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Įrengiant virtuvę naujuose namuose arba ieškant baldų virtuvės atnaujinimui, galite susidurti su
tam tikra dilema. Tai yra: „Ar virtuvės baldus pirkti po vieną, ar rinktis visą komplektą?“. Abu
sprendimai turės savo pliusų ir minusų, tačiau kaip elgtis jums? Šiame straipsnyje apžvelgsime
aspektus, kurie yra be galo svarbūs renkantis virtuvės baldus.

Jei jums svarbus individualumas

Ko gero tinkamiausias sprendimas tada būtų individualus pavienių baldų pirkimas arba interjero
dizainerių paslaugos. Iškart perspėjame, kad toks sprendimas iš jūsų biudžeto pareikalaus tikrai
daugiau nei virtuvės baldų komplekto įsigijimas, bet turėsite daugiau lankstumo pasirinkimuose,
galėsite „pažaisti“ su spalvomis bei dizaino sprendimais. Už didesnę kainą galite pasirinkti
marmurinius stalviršius, ąžuolines spinteles ir kitokius, vienetinius arba pagal užsakymą
gaminamus baldus. Jei turite lėšų ir noro – drąsiai ieškokite būtent tų baldų, kuriuos norite
matyti savo virtuvėje.
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Jeigu jums svarbu kaina

Čia jau be kalbų – tik virtuvės baldų komplektai. Kur pavienių baldų pirkimas atsieitų keturženklę
sumą, baldų komplektas kainuos 30-50 procentų pigiau, o funkcionalumas bus lygiai toks pat.
Komplektuose rasite visus reikalingiausius baldus (pastatomas ir pakabinamas spinteles,
kampus t.t.) Rinkdamiesi komplektą sutaupysite ne tik finansus, bet ir laiką, kadangi komplektas
bus pristatytas iškart, nereikės per daug ko surinkinėti, išrinkinėti, planuoti. Viskas bus vienoje
vietoje.

Jeigu nenorite per daug sukti galvą

Irgi geriau tiks komplektas. Nors, jei esate nusižiūrėję baldus iš katalogo ar salono – neprireiks
daug vargti išsirenkant ir pavienius virtuvės baldus. Visgi su pavieniais baldais gali nesutapti
matmenys, turėsite vargo su per aukštais, per plačiais arba tiesiog į visą virtuvės dizainą
„neįsipaišančiais“ baldais. Komplekte viskas derės ne tik pagal stilių, tačiau ir pagal matmenis
bei struktūrą, tad virtuvė atrodys tvarkingai, gražiai bei labai estetiškai. Tad, jei domina
paprastas sprendimas – užsukite į internetinę parduotuvę b-a.eu kur rasite gausybę virtuvės
baldų. Komplektai, kuriuos sudaro gražios, praktiškos ir Lietuvos žmonių pamėgtos
pakabinamos ir pastatomos spintelės. Geriausia tai, jog viskas už prieinamą kainą!

Jeigu išvis nenorite apie tai galvoti

Pirkite interjero dizainerių sprendimą. Jie dažniausiai parduoda jau pabaigtus interjero
sprendimus. Nors kainuos tai šiek tiek daugiau, bet gausite išskirtinį sprendimą, kokio neturės
joks kitas būstas. Jie viską pritaikys pagal jūsų norus bei lūkesčius ir jums tereiks pasakyti „taip“
arba „ne“ bei duoti tam tikrus pastebėjimus, jeigu kažkas netinka. Interjero dizaineriai atsižvelgs
į jūsų pageidaujamą stilių bei viską išpildys taip, kaip norite. Geriausia, jog nereikės niekuo
rūpintis patiems.

Jei svarbu mada bei stilius

Ko gero pakaks nueiti į interneto parduotuvę arba paprastą fizinę prekybos vietą ir pasidomėti
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populiariausiomis prekėmis. Šiaip Lietuvoje vis populiarėja šiaurietiški, skandinaviško stiliaus
baldai bei interjero sprendimai. Vieno tono spalvos, tvirtos gamybos, minimalistinio dizaino
baldai su kuklia išvaizda, tačiau aukšta kokybe. Galite pasikonsultuoti ir su jau minėtais interjero
dizaineriais. Virtuvės baldų pagal skandinaviškas tradicijas Lietuvoje galima rasti tikrai daug kur.
Jie ima užkariauti ne tik biurų, bet ir namų rinką. Todėl švedišką stalą parengti bus lengviau, nei
galite pagalvoti iš pradžių.

https://www.b-a.eu/c1978/Virtuves-baldai

3/3

