно їжу
замовляєте, а не готуєте самі, то вам більше підійде кухня так званого «закритого типу».
Ну, а якщо ви любитель порадувати домочадців стравами власного приготування, то
ваша кухня – кухня «відкритого типу», так звана «кухня-студія».
Далі обов'язково на міліметрівці зробіть макет вашої майбутньої кухні. Краще, якщо
кожен квадратик на папері відповідатиме вашому кроку. Схему створювати краще
найзагальнішу. Та варто пам'ятати, що правильно створений макет – це вже велика
частина успішно виконаної роботи в плані досягнення найбільшої майбутньої
функціональності вашої кухні.
І, нарешті, останнє, завжди пам'ятаєте про «правило трикутника». Для максимальної
ефективності вашого макету, в думках прокресліть трикутник від раковини до плити і
холодильника. Кожна із сторін трикутника, що вийшов, не повинна бути більше дев'яти
кроків, а сумарно всі три сторони повинні складати від 12 до 26 кроків.
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