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Pomysły Blum na funkcjonalną kuchnię
kuchnia      
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Cechy funkcjonalnej kuchni



Kuchnia     
wygodna ponad czasy
Blum od lat bada potrzeby użytkowników kuchni w celu rozwoju nowych pro-
duktów i doskonalenia już tych istniejących. Efektem tych badań jest m.in. 
koncepcja planowania kuchni DYNAMIC SPACE. Polega ona na projektowaniu 
kuchni wg stref, które optymalizują czas oraz cały proces przygotowywania 
posiłków. W tym zakresie stworzyliśmy  szereg rozwiązań, które uczynią tę 
pracę komfortową i przyjemną, niezależnie od upływającego czasu.  
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Dobry projekt kuchni uwzględnia 3 czynniki:
niezbędną przestrzeń do przechowywania planowanego 
wyposażenia, przebieg prac i ich kierunek oraz komfort obsługi 
mebli, czyli technologię ruchu szuflad oraz szafek.  
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W którą stronę?
Najkrótsza droga do dobrego początku dnia. Praca w kuchni składa się w znacznej 
części z powtarzających się czynności. Projekt kuchni powinien uwzględnić zatem 
ich przebieg, by maksymalnie zmniejszyć odległości pokonywane między strefami, 
w których się one odbywają i tym samym skrócić czas ich realizacji.

›  Film: 
Przebieg pracy w kuchni
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Strefy można zaplanować w każdej kuchni - niezależnie od jej 
wielkości oraz formy. Dla osób praworęcznych strefy ustawia 
się zgodnie z ruchem wskazówek zegara: strefa zapasów, 
przechowywania, zmywania, przygotowywania, gotowania/
pieczenia, a dla osób leworęcznych układ jest odwrotny. 

     Kuchnia U  Kuchnia z wyspą           Kuchnia G

    Kuchnia L   Kuchnia dwurzędowa  Kuchnia jednorzędowa

Zapasy Przechowywanie Zmywanie

Przygotowywanie Gotowanie/pieczenie

Strefy w kuchni
Kuchnię ze względu na realizowane czynności można po-
dzielić na 5 stref.  Ich wyodrębnienie oraz prawidłowe usta-
wienie wpływa na optymalizację pokonywanych odległości 
oraz komfort pracy. Wówczas wszystko, co jest potrzebne na 
danym etapie pracy, znajduje się zawsze w zasiegu ręki.  
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Strefa zapasów
Strefa zapasów obejmuje lodówkę, zamrażarkę oraz szafki, w których 
przechowywane są produkty spożywcze. Szafa SPACE TOWER to  
wyjątkowa „spiżarnia“ nazywana cudem pojemności, która pozwala na  
bardzo małej przestrzeni, zgromadzić aż do 350 kg zapasów.  Każdą 
szufladę można obciążyć nawet do 70 kg i nadal porusza się ona       
niezmiennie płynnie. 
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Strefa przechowywania

14



Strefa przechowywania to miejsce na naczynia i sztućce codziennego 
użytku. Zazwyczaj są one składowane w szufladach i szafkach górnych. 

Do tych ostatnich polecamy podnośnik AVENTOS. Front szafki otwiera 
się niezwykle płynnie, zatrzymuje na dowolnej wysokości, wygodnej dla 

użytkownika, oferując doskonały dostęp do wnętrza szafki. 

        Strefa 

przechowywania
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Strefa zmywania jest intensywnie używana warto ją więc optymalnie 
zorganizować. Praktycznym rozwiązaniem jest szuflada bezpośrednio pod 
zlewem oraz SERVO-DRIVE uno do szuflady na sortowniki do śmieci. 
Dzięki niemu już krótkie naciśnięcie powierzchni frontu kolanem lub stopą 
wystarczy, by szuflada otworzyła się automatycznie. Idealne rozwiązanie 
przy zajętych dłoniach, gdy trzeba coś wyrzucić. 

Strefa  zmywania
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Ta strefa to centralny punkt kuchni, który powinien być odpo-
wiednio duży oraz dobrze oświetlony. To w niej  przygotowuje 
się potrawy, więc wszelkie sztućce robocze, miski, deski, drob-
ny sprzęt AGD czy przyprawy powinny być zawsze pod ręką. 

       Strefa 
przygotowywania

18



19



Integralnymi elementami tej strefy są: płyta ceramiczna lub gazowa, pochłaniacz,      
piekarnik oraz kuchenka mikrofalowa. Powinno być miejsce na garnki i patelnie oraz 
sztućce robocze, które polecamy przechowywać w szufladach bezpośrednio pod płytą 
grzewczą. Na pograniczu stref przygotowywania i gotowania warto przechowywać oleje, 
octy, sosy itp., ponieważ są używane w obu tych miejscach.         

         Strefa 
gotowania/pieczenia
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Szuflada z podziałem do przechowywania blach oraz form do pieczenia.
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Dobry dostęp   
     to podstawa
Czynności w kuchni przebiegają wówczas sprawnie, gdy 
niezbędne produkty i przybory są rozmieszczone w sposób 
przejrzysty oraz łatwo dostępny.
Realizację tego wyzwania ułatwiają z pewnością szuflady. 
Szczególnie te, z pełnym wysuwem pozwalają sięgnąć pro-
dukt nawet z najgłębszego narożnika. Praktyczna organiza-
cja wewnętrzna zapewnia natomiast porządek i przegląd całej 
zawartości.  

Artykuły często wykorzystywane powinny być w zasięgu 
ręki, na wygodnej wysokości. W przeciwieństwie  do tych 
sporadycznie używanych np. zestaw Fondue, który można 
przechowywać na najwyższym lub na najniższym poziomie 
zabudowy kuchennej. 

pełen wysuw częściowy wysuw

artykuły bieżąco używane
artykuły często używane
artykuły rzadko używane 
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Zalety szafek górnych z podnośnikiem

Komfort pracy    
     na co dzień
Podczas wykonywania codziennych czynności, powinniśmy 
dbać o prawidłową postawę ciała, by wyeliminować pozycje, 
które obciążają kręgosłup i stawy. Wpływ na wygodę pracy  
w kuchni z pewnością ma m.in. forma szafek. 

Zalety szuflad w zabudowie dolnej

 ▬  Swobodny dostęp
     Front szafki unosi się ponad obszar  roboczy, oferując w ten  
     sposób nieograniczony dostęp do wnętrza szafki.

 ▬  Łatwość otwierania, bezstopniowa funkcja stop
     Nawet ciężkie fronty unoszą  się tak,  jakby siła grawitacji nie  
     istniała. Front zatrzymuje się na dowolnie wybranej wysokości          
     i zamyka zawsze delikatnie i cicho.

 ▬  Komfort dla kręgosłupa
     Szuflada eliminuje zbędne schylanie lub klękanie przy szafce. 

 ▬  Wygodny dostęp  
     Nawet artykuły przechowywane w głębi szuflady są widoczne na  
     pierwszy rzut oka i dostępne na wyciągnięcie ręki. Niczego nie 
     trzeba przestawiać czy wyjmować, by dotrzeć do pożądanego 
     produktu.                                                             .
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Jak zyskać więcej
  przestrzeni?
Jednym z najważniejszych zadań podczas planowania kuchni 
jest optymalne wykorzystanie istniejącej przestrzeni oraz 
zagospodarowanie tej zazwyczaj ukrytej. W tym celu warto 
rozważyć głębsze, szersze oraz wyższe szuflady, jak również 
rozwiązania specjalne takie jak szuflada narożna i zlewozmy-
wakowa.

Dłuższa prowadnica to głębsza szuflada, która oferuje aż 
do 30% więcej przestrzeni.

+30%

Szuflada z wysokimi, pełnymi bokami oferuje aż do 55% 
więcej przestrzeni.

+55%

+15%

Szeroka szuflada zamiast dwóch wąskich to aż 15% więcej 
przestrzeni.
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Kuchnia z tzw. „podziałem szafki na 6“, zalecana jest dla 
osób powyżej 170 cm wzrostu. 
Min. wysokość blatu roboczego to 920 mm lub wyżej.      
Ilość szuflad:

 ▬   2x szuflada niska (wysokość frontu 130 mm)   
 ▬  2x szuflada wysoka (wysokość frontu 263 mm) 
 ▬  lub np. 3x szuflada wysoka (wysokość frontu 263 

Dodatkowa korzyść:
20% więcej przestrzeni do przechowywania w całej kuchni.

Kuchnia z tzw. „podziałem szafki na 5“, zalecana dla 
osób poniżej 170 cm wzrostu.
Min. wysokość blatu roboczego to 860-900 mm.           
Ilość szuflad:

 ▬  1x szuflada niska (wysokość frontu 140 mm) 
 ▬  2x szuflada wysoka (wysokość frontu 283 mm)

               

Więcej za mniej  
       cokołu

798 mm

720 mm
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Kuchnia od stolarza 
 meble na miarę

Zamawiając kuchnię u stolarza mają Państwo wpływ nie tylko na jej 
wygląd, wymiar, rodzaj zastosowanych okuć, ale także na wysokość 
i podział szafek zabudowy dolnej. Wysokość tych szafek ma bardzo 
istotne znaczenie w kreowaniu dodatkowej przestrzeni. Ponadto po-

winna być ona dostosowana do wzrostu głównego użytkownika.   
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przestrzeń dopasuj do siebie

  sprawdzaj odległości i  kierunek 
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Bezcenne 
     wskazówki 
▬  Projektowanie kuchni warto zacząć od planowania jej zawartości 
i niezbędnej ilości przestrzeni do przechowywania. Różni się ona 
przecież w zależności od wielkości rodziny, nawyków zakupowych 
czy częstotliwości gotowania.

▬ Z kuchni funkcjonalnej zawsze można zrobić kuchnię piękną.

▬ Dominująca ręka ma znaczenie – zmywarka dla osoby prawo-
ręcznej powinna być umieszczona po lewej stronie zlewu (dla osoby 
leworęcznej po prawej). Ta sama zasada dotyczy ociekacza zlewu.

▬ Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości mię-
dzy rzędami szafek – najlepiej jeśli wynosi min 120 cm.

▬ Dla wygody pracy dwóch osób w kuchni, zamiast jednego du-
żego blatu roboczego, lepiej stworzyć dwa mniejsze.  

▬ Optymalna wielkość blatu roboczego to między 90 cm,                     
a 120 cm.

▬ Planując kuchnię należy pamiętać o tym, by lodówka była w 
bliskiej odległości od blatu roboczego, zniweluje to niepotrzebne 
wędrówki po kuchni.

▬ Oblicz optymalną wysokość blatu roboczego dla siebie. Zmierz 
odlegość od podłogi do zgiętego pod kątem prostym łokcia i odej-
mij 10-15 cm (wymiar z tolerancją dla ew. innego użytkownika). Po 
określeniu wysokości blatu roboczego oraz preferowanego podziału 
szafki na 5 czy 6 do zdefiniowania pozostają tylko dwie zmienne: 
wysokość cokołu i grubość blatu.   

  sprawdzaj odległości i  kierunek 
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Najcenniejsze 
   własne wrażenia

             Czy wiesz, że...  
W całej Polsce tworzymy showroomy, by dać okazję 

każdemu do sprawdzenia działania produktów Blum i wyro-
bienia sobie o nich własnej opinii. W każdym showroomie 

znajdują się meble o różnym przeznaczeniu, które zaskakują 
pod względem rozwiązań i zastosowanych technologii ruchu. 

Podczas ich testowania warto  zwrócić uwagę na płynność 
i stabliność ruchu, z jaką otwierają się i zamykają szuflady 

oraz fronty szafek. 

  Lista showroomów w Polsce:
www.blum.com
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1. ROZPLANOWANIE
Wystarczy plan pomieszczenia lub projekt kuchni, 
by wspólnie z doradcą rozplanować poszczególne 
strefy pracy w Państwa przyszłej kuchni. Strefy 
zapewniają komfortowy i płynny przebieg pracy.

2. USTAWIENIE KUCHNI
Projekt Państwa kuchni w skali 1:1 zosta-
nie ustawiony z autentycznych szafek na 
kółkach. Zdefiniujemy strefy dzięki szafkom 
wyposażonym w realne produkty i sprzęt ku-
chenny.

3. OSTATECZNY TEST
Nawet najwspanialsze wizualizacje nie zastąpią 
realnych wrażeń. Podczas usługi Jazdy Próbnej 
Kuchni dopasujemy Państwa kuchnię do in-
dywidualnych po trzeb, by była jak najbardziej 
funkcjonalna.  

4. DLACZEGO WARTO?
Jazda Próbna Kuchni daje przedsmak plano-
wanej kuchni „na żywo“.  A co najważniejsze, 
pozwala usunąć ewentualne błędy z projektu, 
bez konsekwencji finan sowych.  
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Jazda Próbna                                
Kuchni
Unikatowa usługa, jedyna taka w Polsce, która jest testem 
projektu kuchni w rzeczywistości, w skali 1:1. 

Umożliwiają go w pełni wyposażone szafki kuchenne na 
kółkach. Ustawiamy je zgodnie z Państwa gotowym lub 
wspólnie ustalonym projektem kuchni. Projekt sprawdza-
my „na żywo“ pod względem wygody i funkcjonalności 
użytkowania, eliminując ewantualne błędy, które na tym 
etapie nic nie kosztują.

Więcej informacji:
www.blum.com/jazdaprobnakuchni

Miejsca z Jazdą Próbną Kuchni w Polsce:
www.blum.com/jazdaprobnakuchni 

Usługa jest bezpłatna. 

Serdecznie zapraszamy na Jazdę Próbną Kuchni. 
Rosnąca ilość wizyt w kraju, już ponad 5000 oraz 
zadowolonych klientów, polecających tę usługę wśród 
rodziny i przyjaciół, świadczy o jej trafności oraz 
przydatności. Warto z niej korzystać. 
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 Dożywotnia Gwarancja
              i można mieszkać spokojnie

Systemy podnośników, zawiasów i szuflad Blum wyróżnia wysoka 
jakość. Potwierdzają ją liczne testy w zakresie trwałości wykonania. 

Jesteśmy pewni niezawodności naszych produktów, dlatego objęliśmy 
je Dożywotnią Gwarancją, dzięki której będą Państwo mogli mieszkać 

nie tylko wygodnie, ale i spokojnie.    
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Tworzenie poruszających
rozwiązań
      wspólnie                
z Państwem to źródło
naszej satysfakcji
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Marka Blum    moving ideas

Jesteśmy przekonani, że Państwa zaufanie do nas w połączeniu            
z naszymi innowacyjnymi produktami i serwisami pozwoli stworzyć
wspólnie inspirujące rozwiązania, które poruszą rynek.

Słuchanie siebie nawzajem, podążanie wspólną drogą i wiara                
w moc uścisku dłoni to fundamenty trwałych relacji.

Z myślą o naszych klientach nie zwalniamy kroku. Badamy Państwa 
potrzeby i opracowujemy na tej podstawie produkty oraz rozwiązania, 
by wspólnie realizować wizję wyższej jakości mieszkania.

www.blum.com/movingideas
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Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com
www.blum-inspirations.com
www.facebook.com/blumpolska
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