PRAKTILINE
JUHEND
Kuidas köögi esmane
planeering paberile
joonistada.

Kui oled alles oma uut ja võib-olla ka esimest kööki planeerimas, siis soovitame Sul eelnevalt läbi lugeda Mööblimasina blogipostituse “Kuidas käib köögi
planeerimine paberil”. Artikkel on kirjutatud just selleks, et muuta kogu köögiplaneerimise protsess lihtsamaks. Kindlasti saad sealt ka häid ja olulisi mõtteid juurde.
Blogipostitus ise asub siin http://www.mooblimasin.ee/kuidas-kaib-koogi-planeerimine-paberil/
Järgmiseks tuleb esmane plaan paberile joonistada.
Milline näeb välja lõpptulemus?

Joonise selgitus:
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Iga ruudustiku ruut on mõõtkavas 15 cm ehk 150 mm (1 ruut
vastab 15 cm-le).
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Ülemine joonis on eestvaade ja alumine joonis on pealtvaade.
Pealtvaade on vajalik selleks, et saaksid märkida kappide

900

sügavuse.
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Numbrid ülemisel joonisel on moodulite kõrgused.
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Pealtvaade
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Moodulite levinum standardlaius on 60 cm ehk 600 mm.
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6 olulist soovitust:
1. Väiksemat kasvu inimestele sobib

2. Tööpinna ja ülemiste kappide

3. Väiksemasse ruumi planeeri ahi laiusega

4. Valamut planeerides arvesta, et see mahuks 45-60 cm laiusele

tööpinna kõrgus 85 cm, pikematele

vaheline levinum kõrguse

45 cm ja pliidiplaat 30 cm või 45 cm (kahe

aluskapile. Kui ruumi on rohkem, võid kaaluda ka suurema valamu

kõrgus 90-100 cm.

standard on 50-60 cm.

või kolme keedualaga).

valikut.

5. Väiksemasse ruumi planeeri nõudepesumasin laiusega 45 cm. Kui vaba ruumi on rohkem, vali 60 cm või

6. Õhupuhastaja võimsuse osas ei oleks mõistlik järeleandmisi teha, kuna sellest sõltub ka köögiruumi õhu

suurema laiusega seade. Kui köögiruum on väga väike, ära planeeri üldse nõudepesumasinat.

järelkvaliteet pärast söögitegemist. Vali kvaliteetne toode.

Nüüd aga võta pliiats kätte ja asu oma unistuste kööki paberile joonistama.
Kõige lõpuks ootame Sind kindlasti Mööblimasinasse külla, et saaksime planeeringu koos üle vaadata. Saame omaltpoolt aastatega tekkinud kogemustest häid
soovitusi ja mõtteid juurde anda. Personaalne lähenemine ja mõnus suhtlus on garanteeritud. Me ei eelda, et sa tead köögiplaneerimisest ise kõike. Meie suurim
rõõm ongi nõu anda ja köögitellimine võimalikult ladusaks ning mõnusaks teha.
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Köögimööbli tellimine on pikk ja mahuks protsess, alustades Sulle sobiva tootja valikust ja
lõpetades sobiva plaani ja materjalide leidmisega, rääkimata veel kvaliteetsest paigaldusest. Sul
on küll oma unistuste köögi nägemus silme ees, kuid kas keegi oskab selle ka nii ellu viia, et see
ületaks Sinu ootusi? Köök on Sinu kodus üks enim kasutuses olevaid ruume ning ei ole vaja, et
see Sulle ülearu probleeme valmistaks või midagi peaks hakkama juba varsti jälle ümber
tegema.
Me aitame Sul vältida levinud vigu ning saada aru kõige kaasaegsematest võimalustest, mis
annavad Sinu köögile maksimaalse kestvuse ja tagavad kasutusmugavuse. Soovime, et Sina
oled oma uue köögi üle sama uhke kui meie oma tehtud töö üle.

Soovid, et Mööblimasin üllatab positiivselt spetsiaalselt
Sulle toodetud köögimööbliga? Võta meiega ühendust
info@mooblimasin.ee või helista +372 5681 8223
Korraldame nii, et lõpptulemus oleks silmale ilus vaadata
ja töötaks, nii nagu on ette nähtud ning kogu tellimine
alates nõustamisest kuni paigaldamiseni läheks sujuvalt ja
Sinu jaoks muretult.
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