Konyha bútortervezés
Villanyszerelés
Át kell gondolni, hogy mennyi konnektorra lesz szükség, mennyi háztartási gép lesz használatban,
például kávéfőző, mikró, hűtő, turmix, kenyérpirító … stb. A konyhabútor felső részének az alján, ami
a pult fölött van, célszerű neon, led vagy másfajta lámpákat felszerelni. Gondoskodni kell ezek elektromos bekötéséről is.

Burkolás
A pult (szabványos magassága 85 cm) és a felső szekrény közötti részt csempézni szokták. A csempézést 85 cm-től kell elkezdeni, és a csempézett felület a konyha falán mindig a falra szerelt konyhabútor aljáig kell érjen, ez kb. 50-60 cm. Nagyon fontos, hogy a pára- és szagelszívó feljebb kerül kb.
70 cm-re a pulttól, és azt a részt is ki kell csempézni! Az alsó és felső bútor közötti távolság normál
esetben 50 cm, de ettől egyéni igények szerint el lehet térni.
A csempézéshez tetszés szerint mindenféle csempe használható. A konyhai dekorokat általában csak
konyhába alkalmazzuk, nem minőségük, hanem mintájuk miatt. Különböző gyártók előszeretettel
készítenek zöldséges, gyümölcsös, teáskannás dekorokat, esetleg több darabból álló komplett képeket.

Célszerű előbb a konyhabútort kiválasztani. A konyhacsempét a konyhabútor stílusával, színével kell
összehangolni. A konyhacsempének a konyhapulttal kell igazán harmonizálnia, nem pedig a járólappal, hiszen azok nem egymás mellett vannak.

A konyhabútor mögé nem kell csempét rakni, pont elég arra a látható részre, ami az alsó és a felső
bútor között van. Ez általában 50-60 cm. A páraelszívó általában feljebb van, mint a szekrény többi
része. Általában a burkolandó felület 3-4 nm-nél nem szokott nagyobb lenni ezért nem érdemes ezen
spórolni.

A mai napig a legnépszerűbb konyhai csempe a 10×10-es csempe. A klasszikus stílusú konyhabútorokhoz nagyon illik, de más stílusoknál is szokás használni. A modern konyhához inkább a nagyobb
méretű lapok passzolnak. Ha a konyha bútor, szépen kidolgozott gazdag részletekkel akkor a csempe
legyen egyszerű, hogy kiemelje a bútor szépségét.
Ha a bútor egyszerű kialakítású, akkor viszont lehet a csempe látványosabb. Az üvegmozaikok nagyon
jól illenek a modern és a klasszikus konyhabútorokhoz is. Ezek óriási szín- és méretválasztékban kaphatók, könnyen találni olyat, ami illik a konyhához.
Mostanában szokás a különböző kövekből, díszburkolatból kirakott konyha ezek nagyon látványosak
szinte minden bútorhoz jól illenek, de nehezen tisztíthatók.

Anyagválasztás
Laminált forgácslap:
A hagyományos laminált bútorlapból készült bútorok nagyon népszerűek, mivel viszonylag olcsó,
ellenben nagyon sok féle színben (dekor) kapható.
http://tomastand.hu/buacutetor-sziacutenmintaacutek-tervez337.html
A bútorok éleit fóliázni kell úgynevezett ABS élzárással. Az élzáráshoz használt élfólia lehet 2 mm
(tartósabb) vagy 0,3 mm vastag.
Élő fa:
Ha eredeti fából szeretnénk készíttetni a konyhabútort, akkor azt jól meg kell gondolnunk, mert nagyon drága az alapanyag és a felületeket gyártás előtt még kezelni is kell (pácolás, lakkozás stb.), ami
szintén emeli a költségeket.
MDF lapok:
Az MDF-lap (angolul: Medium-density fibreboard, am. "közepes sűrűségű farostlemez") farostból,
nagy nyomáson, gyantával vagy anélkül préselt bútoripari alapanyag, fa-agglomerált lap. Az MDF lap
előnye, hogy jóval tömörebb anyag a laminált bútorlaphoz képest, de a felülete nagyon sima és ezáltal színezésre kiváló. Drágább ár kategóriájú alapanyag.
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A vidéki hangulatú
A vidéki hangulatú konyhákra jellemző az egyszerű formatervezés, meleg-családias hangulatot közvetít. A bútor ajtófrontja tömörfából - főként fenyőből - készül. A színvilág meghatározója a természetesség: világos lágyabb színektől egészen a sötét színekig terjed. Kovácsoltvas, antikolt, illetve kerámiafogantyúk illenek ehhez a konyhabútorhoz. Az ilyen stílusban készült bútor nagyon meghatározza
a helység hangulatát, főleg ha van hozzáillő fa asztal és falburkolatnak kisméretű díszes csempét választunk vagy téglahatású falrészeket is kialakítunk mellette.

Modern
A modern konyhabútorokra jellemzők a sima, egyszerű felület. Fő szempont a praktikum, amely mentes minden zsúfoltságtól. Sima felületek a védjegyei ennek a stílusnak: márvány, üveg, nemesacél és
akril. Kiegészítő pult-szigetet gyakran kialakítanak e stílus kedvelői. Kevés a bútornál a nyitott elem, a
konyhai gépek beépíthetőek, fogantyúk pedig az ajtófrontba süllyesztettek. A fali hidegburkolat he-

lyett alkalmazható a bútor anyagából - bútorlap vagy munkalap - készült hátfal is.

Rusztikus
Rusztikus stílus széles színválasztékkal párosítható. Az ajtófrontok általában marásmintával rendelkeznek, anyagát tekintve tömörfa, vagy MDF fóliás ajtófront a jellemző. Meghatározó a konyhabútor
tetején kialakított korona. A hagyományos konyhák családias jelleget kölcsönöznek a helységnek, s
szinte érezzük a frissen készült ételek illatát.

Eklektikus
Az eklektikus konyhastílus ötvözi a modern és hagyományos elemeket. Jellemző a régi és új harmonikus párosítása. Bővelkedik a különböző stílusok és anyagok mesteri kombinációiban. Nincs egyértelműen jellemző színe, a színskála bármely árnyalatával ízlésesen alakítható. Ez a stílus kialakítható úgy
is, hogy a modern konyhába becsempészünk régebbi korok stílusára jellemzőtárgyakat.

Minimál
Minimál stílus a modern stílus legújabb követője. Az egyszerű, letisztult formák jellemzik. Anyagát
tekintve főként a fém és az üveg a jellemző, fa vagy bútorlap ajtófrontokkal. Stílusosan kialakíthatók
látványos hatások egy világos és sötét szín kontrasztjával, vagy festett fényes ajtófrontok alkalmazásával. A bútorba illeszkedő világítás, és a vastagított munkalap, valamint a mély (fémoldalas) fiókok,
egyenes és hosszú fogantyúk teszik tökéletessé az összhatást.
A fiatalok körében népszerű high-tech stílust a funkcionalitás jellemzi. Az anyagok felhasználása rideg, steril környezetet teremt, főleg rozsdamentes acél és üveg felületek alkotják az ilyen konyhát, a
természetesség mellőzésével. Merész és élénk színek, egyenes vonalvezetésű, letisztult felületek
jellemzők a bútorokra: a piros és kék mellett a zöld üdeséget, a narancs napfényt varázsol a konyhába.

Konyhabútor:
http://tomastand.hu
A linken található sok hasznos információ, színminta a tervezéssel kapcsolatban.
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