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Вже давно канули в минуле ті часи, коли придбати меблевий гарнітур було не просто
складно, а фактично неможливо. Нинішнє століття — століття колосального вибору
серед моделей, забарвлень, стилів, виробників, якості і так далі. Більш того, тенденції
сучасної епохи такі, що приміщення повинно бути не просто обставлено предметами
меблів, його обстановка повинна відповідати ряду критеріїв, серед яких основні:      

- Довговічність.
- Функціональність.
- Практичність.
- Екологічна (експлуатаційна) безпека.
- Відповідність індивідуальним характеристикам приміщення, що обставляється.

Перед сучасною людиною вже не стоїть питання дефіциту, для неї головне вибрати
гарнітур, що відповідає максимальній кількості перерахованих критеріїв. І як показує
практика, поставлене завдання ефективно вирішать меблі на замовлення для приміщень
будь-якого призначення. Крім того, це єдиний спосіб, що дає сто процентну гарантію
того, що шафа – купе, наприклад, ідеально впишеться у відведений їй кут, а нова кухня
по функціональних можливостях і розміщенні повністю підходитиме під особисті
переваги. Одним словом, приведений спосіб покупки обстановки нині вважається
найоптимальнішим, а тому розглянемо глобальніше питання: як не помилитися при
замовленні.

Щоб замовлення меблів радувало, а сама обстановка прослужила довгі роки, спочатку
необхідно коректно підійти до вибору фірми. Крупні і серйозні організації підходять до
питання замовлення вкрай відповідально, а тому можуть запропонувати не тільки вибір
матеріалів, оптимальні ціни, швидке виготовлення, але і пропрацювати комп'ютерні
проекти варіантів розстановки. А замовник повинен звернути увагу на наступні моменти:

1. Якість. 
Залежить від матеріалів і устаткування, на якому виготовляються меблі. Натуральні
(дорогі) матеріали: дуб, сосна, бук, клен, горіх, модрина, береза. Також скло, ротанг,
шкіра і метал. Штучні: МДФ, пластик, ДВП, ДСП. Устаткування і матеріали дві залежні
одна від одної характеристики якості. Поширена помилка замовника: віддаючи перевагу
дорогому матеріалу нехтувати питаннями устаткування для виробництва.

2. Функціональність. 
Повна відповідність призначенням. Часто функціональністю нехтують заради краси і
оригінальності.

3. Ергономічність. 
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Показник комфорту і практичності.

4. Екологічна безпека.

5. Надійність. 
Залежить від використовуваної фурнітури.

6. Безвідмовність в експлуатації і здатність до швидкого ремонту. Зневага цими
якостями ще одна помилка замовників.

7. Здабність до легкого чищення.

8. Індивідуальність і естетичність.

І, наприкінці, варто врахувати один маленький нюанс. Набувати меблів під замовлення
для дорослих і дітей необхідно по-різному. Дитячі меблі крім всього перерахованого
повинні відповідати критерію «трансформації», бо малюк росте (міняється) і все, що його
оточує, повинно мінятися разом з ним. Тоді до кожного вікового циклу не доведеться
купувати окрему обстановку.
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