
105

2
0
1
2

Co nale y wiedzie  zanim 
zamówimy „kuchni ”?
Projektanci wyró niaj  4 strefy u ytkowe

w kuchni, które odpowiadaj  czynno ciom

wykonywanym w kuchni: strefa przechowy-

wania, strefa przygotowywania posi ków, 

strefa gotowania, strefa zmywania.

W celu utrzymania porz dku i co wa ne wy-

gody u ytkowania w ka dej strefie, mo emy

dobra  odpowiednie wyposa enie szafek.

Nasze propozycje

STREFA PRZECHOWYWANIA – nie mu-

sisz nurkowa

W strefie przechowywania niezast pione 

okazuj  si  carga, czyli pó ki z drutu zamon-

towane na metalowym stela u. Stela  jest 

przytwierdzony do korpusu szafki, a dzi ki

prowadnicom zawarto  szafki wyje d a

wraz z pó kami na zewn trz. Seria Cargo 

obejmuje ró ne wysoko ci i szeroko ci.

Mo na je stosowa  w rozmiarach szafek 

szeroko ci od 15 cm do 100 cm i wysoko ci

od 51,5 cm do 225 cm. Przy doborze koszy 

cargo, które by oby wykorzystane jako spi-

arnia do przechowywania produktów nale-

y zada  sobie pytania:

– ilu domowników liczy rodzina 

– czy robimy zakupy na zapas czy bie ce

– co przechowujemy w kuchni 

– czego nie przechowujemy, a co chcemy 

przechowywa

Jako podpowied  wskazujemy nast puj ce

mo liwo ci wykorzystania: zgrzewki wody 

mineralnej lub soków, wi ksze partie cukru, 

m ki, oleje, s oiki z marynatami, mleko UHT 

lub dzieci ce, konserwy etc.

STREFA PRZYGOTOWYWANIA 

POSI KÓW

Przede wszystkim niezb dny jest odpowied-

niej wielko ci blat roboczy a obok zlewo-

zmywak.

Artyku y potrzebne do sporz dzania posi -

ków pomie ci cargo, najlepiej mocowane 

do frontu szafki. Ten rodzaj mocowania spo-

woduje, e ruchem jednej r ki otworzymy 

szafk , a ca a jej zawarto  wyjedzie na ze-

wn trz. Do przechowywania przypraw jest 

dobrany odpowiedni rodzaj carga – w skie

15 cm nie zajmuj ce wiele powierzchni, ale 

wietnie wspó pracuj ce z zabudowan  p y-

t  grzewcz , umiejscowiony symetrycznie 

po obu stronach p yty. 

Na podr czne artyku y wykorzystywane 

podczas przygotowywania posi ków mo -

na wykorzysta  szuflady. Sposób ich 

aran acji jest dowolny. Wszystkie maj

wspóln  cech . Dzi ki zamontowaniu 

prowadnic pe nego wysuwu z doci giem

wyje d aj  maksymalnie poza korpus 

szafki.

STREFA GOTOWANIA

Do przechowywania garnków i patelni pro-

ponujemy zabudowa  naro e kuchni i za-

stosowa  pó ki obrotowe lub kosze 

CORNER. Pó ki obrotowe wyst puj ce 

w ofercie firmy REJS posiadaj rednic  od 

51 cm do 82 cm w zale no ci od modelu. 

Ich rodzaj mocowania w szafce pozwala na 

obracanie kosza niczym karuzeli, przez co 

w atwy sposób mo na si gn  okre lony

przedmiot. W przypadku szafek naro nych

tzw. „ lepych” sugerujemy wykorzystanie 

koszy CORNER COMFORT i CORNER 

FRONT, które zapewniaj  pe en dost p do 

najtrudniej dost pnych miejsc w kuchni. 

Inn  propozycj  rozwi zania s  CORNER 

COMBO stosowane do zagospodarowywa-

nia naro nych szafek. Dzi ki wysuwnym 

szufladom zamocowanym na obrotowym 

stela u oraz bocznym koszom mo e by

wykorzystywany do przechowywania wielu 

artyku ów.

STREFA ZMYWANIA

Oferta firmy REJS, w zakresie suszarek/

ociekarek do naczy , jest bardzo szeroka. 

Pocz wszy od wisz cych, montowanych 

w korpusie szafki, poprzez zawieszane 

bezpo rednio na cianie lub relingu, na 

stoj cych ko cz c. Dost pne w pokry-

ciach chromowanych, bia ych lub wykona-

ne ze stali nierdzewnej. REJS posiada 

w ofercie ociekarki od 40 cm do 120 cm. 

Do przechowywania ciereczek, g bek 

mo emy zastosowa  stela e wysuwne do-

st pne w ofercie firmy, mocowane do boku 

szafki pod zlewozmywakiem lub specjalne 

szuflady pod zlew. W strefie zmywania mo-

emy umie ci  szuflad  frontow  z pojem-

nikami na odpady. Dzi ki odpowiedniej 

wielko ci pojemnikom mo emy dokony-

wa  wst pnej segregacji odpadów ju  na 

poziomie w asnego gospodarstwa domo-

wego. Wszystko dost pne w ofercie firmy 

REJS.

System carg i szuflad skupionych w linii 

MAXIMA zosta  nagrodzony Z otym Medalem 

MTP w 2006 roku i w 2010 roku.

R E J S prezentuje

ADRES FIRMY:

REJS Spó ka z o.o.

ul. M awska 61

87-500 Rypin

tel. 54 280 5651

www.rejs.eu
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