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У виборі кухні важливо все, тому оптимальний варіант облаштування кухні –
облаштування 
«з нуля». У такому разі у вас не виникне проблеми в підборі меблів, підгонці її висоти до
вже наявної техніки і т.п. Для сучасної кухні характерне виконання всіх її елементів в
одному стилі, тобто стільці і полички теж повинні бути в одному стилі. Купувати кухні
краще всього в крупному 
спеціалізованому салоні, де ви зможете вибрати кухню, додаткові меблі, побутову техніку

і навіть світильники в одному стилі.      Сьогодні виробники кухонних меблів націлені на
зручність і максимальну функціональність 
кухні. Тому останнім часом дуже широко почали використовуватися «каруселі», релінги, 
карго, кутові шафи, меблі на коліщатках. Загалом, все робиться для того, щоб в кухні 
був використаний з користю кожен вільний сантиметр простору. Вже традиційним стало 
вбудоване підсвічування над робочими поверхнями – плитою, мийкою і стільницею.
Перед тим, як придбати кухню необхідно продумати всі моменти, які в тому або іншому 
ступені можуть вплинути на модель кухні.

Подумайте, скільки чоловік у вашій сім'ї користуються кухнею. Виходячи з цього вже 
вирішите, скільки необхідно вільного простору, можливо, вам знадобиться дві мийки або 
дві стільниці, якщо на кухні одночасно будуть декілька чоловік (щоб людина, яка 
захотіла зробити собі бутерброд, не заважала тому, хто готує вечерю). До цього питання

відноситься і те, чи збираєтеся ви всією сім'єю за вечерею на кухні чи ні – адже на ній 
вільно і не заважаючи один одному повинні поміститися всі члени сім'ї.

Далі визначтеся з тим, чим ви збираєтеся займатися на кухні – чи буде вона тільки 
місцем для приготування їди чи ж прийме на себе функції їдальні і пральні.
Якщо ви готуєте постійно або хоч би часто, подумайте, якого розміру і типу вам 
необхідна стільниця. У будь-якому випадку вона повинна бути виготовлена з міцного 
матеріалу мало схильного до зовнішніх дій.

Дуже багато сьогодні використовують вбудовану побутову техніку. Якщо і ви збираєтеся 
придбати таку техніку, то вам варто врахувати її висоту: вона повинна бути рівна висоті 
робочої поверхні.

Неодмінним атрибутом будь-якої кухні є шафки. Подумайте, яка кількість продуктів і 
посуду ви будете в них зберігатись – від цього залежатиме їх розмір.
Якщо у вас є домашній вихованець, то не варто забувати і про нього. Сьогодні виробники

кухонь навіть облаштовують спеціальні місця для годування тварин.
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Щодо колірного рішення, так ця справа чисто індивідуальна. Деяким більше подобаються

холодні, пастельні тони, а іншим – яскраві, насичені. Колірне рішення кухні може 
залежати від освітленості приміщення.

І останнє – збираючись вже в магазин, щоб придбати кухонні меблі, обов'язково складіть 
точний план приміщення, де розташовуватиметься кухня. Причому потрібно вказати 
розміщення вікон, розеток, дверного отвору, вентиляційних каналів і нестандартних 
виступів стін.

Отже, при виборі кухні саме головне – це передбачити всі деталі, навіть найдрібніші.
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