Neurobte tieto 4 fatálne chyby pri výbere kuchynskej zásteny, vráti
sa vám to aj s úrokmi!
Máte radi nepríjemné prekvapenia?
Hlúpa otázka, však?
Ak budete brať výber kuchynskej zásteny na ľahkú váhu, je pravdepodobné, že nejaké
prídu. Môžu to byť nečakané výdavky naviac, stratený čas alebo nepekne vyzerajúca
zástena.
Možno sa pýtate: “Dá sa im vyhnúť?”
Samozrejme, a nie je to vôbec zložité. Stačí pri plánovaní pamätať na pár dôležitých
vecí.
Aké sú to? To vám ideme hneď povedať.
Chyba

č.1: Odfláknutá cenová ponuka

Toto ani nie je tak vaša chyba, ako neserióznosť predajcu. Ak vám pripraví cenovú ponuku
na základe rozmerov a predstáv, ktoré mu pošlete, môže to skončiť fiaskom.
Pri zameriavaní totiž pracovníci prídu na to, že to akosi nesedí. Možno chýba pár
centimetrov. Možno sa zástena nedá namontovať spôsobom, ktorý ste si vybrali. Alebo
nesedia výrezy.
Čo teraz? Treba urobiť zmeny, ktoré, samozrejme, nebudú zadarmo. Cenová ponuka,
ktorú ste schválili a zaplatili, už vôbec nezodpovedá skutočnosti. A vaša kuchyňa možno
bude vyzerať inak, ako ste čakali.

Riešenie:
Dajte si pozor na to, s kým začnete spolupracovať. Buďte nároční. Veď je to vaša
kuchyňa, ktorú budete používať ešte veľa rokov!
Skutoční experti, ktorým záleží na perfektnom výsledku a spokojnosti zákazníka, vám
ponúknu svoju pomoc.
Sami vám nájdu riešenia vhodné presne pre Vašu kuchyňu. Vysvetlia vám výhody aj
nevýhody každého z nich. Vypočujú si vaše otázky a poradia vám, ako najlepšie vedia.
Zistia na milimeter presné rozmery a pre istotu ich ešte raz skontrolujú.
V takomto prípade sa vám problémy s kuchynskou zástenou vyhnú oblúkom. A samozrejme,
dostanete cenovú ponuku, ktorá je absolútne presná. Na cent.

Preto si od firmy pýtajte obhliadku ešte pred zaplatením zálohy.

Chyba č.2: Nevhodné sklo
Myslíte si, že sklo v kuchyni nie je dobrý nápad? Že by mohlo ľahko prasknúť? A zvlášť za
sporákom, tam je vystavené vysokým teplotám…
Možno ste už také príbehy počuli alebo videli na internete. Na začiatku všetko vyzeralo
perfektne. Ale netrvalo dlho a bolo po nádhernej zástene. Sklo prasklo kvôli vysokej teplote
či nárazu.
“No pekne, ja to radšej nebudem riskovať,” mohol by si niekto povedať. “Radšej si vyberiem
obklad z iného materiálu.”
Problém ale nie je v tom, že zástena bola zo skla. Sklo môže byť mimoriadne odolným
materiálom, ktorý je ideálny pre kuchyňu.
Predstavte si, že si kúpite hodinky a idete sa s nimi kúpať. Keďže nie sú vodotesné, rýchlo
sa do nich dostane voda a prestanú fungovať. Poviete si, že všetky hodinky sú hrozné a
hneď sa pokazia? Nie. Pravdepodobne vám to rýchlo dôjde a keď sa budete chcieť ísť kúpať
s hodinkami na ruke, kúpite si vodotesné.
Rovnako je to so sklom. Ak si kúpite nevhodné sklo, nemôžete čakať, že všetko pôjde
hladko.

Riešenie:
Investujte do skutočne odolného skla, ako je bezpečnostné kalené. V tom prípade sa
nemusíte báť nárazu, buchnutia ani vysokej teploty. Kalené sklo totiž vydrží 40x väčší
tlak ako klasické! Pri sporáku o inom ani neuvažujte.
Kalené sklo tiež odporúčame v prípade, že je potrebné urobiť otvory kvôli vypínačom a
zásuvkám. Pri klasickom skle sa vyrezávaním oslabuje štruktúra a sklo môže časom
prasknúť.
Pamätajte tiež na to, že odporúčaná hrúbka obkladu zo skla v kuchyni je minimálne 6mm.

Chyba č.3: Farby, ktoré neladia
Objednali ste si novú kuchynskú zástenu a už sa neviete dočkať, kedy vám ju prídu
namontovať. Vybrali ste si ju presne podľa svojich predstáv a prácu nechali na odborníkov.
Dali ste si pozor na to, aby bola naozaj kvalitná.
Jednoducho, nemá sa čo pokaziť!
Nepríjemné prekvapenie prichádza vo chvíli, keď sa pozriete na výsledok. Odtieň akosi
neladí so skrinkami. Ani so stenami a podlahou. Kuchyňa bola predtým dokonale zladená,
ale teraz…
Váš sen o modernej kuchyni sa rozplýva vďaka o pár odtieňov inej farbe…

Riešenie:
Nie každý si potrpí na presnom odtieni. Ak však chcete, aby vaša kuchyňa vyzerala tip-top,
venujte výberu farby pozornosť.
Najlepšie je vyberať správny odtieň priamo vo vašej kuchyni. Výsledný efekt totiž vo
veľkej miere závisí od osvetlenia. Ak sa postavíte na správne miesto, odostriete žálúzie
alebo zapnete svetlo, hneď uvidíte, či farba dokonale ladí s ostatným zariadením.

Chyba č.4: Neodborná montáž
Určite by ste si sami neopravovali zubný kaz ani nepočítali statiku pre svoj dom. Radšej by
ste to nechali na odborníkov, ktorí majú skúsenosti a vedia, ako na to.
Aj keď montáž kuchynskej zásteny vyzerá jednoduchšie ako oprava zubného kazu, správne
ju dokáže urobiť len odborník. Inak sa môže stať, že čoskoro budete aj tak potrebovať
profesionálnu pomoc.
Môže to vyzerať, že ušetríte pár eur, ale v konečnom dôsledku zaplatíte viac za opravy.
A vedeli ste, že záruka sa nevzťahuje na kuchynské zásteny, ktoré neboli namontované
odborníkom?

Riešenie:
Montáž musí spĺňať predpísané normy a parametre výrobcov skla. Na to sú potrebné
pravidelné školenia a veľa skúseností.
Vyberte si takého dodávateľa, ktorý vám zabezpečí komplexné služby. Od poradenstva,
zamerania, návrhu až po profesionálnu montáž a dlhodobý servis. Kuchynská zástena, ktorá
vám bude slúžiť ešte dlhé roky, bude jednoducho špičková. A vy si ušetríte kopu starostí.

Máte príležitosť vytvoriť si kuchyňu snov
Ste na konci, a to znamená, že viete ako na to.
Získali ste informácie o 4 najčastejších chybách, ktoré môžete urobiť pri výbere kuchynskej
zásteny. Ale tiež viete, ako sa im vyhnúť.

Mnohí tieto informácie nemali a dopadli zle. Ak sa poučíte z ich chýb, môžete sa už onedlho
tešiť z luxusnej kuchyne.
Môžete každý deň vstať a dať si kávu v príjemnom prostredí. Môžete si vytvoriť miesto,
kde bude varenie radosťou.
Stačí si otvoriť internetový prehliadač alebo zobrať do ruky katalóg a začať snívať.
A nájsť si profesionálov, ktorí váš sen premenia na realitu.
Prajeme vám, aby vaša cesta k modernej kuchyni bola bez zbytočných problémov.
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