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Modnie i funkcjonalnie: fronty z frezowanym uchwytem
Nowy rodzaj uchwytów w kolekcji KAM
Frezy uchwytowe to przykład udanego mariażu mody i względów praktycznych,
pozwalający

wielu

nabywcom

mebli kuchennych

rozwikłać

dylemat –

tradycyjnie z poręcznymi uchwytami czy modnie bez nich. Są designerskie,
funkcjonalne i niezwykle wygodne w codziennym użytkowaniu. Czas na fronty
z frezowanym uchwytem!

Praktycznie ich nie ma, a jednak doskonale spełniają swoje zadanie, zastępując
tradycyjne uchwyty. Tajemnica ich wyjątkowego komfortu tkwi w przemyślanym
kształcie, który pozwala wygodnie wsunąć palce i delikatnie pociągnąć za front
zamykający szafkę czy szufladę. Coraz bardziej popularne frezy uchwytowe to nie
tylko element zdobniczy zabudowy meblowej, ale ergonomiczny sposób otwierania
drzwiczek szafek, unoszenia klap w szafkach wiszących czy wysunięcia szuflady
nawet ze znacznym obciążeniem. Fronty z frezowanym uchwytem to jedna
z ciekawych nowości, które od tego roku są dostępne w ofercie frontów
lakierowanych Spółki Meblowej KAM z Milejewa.
- Projektowanie mebli kuchennych zmierza w kierunku maksymalnego komfortu
użytkowników - przyznaje Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka firmy KAM. - Ma
być wygodnie i funkcjonalnie, dlatego dużo uwagi poświęcamy nie tylko bryle mebli,
stosowanym okuciom, ale bardzo starannie dobieramy również uchwyty meblowe,
które muszą być praktyczne i wytrzymałe. Z drugiej strony musimy mieć na uwadze
aspekt dekoracyjny i odpowiadać na oczekiwania nabywców mebli, którzy są coraz
bardziej świadomi i zorientowani w panujących trendach.
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W nowoczesnych wnętrzach niesłabnącym powodzeniem cieszy się minimalizm.
W myśl zasady „mniej znaczy więcej”, projektanci zabudowy kuchennej rezygnują
z elementów, które zakłócałyby prostą linię mebli i preferują fronty bez uchwytów. Nie
wszyscy użytkownicy kuchni są jednak przekonani do tego rozwiązania i woleliby
otwierać meble za pomocą bardziej wygodnych w ich mniemaniu tradycyjnych
uchwytów. Wielu z nich chciałoby jednak zaaranżować swoje wnętrze zgodnie
z zasadą

eleganckiej

prostoty.

Oczekiwania

te

można

pogodzić

poprzez

zintegrowanie frontu z uchwytem. Frezy uchwytowe są równie praktyczne, co
tradycyjne uchwyty, a przy tym bardziej dyskretne.
- Fronty z frezowanym uchwytem to propozycja nie tylko dla osób poszukujących
nowinek w trendach meblowych, ale osób z praktycznym podejściem do funkcji mebli
- mówi projektantka. - Wygodny frez, przebiegający przez niemal całą powierzchnię
frontu, pozwala uchwycić go w dowolnym miejscu. Nie ma ograniczeń znanych
z innych sposobów otwierania: nie trzeba chwytać za uchwyt czy naciskać frontu w
określonym miejscu, bo mamy do dyspozycji poręczny, długi frez.
Dobrze zaprojektowane frezowanie ułatwia codzienne użytkowanie mebli, dbając
o wygodę ich użytkowników. W przypadku kolekcji KAM, kształt frezu został
odpowiednio dobrany również z myślą o estetyce całej zabudowy, zwłaszcza
w przypadku narożników. Frez uchwytowy nie rozpoczyna się od brzegu frontu tylko
kilka centymetrów dalej. To zabieg pozwalający uniknąć nieatrakcyjnych szczelin,
które tworzyłyby się w miejscach styku mebli, czyli narożnikach, gdyby frezowanie
przechodziło przez cały front.
Frezowanie uchwytowe to również doskonały sposób na poprawę bezpieczeństwa
w kuchni i uniknięcia zahaczenia czy uderzenia o uchwyt wystający z bryły mebli.
Dlatego warto rozważyć ich wybór w trosce o pociechy stawiające pierwsze kroki,
chroniąc je tym samym przed bolesnym spotkaniem z wystającym elementem mebla,
czy osoby starsze.
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Nowy rodzaj frezowania uchwytowego dostępny w kolekcji frontów lakierowanych KAM został
odpowiednio dobrany, aby wygodnie wsunąć palce. Ponieważ nie zaczyna się od brzegu frontu jest
dobrym rozwiązaniem dla narożników, pozwala bowiem uniknąć nieestetycznej szczeliny. Fot. KAM

Fronty bezuchwytowe wymagają specjalistycznych okuć, które umożliwią otwieranie szuflad czy
szafek poprzez naciśnięcie frontu dłonią. To bardziej kosztowne rozwiązanie, dlatego chcąc
zrezygnować z tradycyjnych uchwytów, warto zdecydować się na uchwyty frezowane. Fot. KAM

W przypadku szafek wiszących, frez uchwytowy wykonany jest od dołu frontu umożliwiając wygodne
uchwycenie i otwarcie drzwiczek szafki. Fot. KAM
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