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Od czego zacząć projekto-
wanie kuchni?

Piotr Adamczyk, QZEN:
 – Gdy planujemy pomiesz-
czenie, w  którym ma się 
znajdować kuchnia, warto 
przede wszystkim poświęcić 
czas na wstępną koncepcję. 
Dokładnie przemyśleć, jak 
rozplanować poszczególne 
strefy robocze: przechowywa-
nia, przygotowania, gotowa-
nia, zmywania, a także gdzie 
i jakie sprzęty AGD chcieliby-
śmy ustawić. Te informacje 
są niezbędne na pierwszym 
etapie, gdy zaczynamy myśleć 
o urządzeniu kuchni.

Dlaczego rozplanowanie 
sprzętów AGD w  kuch-
ni jest tak ważne już na 
pierwszym etapie?

 – Chodzi o  rozplanowanie 
poszczególnych instalacji: 
wodno-kanalizacyjnej, elek-
trycznej i gazowej. W nowym 
domu (lub mieszkaniu), który 
jeszcze nie został wykończo-
ny, możemy tak rozplanować 
instalacje, by idealnie zgrały 
się z  naszymi oczekiwania-
mi wobec naszej wymarzonej 
kuchni. W przypadku remon-
tu, gdy wymieniamy kuchnię 
na nową, również możemy 
wykonać odpowiednie prze-
róbki instalacji. Dlatego tak 
ważna jest wstępna koncep-
cja ułożenia mebli i sprzętów, 
by wiedzieć, gdzie np. mają 
się znajdować gniazdka, do 
których wepniemy piekarnik, 
okap, lodówkę czy zmywarkę. 
Gdy mamy wstępną koncep-
cję kuchni, przygotowujemy 
pomieszczenie: przyłącza, 
ściany, posadzki, a  dopiero 

na końcu robimy ostateczny 
pomiar i  projekt kuchni na 
wymiar.   

Wspomniał Pan też o  po-
dziale na strefy robocze. 
Jak się to ma do projekto-
wania kuchni?

 – Kuchnię urządzamy, bio-
rąc pod uwagę strefy robo-
cze, żeby jak najłatwiej nam 
się w niej później pracowało. 
Kuchnia powinna być jak 
najbardziej ergonomiczna. 
Nie damy raczej zmywarki 
i  zlewu naprzeciwko siebie 
w  odległości 3 metrów. Mar-
nowalibyśmy bowiem czas na 
ciągłe przenoszenie naczyń. 
Najlepiej planować wszystko 
strefami, by praca w  kuchni 
mogła przebiegać sprawnie.

Jakie są zalety mebli na 
wymiar?

 Każdemu klientowi mo-
żemy przygotować indy-
widualne rozwiązania, by 
maksymalnie i  rozsądnie 
wykorzystać przestrzeń w po-
mieszczeniu i meble kuchen-
ne dopasować do jego potrzeb. 
Jesteśmy w  stanie wykonać 
każdy mebel tak, jak chce 
klient. Każdą szerokość, wy-
sokość i głębokość mebli. Do-
pasujemy meble do dużych 
i przestronnych pomieszczeń, 
ale też zaplanujemy idealne 
rozwiązania dla małych kuch-
ni. Nawet wszelkie narożniki 
przestają być kłopotliwe. Jest 
bowiem mnóstwo możliwości 
ich zagospodarowania, po-
cząwszy od koszy obrotowych, 
nerek Le Mans czy rozwiązań 
typu magic corner, po szufla-
dy, które można zamontować 

w  szafce narożnej. Dodatko-
wo klient może wybrać, jak 
chciałby otwierać poszcze-
gólne szafki i  szuflady, jak 
zagospodarować ich wnętrze, 
by np. łatwiej było w  nich 
przechowywać sztućce czy 
naczynia. Możemy zapropo-
nować też mnóstwo pomysłów 
na oświetlenie kuchni, jak 
i sporo innych funkcjonalnych 
rozwiązań, o  których klienci 
mogli nawet nie słyszeć.

Czy przed zamówieniem 
ostatecznego projektu me-
bli kuchennych na wymiar 
trzeba mieć już wybrane 
konkretne sprzęty, model 
piekarnika czy lodówki?

 – Zanim przystąpimy do 
prac nad meblami, musimy 
wiedzieć dokładnie, jakie 
sprzęty AGD będą zabudowy-
wane, a  jakie wolnostojące. 
Muszą już być wybrane kon-
kretne modele. To ogromnie 
ważne, ponieważ tak, jak 
różnych rozwiązań wykorzy-
stywanych w kuchennych me-
blach jest mnóstwo, tak samo 
wiele jest rodzajów i  modeli 
sprzętów AGD. Piekarniki, 
lodówki, zmywarki itd. róż-
nych producentów różnią się 
wymiarami. Zanim przystą-
pimy do przygotowania mebli, 
musimy wiedzieć dokładnie, 
jaka lodówka będzie w kuch-
ni, jaki piekarnik zabudować. 
Płyty indukcyjne czy elek-
tryczne mają różne wymiary, 
do tego na rynku pojawiły się 
też zestawy domino, które 
można łączyć. A okap? Może 
być wiszący, albo umieszczo-
ny w blacie. Zmywarki z kolei 
mają dwa standardy szeroko-

Idealna kuchnia na wymiar – o czym warto pamiętać?
■  Kuchnia – nie bez powodu niejednokrotnie nazywana jest „sercem domu”. To tutaj spędzamy czas na przygotowanie smakowitych po-
traw, ulubionych dań i pysznych ciast, którymi zdobywamy serca smakoszy. Aby gotowanie sprawiało nam przyjemność, a nie było tylko 
obowiązkiem, nasza kuchnia powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Jak to osiągnąć? Na nasze pytania odpowiada Piotr Adamczyk, 
wspołwłaściciel firmy QZEN – meble na wymiar.

QZEN – najlepsze meble kuchenne na wymiar

QZEN to doświadczony producent mebli na wymiar. Firma działa już 10 lat na rynku, 

wykonując po kilkanaście kuchni na wymiar miesięcznie. Doskonałą jakość wykonania 

mogą potwierdzić tysiące zadowolonych klientów.

W  październiku 2019 w  Wadowicach QZEN otwiera mieszkanie ekspozycyjne, 
w którym każdy klient będzie mógł obejrzeć rozmaite rozwiązania i zobaczyć ide-
alnie urządzone kuchnie. Już teraz zapraszamy na wielkie otwarcie.

ści 45 cm lub 60 cm. Możemy 
je całkowicie zabudować, albo 
częściowo, ale równie dobrze 
można kupić zmywarkę wol-
nostojącą. To wszystko musi-
my wiedzieć przed wykona-
niem mebli.

Jaki jest czas realizacji? 
Ile trzeba czekać na wy-
marzoną kuchnię na wy-
miar?

 – Termin realizacji – od mo-
mentu zaakceptowania final-
nego projektu – to od czterech 
do ośmiu tygodni. Wszystko 
zależy od materiałów i proce-
su technologicznego. Przykła-

dowo, jeśli klient chce meble 
lakierowane, to trzeba pamię-
tać, że sam proces lakierowa-
nia jest długotrwały.

Jakie kuchnie są teraz 
modne? Jakie trendy obo-
wiązują?

 – W  przypadku frontów 
meblowych ostatnio bardzo 
modne są odcienie szarości ze 
wstawkami drewna lub pły-
ty drewnopodobnej. Z  kolei 
blaty najczęściej kamienne, 
z  konglomeratu kamiennego 
lub ewentualnie z płyty z la-
minatu HPL przypomina-
jącej kamień. Warto jednak 

pamiętać, że najważniejsze 
jest dobranie kolorystyki me-
bli do pomieszczenia. To, co 
mamy na ścianach i podłodze, 
powinno idealnie współgrać 
z meblami na wymiar.

Kuchnie otwarte, połączo-
ne z  salonem czy raczej 
osobno?

 – Modne dziś rozwiązanie 
to łączenie kuchni z salonem. 
Bardzo często takie kuchnie 
właśnie przygotowujemy.

Dziękujemy za rozmowę.


