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Існує два основні види фурнітури, кожний з яких застосовується для проведення певних
видів робіт. Одним з видів є лицьова фурнітура, до якої відносять різні ручки, ніжки і
замки. Другий вид визначають як кріпильну фурнітуру, і до цієї категорії належать
скоби, шарніри і петлі, стягування, що направляють смуги для ящиків і тому подібне.
Меблі, для виробництва яких виготовлений найширший асортимент різного виду
фурнітури, призначаються для кухні. У наш час при виробництві меблів для кухонь
використовують цілий список різноманітних пристосувань, здатних забезпечити
максимальний комфорт при мінімальних зусиллях з боку споживача. Для цих цілей були
створені різні утримувачі, рейлінги, доводчики, демпфери і петлі.       При покупці меблів
для кухні, особливо в тому випадку, якщо ціна за гарнітур достатньо висока, потрібно
дуже ретельно і уважно оглянути всю фурнітуру, що є наявною. Якщо вона зроблена з
неякісного матеріалу, чи ж її зовнішній вигляд свідчить про те, що фурнітура явно дуже
дешева, то потрібно ще раз звернути пильну увагу і на самі меблі, особливо на той
матеріал, з якого вона виготовлена, а так само на те, наскільки ретельно оброблені всі
кромки і отвори для підвісних полиць.

Може бути так, що продавець прагне продати вам меблі з дешевого матеріалу , видаючи
його за дорогий. Логіка такого міркування вже дуже давно відображає саме реальність
ситуації, оскільки якщо виготівники вирішили заощадити грошові кошти на такій дрібниці,
як фурнітура, то чи не заощадили вони і на кваліфікованості своїх працівників, якості
матеріалу. Для прикладу можна навести два види стягувань – один з алюмінієвого
сплаву, а інший ексцентриковий. Алюмінієві стягування вже достатньо тривалий період
часу прагнуть не використовувати, оскільки виглядають вони досить грубо. У той же час
стягування ексцентрикові практично непомітні, а якість їх значно вища. Не дивлячись на
те, що другий вид стягувань кращий, використання таких стягувань передбачаэ
складніший вид робіт з їх установки, оскільки для цього потрібне дуже складне,
комбіноване устаткування. Меблі, механізми яких оснащені ексцентриками, довговічніші,
а механізми працюють чіткіше. Більше того, зношування ексцентриків значно менше, ніж
зношування алюмінієвих стягувань. Саме за наявністю або відсутністю ексцентричних
стягувань можна з точністю визначити, які меблі вироблені на спеціальних меблевих
заводах і фабриках, а які є просто підробкою.
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