Sfaturi designer pentru alegerea mesei de bucatarie
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Comunicat tip General in Afaceri

Bucataria este incaperea considerata ”inima casei”, deoarece este folosita de
toti membrii familiei. Aici iti incepi ziua, cu o cafea aromata, si o inchei, in fata
unei cine delicioase. Prin urmare, tot ce se gaseste in aceasta camera trebuie
ales cu maximum de responsabilitate, iar masa bucatarie isi are rolul ei aparte
in aceasta ecuatie.

Particularitati ale mesei de bucatarie

Materialul din care este fabricata masa de bucatarie
Exista numeroase materiale care sunt folosite la fabricarea unei mese de bucatarie.
Cele mai folosite sunt, evident: lemnul, metalul, plasticul, sticla si diverse combinatii
Masa pliabila, pentru o bucatarie mica
In cazul in care bucataria pe care o ai la dispozitie nu este una foarte mare, masa
bucatarie poate deveni o adevarata provocare. Daca nu alegi in mod corect, risti sa
aglomerezi si mai mult spatiul redus. De aceea, o solutie pentru familia ta ar fi o masa
bucatarie pliabila, extensibila, rotunda sau chiar pe colt. Gandeste-te bine cum s-ar
potrivi fiecare dintre acestea cu bucataria ta, si totul va merge mult mai usor apoi.
Masa pentru o bucatarie mare
Daca, in schimb, te numeri printre persoanele norocoase, care au o bucatarie mare,
atunci nu mai ai parte de grijile de mai sus. Poti alege tot ceea ce-ti place, cu conditia
sa se potriveasca bine cu restul mobilierului, astfel incat interiorul sa fie unul placut
ochiului. Pentru un plus de eleganta, o masa bucatarie din lemn masiv este alegerea
perfecta. Ai in vedere sa ai suficient spatiu pentru scaune bucatarie .
Stilul preferat

Recomandarea specialistilor in amenajari interioare este sa alegi intotdeauna masa de
bucatarie tinand cont si de restul mobilierului. De altfel, ti-am si amintit acest
amanunt ceva mai sus. De regula, majoritatea oamenilor prefera aici stilul clasic,
pentru ca este ceva mai ofertant, si nu prea ai cum sa dai gres.
Noi avem insa o sugestie pentru tine: in conditiile in care bucataria ta nu este atat de
mare pe cat ti-ai fi dorit, o mobila de bucatarie de culoare alba, la care se adauga si o
masa in aceeasi nuanta, va transforma complet acest spatiu. Evident, cateva pete de
culoare vor aduce un plus camerei, dar cu siguranta nu vei mai simti acea senzatie de
apasare atunci cand intri aici ca sa servesti masa, sau sa prepare ceva bun pentru toti
cei ai casei.
Alege din zeci de modele de mese de bucatarie
Dupa cum ai observat, sunt multe modele de mese de bucatarie, asa ca nu te poti
plange ca nu gasesti ceva pe placul tau. Si, chiar daca ar fi asa, ai posibilitatea
oricand sa faci una la comanda. Decizia iti apartine in totalitate, noi doar am incercat
sa ti-o facem mai usoara.
Numarul de locuri
Un alt criteriu dupa care se alege o masa bucatarie potrivita este si numarul de locuri,
sau, altfel spus: cate persoane servesc masa in mod obisnuit impreuna? La acest
numar, adauga inca doua locuri si asa ai reusit sa alegi o masa potrivita. Dar, nu uita
ce ti-am spus mai sus, referitor la spatiu, mai ales ca uneori ai parte si de vizite
neasteptate, de prieteni sau rude care raman si la masa. In functie de numarul de
locuri ar trebuii sa alegi si scaunele de bucatarie.
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