KUCHYNĚ

VÝKLOPNÉ
SKŘÍŇKY
Výklopné skříňky
jsou součástí každé
moderní kuchyně.
Při výběru kování by nás měla zajímat stabilita a nosnost pantu,
aby dvířka bez problémů udržel otevřená. Tlumící systémy se
používají při dovírání dolů. Doporučit lze tzv. plynokapalinové
vzpěry, které lehce vyjedou vzhůru a pomalu sjedou dolů. Pokud nejsou vybaveny integrovaným pístem na dobrždění poslední fáze dovření, vyplatí se doplnit buď tzv. tlumící čočky nebo zavrtávací píst do korpusu (nelze použít do světelných den).
Speciální druh zalamovaného otvírání dvířek (jedny dvířka se
zlomí na druhá) patří mezi nákladné kování. Měli bychom se zajímat nejenom o způsob tlumení, ale také o bezpečnostní prvky proti skřípnutí prstů v místě zlomu.

VĚRA TOMÍČKOVÁ

Nebouchejte
kuchyňskými
dvířky
Tichý chod dovírání skříněk v kuchyni je sice stále nadstandardním, avšak zákazníky
žádaným vybavením kuchyně. Investice do kvalitních systémů se bezpochyby vyplatí,
jelikož frekvence otvírání a zavírání skříněk během práce v kuchyni je vysoká. Pomalým
dojezdem dvířek navíc zvýšíme bezpečnost prstíků především našich neposedných dětí.
Bouchání dveřmi bude alespoň v kuchyni minulostí.
Z hlediska technického řešení rozlišujeme tlumící systémy, které je možné doplnit do kuchyně dodatečně a aplikovat na
stávající kování, a ty, které jsou integrovaným tlumením již vybaveny. Nutno upozornit, že v případě výběru tlumícího příslušenství nestačí držet se jednoho
výrobce, ale je nutné konzultovat produktovou řadu. Stává se, že některé druhy
pantů nejsou na osazení tlumení vhodné
i přesto, že výrobce v příslušenství písty
nabízí.
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BYDLÍME

OTEVÍRACÍ SKŘÍŇKY
I klasickou dvířkovou otevírací skříňku
lze vybavit tichým dovíráním.
Nejlevnějším a základním vybavením
jsou tzv. tlumící čočky. Umisťují se na korpus nebo častěji na dvířko, aby při dovření neklaply o sebe. Samolepící čočky
však nevydrží dlouho a časem je nutné je
obměňovat. Lepší je to se zápustnými
čočkami, které se navrtají do korpusu
a jsou stálé.

Účinnější a lepší je umístění pístu. Jedna
varianta, která má výhodu v tom, že je
možné ji umístit v kombinaci s jakýmikoli panty různých úhlů otevření (a různých
výrobců), je zavrtávací píst do korpusu
(umisťuje se naproti pantu na střed protější hrany korpusu). Možnou nevýhodou může být obtížná svépomocná montáž – vrtá se cca 4 cm do 18 mm silného
korpusu a bez speciální šablony se může
stát, že vrták vyjede ven. Příznivá je cena
(asi 90 Kč) a možnost domontovat jej dodatečně. Druhou variantou je umístění
tlumícího pístu přímo na pant. Buď může
být integrovaný uvnitř, nebo se naklapne
zvenčí. Vzhledem k dovírání je možné
tento systém použít na panty úhlu otevření 110°.
Posuvné dveře je dobré osadit brzdícím
kolečkem a zamezit bouchnutí o korpus.
Tento systém se často používá také
u skříní s posuvnými dveřmi.

VÝSUVY
Na trhu existují propastné rozdíly mezi kvalitou a komfortem
výsuvných systémů. Nejlevnější jsou nabízeny pojezdy s plastovými součástkami a drhnoucím pojezdem. Doporučit lze buď
kolečkový výsuv v kovové kolejnici, nebo pístový celokovový
systém. Od kvality materiálu se odvíjí nosnost výsuvu od 15 až
po 80 kg (do nosnosti je nutné většinou započítat také hmotnost samotného šuplíku). Cena je závislá od kvality a renomé
firmy, od několika set korun po tisíce. Při nákupu bychom se
neměli nechat ovlivnit pouze cenou, ale i nabízenou kvalitou
a zárukou.
Z hlediska umístění tlumícího systému rozlišujeme integrované
tlumení, které je součástí vodících lišt, a přisazené, které je většinou nabízeno jako příslušenství a poznáme ho tak, že je na výsuvu viditelné (obvykle zespod).
Někteří zákazníci kvůli úspoře financí montují na čelní výsuvy
tlumící systémy na dvířka, ovšem funkce je bez záruky. Výsuv se
totiž pístem neztlumí, ale odrazí se od něj zpět.
BEZÚCHYTKOVÉ OTVÍRÁNÍ
Systém otevírání bez úchytek jen pomocí stlačení dvířka se
používá jak na otevírací, tak na výsuvné skříňky. Stačí krátké
ťuknutí nebo lehkého vytáhnutí a skříňka se rázem otevře. Přitom není důležité, v jakém místě se čílka dotkneme. Pro nadšence je určeno otevírání s pohonnou servojednotkou. Tlumené dovírání je u toho typu kování samozřejmostí.
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