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Будь-які кухонні меблі, які були виготовлені конвейєрним способом, з часом втрачають
свою привабливість. Найчастіше свою презентабельність втрачає не сам корпус, а
фронтальні панелі кухонної стінки, тобто її дверці. Тому для того, щоб ваша кухонна
стінка виглядала оновленою, досить буде замінити дверці.
Нова кухня – задоволення не з дешевих. Тому частковий ремонт кухні може стати
оптимальним бюджетним варіантом. Кухонна стінка із старим фасадом і новими
фронтальними плитами не тільки освіжить інтер'єр кухні, але і зможе прослужити вам
ще декілька років.
Робоча поверхня на кухні привертає собою увагу, потрапляючи
постійно в поле зору. Тому для оновлення кухні іноді досить буде замінити стільницю.
Такі стільниці доступні і постійно є у продажі: і на будівельному ринку, і в спеціалізованих
магазинах. Вони розрізняються на вигляд, колірним відтінкам, якостю.
Установку кухонної арматури проводять до монтажу панелей на корпус кухонної стінки.
Спершу монтується місце мийки: на стільницю приклеюється скотч по майбутніх контурах
мийки – клейка стрічка захистить панель від подряпин під час її розпилювання. Лінія, по
якій пройде пропил, повинна бути на відстані 10 мм від краю – це буде опора для мийки.
По кутах майбутнього пропила робляться десятиміліметровим свердлом отвори, щоб
легше було змінити напрям розпилювання. Краї спилів стільниці обробляються тонким
шаром силікону для захисту деревини від вологи.
Наступний етап – обробка отвору під мийку. На мийку кріпиться скотч і кернером
намічається точка кріплення мийки. Отвір, точка кріплення мийки, свердлиться у
декілька етапів – свердлами 3, 6, 12 мм.
Далі проводиться позначка отвору для змішувача. Діаметр отвору 35 мм. Прорізають
його спеціальними інструментами – коронкою по металу, кільцевою пилою та ін. Краї
мийки замість силікону покривають герметизуючою гумою.
Далі стільниця встановлюється на корпус стінки і закріплюється скобами. Після
закінчення всіх робіт з установкою мийки, акуратно різаком віддаляється частина стрічки
ущільнювача, яка виступає.
Господарські полички між шафками
Кухонні меблі, що складаються з декількох модулів, не завжди заповнюють собою все
місце на кухні. Для того, щоб створити безперервну площину, в нішах між шафками
можна розмістити настінні полички. У виготовленні такі полички дуже прості. Вам
знадобиться розпиляна на декілька частин кріпильна плита і накладки для країв.
Отвори, призначені для кріплення полички, робляться на одній відстані. Полички
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кріпляться за допомогою шурупів. Місця під потайні головки шурупів краще роззенкувати,
так шурупи не будуть помітні.
Монтаж кухонної витяжки
Сьогодні установку витяжної труби може здійснити і непрофесіонал. Все, що для цього
потрібно – це зробити два отвори під дюбелі в стіні. Для того, щоб точно горизонтально
відмітити крапки для свердлення, в упаковці до витяжки є шаблон для свердлення. Між
шафками відмічається центр, далі за допомогою рівня проводиться вертикальна лінія, на
яку скотчем кріпиться шаблон. За шаблоном відмічаються точки свердлення. Далі
робляться отвори, і проводиться монтаж деталей витяжки.
Скляні елементи
Для додання респектабельнішого вигляду кухні можна використовувати в її оформленні
матове скло. Наприклад, ним можна облицьовувати ніші між шафками. Для цього
спочатку приміряємо скло безпосередньо на його майбутньому місці; робимо позначки
для свердлення отворів під кріплення скла, причому не забуваємо про запобіжний
пластмасовий профіль. Далі скло і запобіжний профіль з'єднуються, кріпляться до стіни
і притискаються зверху алюмінієвим профілем.
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