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MEBLI

Na podstawie produktów Komandor



1. BŁĘDY W
TWORZENIU

WNĘTRZA SZAFY
Z FRONTAMI
UCHYLNYMI

 



 - Niedostosowana ilość zawiasów do wielkości
i ciężaru frontów.
 
Projektując fronty należy przede wszystkim sprawdzić
maksymalne wymiary zastosowanego materiału oraz jego
ciężar. Tylko w taki sposób można prawidłowo wybrać
ilość zawiasów, które utrzymają fronty bez obawy,
iż drzwi z biegiem czasu zaczną się obwieszać.



źródło:  https://web.hettich.com/fileadmin/media/PRO/TA_2016_02_pl_PL.pdf

Standardowe zasady umieszczania zawiasów



- Błędne projektowanie elementów wysuwnych w
miejscach przeznaczonych na zawiasy.
 
Należy pamiętać, że projektowanie wnętrza szafy bez
uprzedniej analizy zastosowania zawiasów (zgodnie 
z przyjętymi zasadami) skutkować może kolizją
elementów wysuwnych lub koniecznością dodatkowych
odsadzeń. 
 



- Nieuwzględnianie grubości materiału, systemu
montażu oraz przeznaczenia półki.
 
Podczas tworzenia szafy/regału na wymiar bardzo
istotnym aspektem jest odpowiedni wywiad z klientem.
Należy dowiedzieć się jakie przeznaczenie będzie miała
określona półka, by móc stworzyć stabilną konstrukcję.
Stosowanie modnych w wizualizacjach bardzo cienkich
półek bez podpór, na których klient docelowo chce
trzymać ciężkie książki, może doprowadzić do wygięcia
się płyty w nieestetyczny sposób lub do jej zerwania pod
nadmiernym obciążeniem. Oprócz samej grubości płyty
ważna jest także jej odpowiednia długość. 
 
 



Zasady doboru grubości półek



2.BŁĘDY W
KONSTRUKCJI

PODŁOGI SZAF Z
FRONTAMI

UCHYLNYMI
 



- Zastosowanie drzwi uchylnych od samego
sufitu, aż do podłogi z pominięciem cokołów.
 
W przypadku szaf na wymiar cokół jest
koniecznym elementem technologicznym 
o funkcji nośnej oraz pozycjonującej podłogę
szafy, zazwyczaj niedemontowanym. Umożliwia
on lepszy dostęp do szafy przy odkurzaniu lub
zmywaniu podłogi. Najczęściej stosujemy cokół 
o wysokości 58 mm, cofnięty w stosunku do
podłogi i ścian bocznych.
 
Brak zastosowania cokołu powoduje, iż nawet
przy najmniejszym rozregulowaniu zawiasu 
i opuszczeniu się frontów będą one trzeć 
o podłogę. Może również dojść do ich zniszczenia
jeśli pod drzwi uchylne dostanie się nawet drobny
kamyk lub woda.
 



Stosowanie cokołu



- Stosowanie bezuchwytowego systemu
otwierania frontów P2O bez analizy, czy będzie to
dla Klienta rozwiązanie funkcjonalne.
 
W przypadku frontów o wysokości 2000 mm
odradzamy zastosowanie systemu Push to Open.
W tej chwili na rynku żaden z producentów nie ma na
tyle sprawnych P2O, aby działały na każdej
wysokości frontu - zazwyczaj dobrze „chwytają” tylko
przy naciskaniu w określonej strefie, co irytuje
Klientów podczas użytkowania.
Adaptery P2O są jednym z najbardziej awaryjnych
elementów mebli i muszą być cyklicznie regulowane,
dodatkowo zastosowanie systemu P2O niestety na
większości materiałów powoduje efekt
nieestetycznego palcowania.
 
 
 



3.NAJCZĘSTSZE
BŁĘDY PODCZAS

MIERZENIA
PRZESTRZENI

NA SZAFĘ
 



- Błędne pomiary ścian
 
Jednym z najistotniejszych elementów tworzenia szafy
na wymiar jest odpowiedni pomiar ścian, do których szafa
zostanie dopasowana. Choć każdy projektant marzy 
o prostych ścianach i kątach prostych, rzeczywistość
często odbiega od ideału. Dlatego przy tworzeniu mebli na
wymiar, mamy możliwość korygowania krzywizn ścian
odpowiednimi rozwiązaniami. Jednym z nich jest
zastosowanie blendy maskującej, która umożliwia
estetyczne połączenie szafy ze ścianą.
 
 
Przy tworzeniu szafy we wnęce, należy kilkukrotnie
dokonać pomiaru ścian bocznych, ściany tylnej oraz sufitu 
i podłogi. Na podstawie precyzyjnych pomiarów jesteśmy w
stanie zaprojektować odpowiedni mebel z uwzględnieniem
mankamentów wnęki.



Zasady tworzenia szafy we wnęce



- Zapominanie o listwach przypodłogowych
 
Podczas projektowania szafy, często architekci koncentrują
się na formie i kolorystyce, a zapominają o istotnych
detalach wykończenia wnętrza, które zazwyczaj planowane
są na etapie projektu budowlanego. Projektując szafę
należy uwzględnić informację czy w pomieszczeniu
znajdują się listwy przypodłogowe. Jest to szczególnie
istotne w szafach z drzwiami uchylnymi, których otwieranie
nie może być blokowane przez listwę.
 
W każdym z tych przypadków należy zastosować
odpowiednie rozwiązanie takie jak:
- stworzenie odpowiedniego odstępu pomiędzy frontami
uchylnymi a ścianą z listwą,
- stworzenie blendy maskującej,
- frezowanie boku szafy pod listę podłogową (w tym
przypadku wysokość cokołu musi być wyższa od
wysokości listwy przypodłogowej).
 

źródło:  https://web.hettich.com/fileadmin/media/PRO/TA_2016_02_pl_PL.pdf



4. BŁĘDY W
PLANOWANIU I
ARANŻOWANIU
SZAF I
GARDERÓB

 



- Brak wywiadu z klientem
 
Kluczowym elementem tworzenia szafy lub garderoby jest
wywiad z klientem, każdy bowiem posiada inne warunki
fizyczne oraz inne preferencje przechowywania. Zawsze
należy wykonać analizę składającą się z kilku
podstawowych pytań, które pozwolą spersonalizować
mebel:
 
- Co ma być przechowywane w meblu? 
- Ile miejsca można na niego przeznaczyć?
- Dla kogo ma być mebel i ile osób będzie z niego
korzystało? 
- Jaki sposób przechowywania klient preferuje, wieszanie
czy składanie? 
- Czy mebel będzie pełnił funkcję tylko użyteczną czy
także estetyczną i reprezentacyjną?
 



Zasady tworzenia wnętrza szafy i garderoby

- Świadome stosowanie elementów we
wnętrzu szafy
 
W przypadku szaf i garderób, każdy centymetr
jest na wagę złota. Warto mieć świadomość ile
miejsca zajmują poszczególne elementy ubioru.
Taka wiedza, pozwala stworzyć szafę, w której
każdy przedmiot będzie poprawnie
przechowywany bez zbędnego marnowania
miejsca.
 
Warto pamiętać, że szafa dla kobiety różni się
swoim wnętrzem od szafy dla mężczyzny czy
dziecka. Aranżacja szafy dla dwojga różni się
od szafy dla jednej osoby. Wynika to z prostej
zależności -  każdy z nas jest inny i ma inne
potrzeby.
 



- Najczęściej zapominane elementy przy tworzeniu
szafy i garderoby
 
1. Zachowanie odpowiedniej przestrzeni dla odzieży
wiszącej długiej i krótkiej oraz tej ułożonej na półkach.
 
2. Zaplanowanie strefy hobby i na rzeczy sezonowe.
 
3. Układanie rzeczy zgodnie z logiką. Spodnie, koszule i
krawaty na dedykowanych wieszakach i blisko siebie, aby
szybko skompletować strój wyjściowy.
 
4. Przechowywanie bielizny osobistej i zegarków w 
 specjalnych szufladach i organizerach.
 
5. Tworzenie strefy dla obuwia, aby oddzielić je od ubrań
codziennych.
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SHOWROOM KOMANDOR
Aleje Solidarności 34 - Galeria Polskie Meble (piętro I, lokal
23B) 61-696 Poznań
godz. otwarcia: pn.-sob.: 10-20, 
nd. handlowe: 10-18
 
tel. kom. 667 300 325
e-mail: showroom@komandor.pl
www.showroom.komandor.pl
 


