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Bucătăriile comercializate de noi sunt produse în Germania și Italia, în fabrici unde 
inovația și atenția la detalii sunt la ele acasă. 

Și pentru că produsele excelente pe care le oferim trebuie să fi e însoțite de servicii 
pe măsură, am crescut în fi ecare an o echipă extraordinară, dedicată clientului și 
rezultatului fi nal.  

Toți angajații se identifi că cu valorile KUXA și fi ecare în parte contribuie în fi ecare zi la 
menținerea standardelor de profesionalism pe care ni le-am impus.

KUXA studio

2



KUXA studio Program

Telefon

Luni - Vineri:
Sâmbătă:

+40 21 224 15 15

10:00 - 20:00
10:00 - 14:00

Str. Puțul lui Zamfi r nr. 36
București, 011684,

București

Aleksandra Manea
Designer

+40 (734) 100 261
aleksandra@kuxa.ro

Cu accentul să u ș armant, Aleksandra este un 
membru de bază al echipei KUXA Bucureș ti. Cu 
multă  experienț ă  ș i rezultate, dar înainte de toate 
un profesionist dedicat căruia însă îi mai place să se 
joace și să experimenteze.

“Cred că viața trebuie trăită cu naivitatea unui copil ce se 
bucură de toate lucrurile mărunte ce i se ivesc în cale. Mă 
joc în fi ecare zi, lucrând proiectele clienților, și pun pasiune 
în fi ecare dintre acestea pentru că îmi place să văd cum 
oamenii își împlinesc visele frumoase.”

Alexandra Andrei
Designer

+40 (722) 579 621
alexandra@kuxa.ro

Dornică să îmbine utilul cu plăcutul și să creeze spații 
în care clienții noștri să se regăsească, Alexandra este 
o persoană calmă și răbdătoare care va realiza câte 
variante de proiect sunt necesare pentru a ajunge la 
rezultatul fi nal dorit de client. 

“Am considerat întotdeauna că prin designul de interior 
poți crea “oaza de liniște” pe care și-o dorește fi ecare atunci 
când ajunge acasă. Îmi place să descopăr oamenii și să văd 
ceea ce ei își doresc, ceea ce le place, combinând într-o 
armonie perfectă designul și efi ciența, astfel reușind să le 
aduc liniște și bucurie prin proiectele făcute de mine.”

Marieta Andone
Designer

+40 (734) 100 263
marieta@kuxa.ro

Caldă și echilibrată, Marieta și-a descoperit într-un 
fi nal marea sa pasiune: designul interior. Marieta 
vă va asculta cu atenție pentru a crea proiectul 
perfect adaptat cerințelor dvs. fără a uita însă de 
funcționalitate sau de armonia estetică. 

“Fiecare proiect reprezintă o provocare pentru mine. 
Dorința și atracția pe care o am pentru designul interior mă 
ajută să scot tot ce este mai frumos din fi ecare amenajare. 
Mă bucur tare mult când văd fericirea de pe chipul clienților 
în momentul în care încep să folosească bucătăria mult 
dorită.”

Irina Cireașe
Director Vânzări

+40 (732) 777 918
irina@kuxa.ro

Ambiția Irinei este forța motivatoare din spatele 
echipei din București iar dedicarea ei pentru satisfacția 
deplină a clientului este un exemplu pentru toți. 

“Consider că cel mai important lucru în orice tip de relație 
este comunicarea. Îmi place să ascult și să înțeleg oamenii. 
Nu îmi place monotonia și încerc ca fi ecare proiect să 
ascundă o surpriză. KUXA este a doua mea familie din care 
sunt mândră că fac parte.”

Delia Nisipeanu
Designer

+40 (734) 100 262
delia@kuxa.ro

O personalitate caldă  ș i plină  de idei de amenajare, 
Delia este arhitectul î ndră gostit iremediabil de 
bucă tă rii și sufl etul echipei din București.

“Mă descopăr în fi ecare zi, mă întrec și mă dezvolt! Ador 
să cunosc oameni și să le afl u povestea, doar așa pot sa 
realizez o bucătărie pe placul lor. Fiecare proiect pe care îl 
amenajez este o provocare pe care o accept cu zâmbetul 
pe buze!”
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KUXA studio Program

Telefon

Luni - Vineri:
Sâmbătă:

+40 356 00 54 07

10:00 - 20:00
10:00 - 14:00

Bd. Liviu Rebreanu nr. 177,
Timișoara, 300723

Timișoara

Adina Cizmaș
Designer

+40 (736) 901 251
adina@kuxa.ro

Jovială, tânără, cu studii de profil și multă experiență 
acumulată în 14 ani de proiectare de mobilier, Adina 
este un designer cu o puternică bază tehnică. Ea 
știe că orice problemă estetică sau funcțională se 
poate rezolva într-o relație în care, atât clientul cât și 
designerul au încredere unul în celalalt.

“Sunt designer de profesie și m-am alăturat echipei KUXA 
studio Timișoara din pasiune pentru mobilier și în special 
pentru bucătării. Experiența acumulată în peste 10 ani de 
proiectare de mobilier, precum și spiritul meu tehnic, m-au 
învățat ca orice problemă estetică sau funcțională se poate 
rezolva într-o relație în care, atât clientul cât și designerul 
au încredere unul în celălalt. Vă aștept cu drag și sunt 
nerăbdătoare să vă cunosc.”

Anamaria Tătaru
Designer

+40 (736) 901 252
anamaria@kuxa.ro

Fire veselă și optimistă, Anei îi plac provocările pentru 
că știe că un designer bun poate transforma și cel mai 
banal spațiu într-un proiect interesant și surprinzător. 

“Arhitectura și designul de interior nu sunt doar o meserie 
pentru mine, ci o pasiune. Îmi place să lucrez cu oamenii 
și să le descopăr personalitățile dar și necesitățile reale 
pentru a ajunge  la un concept de mobilare unic pentru 
spațiul clientului. Important pentru mine este ca soluția 
finală să aducă fericire și zâmbete în fiecare bucătărie.”

Carmen Cîrja
Director Vânzări

+40 (736) 901 250
carmen@kuxa.ro

Transplantul de profesionalism și know-how KUXA 
la Timișoara, Carmen s-a îndrăgostit, deja, de orașul 
adoptiv. Ambiția și cunoștințele sale au făcut KUXA 
Timișoara un succes adevărat. 

“Condusă de pasiunea pentru design interior, acum 8 
ani am intrat in cel mai frumos domeniu: mobilierul de 
bucătărie. Împreună cu echipa mea nu facem doar proiecte 
personalizate ci sfătuim clienții cum să își îmbunătățească 
stilul de viață. Un „mulțumesc” spus din suflet este cea mai 
mare sursă de energie pentru mine.”
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KUXA studio Program

Telefon

Luni - Vineri:
Sâmbătă:

+40 372 90 01 29

10:00 - 20:00
10:00 - 14:00

Coresi Business Park, clădirea N2
str. Turnului nr. 5
Brașov 500152

Brașov

Adriana Tohăneanu
Director Vânzări

+40 (722) 159 031
adriana@kuxa.ro

Adriana este un adevărat veteran al KUXA cu sute de 
bucătării contractate și tot atâția clienți mulțumiți, 
fiind una dintre persoanele implicate trup și suflet în 
construirea brandului KUXA. Adriana este acum cu 
adevărat “acasă”, din toate punctele de vedere.

“Orașul meu natal se dezvoltă și vreau să se dezvolte 
frumos. Am decis că Brașovul trebuie să aibă cele mai 
frumoase bucătării din România și de aceea am făcut tot 
ce am putut pentru a deschide cel mai frumos showroom 
KUXA în Brașov. Haideți să cream niște bucătării desăvîrșite 
împreună.”

George Pop
Designer

+40 (728) 080 889 
george@kuxa.ro

Dornic să evolueze și să găsească mediul potrivit 
pentru asta, George a venit în KUXA impresionând 
prin cunoștințele, calmul și devotamentul său. Este 
un designer pasionat de ceea ce face și asta se vede 
în proiectele sale. Are viziune și răbdare, determinare 
și umor, iar noi credem că asta este combinația 
câștigătoare pentru a crea bucătării inspirate.

“Bunul gust se cultivă prin educație. Studiez designul de 
mobilier de 6 ani si mă bucur că am ajuns să fac parte din 
echipa KUXA deoarece am prilejul să acumulez o experiență 
de lucru într-un mediu cum rar găsești în România. Răbdarea 
și atenția la detalii sunt indispensabile unui proiect cu un 
design reușit.”

Irina Mihai
Designer

+40 (728) 080 890
irina.mihai@kuxa.ro

Absolventă a Academiei de Design din Florența, 
Irina este un designer pasionat și determinat în a 
descoperi nevoile clientului pentru a le transpune 
într-un proiect de bucătărie estetic și funcțional. Irina 
vă va însoți și îndruma în lumea bucătăriilor KUXA prin 
perspectivele non-conformiste abordate și atenția la 
detalii.

“Asemeni unui pictor, designerul este cel care preia tot ce 
îl înconjoară și interpretează informațiile primite într-un 
concept unic și ingenios. Din dorința de a găsi un echilibru 
armonios între util și estetic, am ales meseria de designer 
interior, iar apoi m-am dedicat în exclusivitate spațiului cel 
mai important dintr-un cămin: bucătăria. Sunt încântată să 
fiu un membru al echipei KUXA studio și să fac parte dintr-
un colectiv ambițios, tânăr și mereu creativ!”
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Răspunsuri la întrebările tale

De când facem bucătării și câte am 
făcut?

Am început în 2009, ne-am format în perioada de criză 
economică și am crescut de la an la an având tot timpul 
în vedere calitatea serviciilor și satisfacția clienților. 
Suntem singurii de pe piață care monitorizăm efectiv 
calitatea serviciilor prin intermediul formularelor de 
feedback, care se trimit automat pentru fi ecare client, 
la fi ecare fază a procesului: după prima vizită, după 
primirea ofertei și post-instalare.

Am făcut peste 4000 de bucătării, iar echipa de bază 
cu care am pornit se regăsește și astăzi în cadrul 
fi rmei. Investim în oameni și educăm talente. Acesta 
probabil este cel mai mare atu al nostru.

Cât costă o bucătărie KUXA?

Este foarte greu de estimat costul unei bucătării 
înainte de a avea o discuție cu clientul în magazin. 
În afară de constrângerile spațiului, trebuie ținut 
cont și de opțiunile fi ecăruia în alegerea fi nisajelor, 
sistemelor și a accesoriilor. Dacă adăugăm blatul de 
lucru putem ajunge și la un buget triplu față de o 
confi gurație de bază, așadar orice estimare înaintea 
unei discuții este irelevantă și chiar o considerăm a fi  

și să cheltuiți mai puțin pe parcursul a 15 ani. În tot 
acest timp vă veți bucura de un mobilier de calitate 
superioară.

De ce nu pot să vin pur și simplu în 
magazin și trebuie să programez o 
vizită?

Oricine este binevenit să ne calce pragul și puteți veni 
oricând. Însă, dacă doriți să discutăm un proiect de 
bucătărie, prima vizită este extrem de importantă. 
Acela este momentul în care veți fi  ascultat cu atenție 
pentru defi nirea coordonatelor proiectului. Tocmai de 
aceea, recomandăm clienților să sune sau să ne scrie, 
înainte de a veni la showroom, ca să ne asigurăm că 
un designer își poate aloca tot timpul necesar unei 
astfel de întâlniri. Prima vizită durează aproximativ o 
oră.

Aveți locuri de parcare pentru 
vizitatori?

București: în gangul imediat după showroom avem 
două locuri de parcare pentru vizitatori. Însă, acestea 
sunt oferite, prioritar, clienților cu programare - un alt 
motiv pentru a ne suna înainte de a ajunge.

Timișoara: înainte de magazin este intrarea în 
parcarea imobilului la parterul căruia avem magazinul. 
Există acolo locuri rezervate pentru clienții KUXA. 
Accesul este controlat de o barieră și de aceea este 
bine să vă anunțați vizita înainte să ajungeți.

Brașov: noul Bd. Camil Petrescu care va trece prin fața 
magazinului este deocamdată în construcție și din 
această cauză accesul la locurile noastre de parcare 
dedicate este imposibil. Până atunci vă recomandăm 
să parcați fi e în parcarea centrului comercial Coresi 
și să veniți pe jos până la magazin (400m, 5 min) sau 
să parcați în aceeași parcare ca cea pe care o folosiți 
dacă mergeți la Coresi Business Lunch.

Cine sunt clienții KUXA?

Clienții noștri nu vin doar să cumpere mobilă pentru 
a acoperi o necesitate, ci, vor un proiect frumos, 
ergonomic și care să-i reprezinte. Clienții noștri caută 
un partener, care știe să asculte și să lucreze pentru 
punerea în practică a ideilor lor, nu cineva care să-și 
impună ideile sau care face proiecte pe bandă rulantă.

Cu alte cuvinte, clienții noștri sunt aceia care apreciază 
experiența KUXA și valoarea serviciilor oferite de noi.

Ce înseamnă un proiect de 
bucătărie?

În primul rând, pentru un proiect reușit, este absolut 

necesar, să lucrați cu un consultant cu experiență, care 
să știe să se conecteze cu clientul și să înțeleagă exact 
nevoile acestuia. Proiectantul bucătăriei trebuie să 
găsească soluții ergonomice, estetice și în buget, ceea 
ce presupune și foarte multe cunoștințe tehnice. Mai 
mult, tot ce discutați în showroom trebuie transpus 
exact în momentul instalării, ceea ce presupune că 
aveți nevoie de o echipă competentă și completă: de 
la designer la montatori.

Îmi fac o casă, când trebuie să vizitez 
magazine de bucătării?

Ideal este să aveți o idee despre organizarea spațiului 
dedicat bucătăriei încă din faza de proiectare. Vreți o 
bucătărie deschisă? Trebuie să vă gândiți și la sistemul 
de ventilație, instalațiile electrice, scurgerea și 
alimentarea cu apă. Chiar și poziționarea caloriferelor 
poate crea, mai târziu, probleme. Nu este niciodată 
prea devreme să vă gândiți la mobilarea bucătăriei. 
Întâlnim multe cazuri în care clienții trebuie să aducă 
modifi cări spațiului, ceea ce presupune cheltuieli 
suplimentare.

Cât timp durează până voi avea 
bucătăria instalată?

Din momentul semnării contractului, perioada de 
instalare poate fi  între 6 și 10 săptămâni, în funcție de 
frontul și fabricantul ales sau suprapunerea perioadei 
de producție cu cea de vacanțe. Dacă aveți nevoie de 
o bucătărie foarte repede, dar, totuși, vreți un produs 
de calitate, sfatul nostru este să nu luați o decizie 
pripită. Vă putem “încropi”, noi, o bucătărie, temporar, 
până când vă sosește mobilierul mult visat.

Ce trebuie să știu înainte să vin în 
magazin?

Dumneavoastră nu trebuie să vă preocupați prea tare, 
deoarece noi vă asistăm pe perioada întregului proces. 
Este bine, însă, să faceți niște poze ale spațiului (dacă 
este într-un stadiu în care să se poată fotografi a) și să 
faceți niște măsurători, având în vedere toate cotele, 
inclusiv poziționarea instalațiilor (nu uitați de gaura 
de hotă) și înălțimea glafurilor de la geam. Dacă ați 
uitat ceva, nu vă faceți griji, înaintea lansării comenzii, 
oricum, venim noi și măsurăm spațiul.

Puteți să îmi măsurați voi spațiul?

Dacă nu doriți să vă măsurați spațiul înainte de prima 
vizită putem să facem noi acest lucru contra unui 
avans simbolic, sumă pe care nu o pierdeți și care se 
va deduce din valoarea bucătăriei.

o abordare lipsită de profesionalism.

Totuși, pentru că majoritatea clienților întreabă, avem 
o secțiune de testimoniale cu categorii de prețuri 
afi șate: kuxa.ro/testimoniale.

Ce înseamnă o bucătărie de calitate 
și de ce costă mai mult?

Este destul de simplu de înțeles: durabilitatea. Un 
producător local va face o bucătărie cu materiale, 
care la prima vedere sunt aceleași. Veți auzi, chiar 
fără să întrebați, fel și fel de termeni și mărci: PAL, 
MDF, amortizoare, Aventos, Blum, Hettich, etc. 
Nu toate materialele, deși au același nume, au și 
aceeași calitate, dar chiar dacă materialele sunt exact 
aceleași, modul de asamblare al mobilierului sigur nu 
este același ca în Germania, unde se lucreză în fabrici 
de miliarde de euro, cu un înalt nivel de automatizare. 
Trebuie să fi ți foarte conștienți că nemții nu ar fi  
investit în asemenea fabrici care dau de lucru unor 
roboți, dacă ar fi  fost mai simplu să mute producția 
în România. Mobilierul KUXA are o durată de viață de 
peste 15 ani și rezistă cam de 3 ori mai mult față de 
mobilierul unui producător local.

Bănuim că știți zicala: “Suntem prea săraci să ne 
cumpărăm lucruri ieftine”. Propunerea noastră este 
să investiți mai mult astăzi într-un lucru de calitate 
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Bine, bine, dar totuși cât costă o 
bucătărie KUXA?

Încă o dată, prețul unei bucătării este puternic 
influențat de opțiunile clientului. Cât de mult? Haideți 
să facem un experiment!

O bucătărie în L de aproximativ 3,0m x 2,4m, într-o 
configurație de bază, cu blat laminat are un preț 
de listă de aproximativ €3.000 (1,0x) dar valoarea 
acesteia se poate modifica drastic după cum urmează:

• €4.500 (1.5x) varianta de bază + corp de colț cu 
sistem, sertare mari și jolly

• €6.000 (2.0x) varianta anterioară + insulă cu loc 
de luat masa

• €9.000 (3.0x) varianta anterioară + front 
lăcuit, manere aplicate pe cant, mecanisme cu 
deschidere verticală pentru corpurile suspendate

• €13.500 (4.5x) varianta anterioară + corpuri 
suspendate cu jaluzele electrice și înlocuire blat 
laminat cu blat din cuarț.

Adică în același spațiu, valoarea mobilierului poate 
fi de 4,5 ori mai mare în funcție de configurație și 
dotare.

La KUXA, după ce înțelegem ce este important 
pentru dumneavoastră, vom încerca o configurație 
care să optimizeze bugetul pe elementele cele mai 
importante pentru client.

≈ €3.000 

≈ €4.500

≈ €6,000

≈ €9.000

≈ €13.500

Servicii

Echipa noastră vă oferă consultanță în alegerea 
bucătăriei, în funcție de nevoile, dar mai ales, gusturile 
dumneavoastră. Bucătăria fiind una dintre cele mai 
importante încăperi ale casei, unde contează atât 
aspectul cât și funcționalitatea, trebuie să stabilim 
împreună toate detaliile. 
Realizarea unui proiect adecvat necesită, în primul 
rând, un consultant cu experiență și cu bune abilități 
de comunicare. 

Pentru reușita proiectului este, de asemenea, 
necesară determinarea echilibrului ideal dintre: 

• nevoile estetice
• cerințele de depozitare / echipare
• regulile de ergonomie
• constrângerile tehnice
• forma spațiului
• buget

Consultanță
Designerii noștri sunt pregătiți să ofere soluții 
inteligente în vederea creării unui spațiu armonios și 
ergonomic în bucătăria dumneavoastră.

Schița se face pe calculator si permite modificări, în 
timp real, în cursul întâlnirilor de prezentare. Veți 
vedea în 3D mobilierul dumneavoastră înainte de 
a-l comanda. Tot ce aveți de făcut este să aduceți o 
schiță a spațiului în care să fie figurate dimensiunile 
încăperii, poziționarea ușilor, ferestrelor și a 
racordurilor la utilități. 

Pentru ca cerințele să fie reflectate în configurația 
finală a mobilierului, colaborarea cu dumneavoastră în 
definirea temei de proiectare este foarte importantă.

Proiectare

Acordăm o mare atenție măsurătorilor la fața locului, 
deoarece mobilierul de bucătărie trebuie să se 
potrivească la milimetru. Tocmai de aceea folosim 
instrumente de înaltă precizie, care ne ajută să croim 
bucătăria perfectă pentru spațiul dumneavoastră.

Măsurători

Echipele noastre de montaj lucrează la cel mai înalt 
nivel de profesionalism și nu îi vor dezamăgi nici pe 
cei mai pretențioși dintre dumneavoastră.

Mobila vine din fabrică gata asamblată iar montatorii 
noștri vor așeza corpurile pe poziție, vor instala 
blatul și aparatura. Acest mod de lucru asigură o 
calitate și precizie imposibil de egalat, în condițiile în 
care majoritatea comercianților propun asamblarea 
mobilierului la domiciliul clientului. Considerăm, de 
asemenea, esențială colaborarea fără cusur dintre 
proiectant și echipa de montaj. Această colaborare 
este sudată pe parcursul a peste patru mii de bucătării 
realizate împreună.

Instalare
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Proiecte

1 2 3 4 65

7 8 9 10 11 12

1513 14 16 17 18

19 20 21 22 23 24



Bucătărie Jiului

Un proiect care a testat limitele tuturor, însă încadrat în termenul și bugetul stabilit. Sunt numeroase fi rme care oferă aceeași 
calitate a materialelor, echipamentelor și accesoriilor folosite, însă serviciile de consiliere, design, montaj și logistică ale fi rmei 
KUXA sunt superioare, KUXA înțelegând întru totul nevoia clientului. Perseverența Irinei, răspunsurile prompte și acțiunile 
imediate în fața provocării, precum și experiența echipei de montaj, reprezintă elementele principale pentru care aș recomanda 
KUXA. 

Adina

4.6/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/164

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Un proiect “memorabil”. O provocare și o “dragoste cu 
năbădăi” însă varianta fi nală a proiectului este cea mai 
mare satisfacție a fi ecărui designer. Clientul a știut clar ceea 
ce își dorește și împreună am reușit să realizăm această 
bucătărie clasică și rafi nată.

1 Plita cu inducție este cel mai rapid sistem de 
gătire existent la ora actuală. O oală cu apă va 
fi erbe cam de două ori mai repede față de o plită 
cu gaz. 

2 Chiuveta System Ceram MERA 57 este realizată 
din ceramică, material mai dur decât oțelul. 
Paleta largă de culori disponibile face posibilă 
asortarea cu restul elementelor din bucătărie.

3 Pentru ca vasele să fi e într-adevăr strălucitoare 
trebuie să folosiți câteva produse care vor 
ajuta mașina de spălat vase să funcționeze la 
capacitate maximă.  

4 O soluție ergonomică: corp de colț cu tăvi 
culisante, ce permit accesul în zone difi cil de 
utilizat și care suportă încărcări de până la 20 kg 
pe fi ecare taler. 

5 Corp jolly pentru sticle cu ușă în formă de Z 
pentru a completa armonios stilul clasic al 
corpului pentru plită și cuptor.

2

3

4

1

5

Irina Cireașe
Director Vânzări
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Bucătărie Baba Novac

5/5

Dorințele noastre privind design-ul bucătăriei s-au materializat datorită echipei KUXA. Rezultatul fi nal a depășit așteptările 
noastre. Mulțumim KUXA pentru bucătăria minunată în care gătim cu drag.

Adela

20



Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/165

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Toate proiectele noastre ne rămân în memorie dar cu atât 
mai mult ne sunt dragi atunci când ne conectăm încă de la 
început și cu clienții. Deschiderea acestora m-a ajutat foarte 
mult să concep acest proiect foarte primitor și cald dar în 
același timp utilat cu cele mai inovatoare aparate și sisteme 
pentru a facilita gătitul - o pasiune a clienților.

1 Plită pe gaz cu suprafață vitroceramică NEFF, cu 
5 arzătoare pe gaz (un arzător central WOK cu 
dublu circuit).

2 Cafetieră încorportabilă NEFF. Cafetierele și 
espressoarele automate de ultimă generație 
vă vor răsfăța în fi ecare dimineață. Mulțumită 
tehnologiei lor inovatoare, cafeaua, cappucino 
sau latte macchiato vor fi  mereu la fel de bune ca 
și când ar fi  preparate de un barista profesionist.

3 Răcitor de vin Climadiff , capacitate 18 sticle cu o 
zonă de temperatură, compresor și termometru 
cu afi șaj electronic.

4 Blatul laminat de 10 cm grosime oferă insulei un 
design robust.

5 Designerii noștri sunt pregătiți să ofere soluții 
inteligente pentru a crea un spațiu armonios 
și ergonomic în bucătăria dumneavoastră. Veți 
vedea în 3D mobilierul dumneavoastră înainte de 
a-l comanda.

2

3

4

1

5

Irina Cireașe
Director Vânzări
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Bucătărie Bd. Ion Mihalache

4.8/5

Sunt extrem de mulțumită de serviciile și rezultatele oferite de KUXA studio. Mulțumiri domnului Cristian și Irinei. 

Carmen
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/166

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Am avut plăcerea și bucuria de a amenaja o bucătărie într-
un stil modern - industrial ce oferă o personalitate unică 
spațiului.
Frumusețea acestui stil constă în alegerea și îmbinarea 
fi nisajelor și texturilor potrivite. Blatul din lemn masiv 
handmade de la zona de luat masa și rafturile deschise 
oferă o atmosferă caldă și primitoare.

Delia Nisipeanu
Designer

1 Plită cu inducție BORA BASIC-BIA cu evacuare: 
extrem de efi cientă și permite poziționarea ei, atât 
pe insulă, cât și la perete. În acest proiect, plita cu 
aspirație permite confi gurarea corpurilor deschise 
deasupra ei, fără a afecta liniile de design impuse 
de arhitect.

2 Blaturile din DEKTON permit montajul unei 
chiuvete ceramice sub blat, ceea ce face curățarea 
lor mai ușoară- trageți cu laveta fi rimiturile direct 
în chiuvetă. 

3 Răcitor de vinuri Climadiff  cu 2 zone de temperatură.

4 Blat din lemn masiv suprapus insulei pentru a 
încălzi aspectul industrial dat de fețele de ușă 
beton-LEICHT.

5 Jaluzea din inox pe blat cu polițe ajustabile, 
prevăzută cu prize în interior.

2

3

1

54
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Bucătărie Dorobanți

5/5

A fost o plăcere să lucrez cu echipa KUXA și nu pot decât să le mulțumesc pentru profesionalism, corectitudine și pasiunea 
pentru perfecțiune și frumos de care au dat dovadă pe toată perioada colaborării noastre. Raportul calitate preț este indiscutabil 
și sunt foarte mulțumită că am decis să construim împreună. Experiența a fost una de vis și rezultatul pe măsură. Felicitări! 

Gina
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/168

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Un proiect frumos, clădit pas cu pas, extrem de funcțional 
ce se îmbină perfect cu arta gătitului.
Conceptul minimalist a transformat această bucătărie într-
un loc cald, primitor și elegant. 1 Cuptor incorporabil multifuncțional NEFF. 

Criteriile de care trebuie să țineți cont când 
doriți să achiziționați un cuptor încorporabil 
sunt: tipul cuptorului, sursa de energie, 
programul de autocurățare, sistemul de 
programare, capacitatea, materialul din care e 
confecționat și prețul acestuia.

2 Chiuvetele din material compozit își mențin 
mult timp aspectul inițial și sunt rezistente la 
șocuri puternice. 

3 Plită pe gaz NEFF din sticlă vitroceramică 
termorezistentă, cu sistem FlameSelect pentru 
ajustarea precisă a fl ăcării în trepte multiple. 

4 Joc de corpuri suspendate (deschise cu spate 
lemn natur și deschideri verticale). Cele mai 
bune sisteme de amortizare fac parte din 
echipamentul standard la KUXA.

5 Priză telescopică montată în blatul de lucru. 
Serviciile de montaj sunt extrem de importante, 
de aceea lucrăm numai cu angajați proprii care 
au mulți ani de experiență. Fiecare milimetru și 
detaliu contează.

3

4

5

1 2

Marieta Andone
Designer
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Bucătărie Voluntari

 Sunt foarte încântată de bucătăria mea. Este așezată perfect în spațiul destinat. Arată foarte frumos, cum mi-am imaginat, dar 
în același timp este foarte funcțională, având bine gândit fi ecare accesoriu. Totul este la îndemână. Petrec timpul cu plăcere în 
bucătăria mea. Apreciez efortul și răbdarea echipei KUXA, în special Deliei.

Elena

5/5
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2

3

Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/170

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Mă simt împlinită atunci când văd că viziunea mea asupra 
bucătăriei este apreciată de clienții mei. Rezultatul: o 
bucătărie modernă care răspunde cerințelor unei familii 
care folosește intens bucătăria.

1 Mânerul profi lat cu aspect inox completează 
design-ul modern al fețelor de ușă beton. Micile 
detalii fac întotdeauna diferența, iar acest 
principiu este cel mai bine refl ectat în design-ul 
interior.

2 Plită pe gaz cu suprafață vitroceramică și hotă 
decorativă neagră 90 cm, ambele Bosch.

3 Corp cu tăvi culisante ce permite accesul până în 
capătul corpului de colț. 

4 Corp jolly pentru sticle. Foarte practic pentru a 
depozita condimentele și cele necesare pentru 
gătit  în vecinătatea plitei.

5 Jaluzele electrice cu sticlă neagră, corp prevăzut 
cu prize în interior.

1

5
4

Delia Nisipeanu
Designer
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Bucătărie Pipera
 Proiectarea a decurs bine. Instalarea a fost profesionistă și la timp. Suntem mulțumiți și de relația de după instalare. Mulțumim! 

Alexandra

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/172

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Crăciunul ideal este acela petrecut într-o bucătărie complet 
utilată dar, în același timp, veselă și primitoare.
Un proiect realizat împreună cu arhitecții benefi ciarei - un 
proiect pentru o familie în care chiar se gătește și se gătește 
sănătos.

1 Chiuveta ceramică System Ceram MERA 
DOUBLE cu picurător. Benefi ciarul a optat 
pentru o baterie cu duș și alta tip lebădă pentru 
fi ltrul de apă.

2 Corpul cămară este folosit frecvent ca soluție de 
optimizare a spațiului de optimizare. 

3 Plita vitroceramică fl exInduction (posibilitatea 
de a plasa vase multiple sau de diametru mărit 
oriunde pe suprafața zonei de gătit fl exibilă) de 
la Siemens.

4 Cuptor electric SIEMENS. 

5 Corp suspendat cu deschidere verticală. 

6 Insulă cu triplu rol: blat de lucru, depozitare și 
loc de luat masa.

7 Sertare accesorizate cu sistem depozitare fructe 
și legume Pantry-Box.

4

5

6

3

1

2

Irina Cireașe
Director Vânzări

7
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Bucătărie Herăstrău

 Am fost plăcut impresionat de calitatea produselor și de proiectul realizat de echipa KUXA. Deși șantierul nostru a durat peste 
un an și coordonarea echipelor din șantier a fost grea, cei de la KUXA au fost foarte prompți de fi ecare dată când i-am solicitat, 
atât înainte de montajul propriu-zis cât și apoi.

Mirel

4.8/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/174

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Mă bucur că am reușit să transpun personalitatea clienților 
mei în designul și funcționalitatea bucătăriei la care au visat.

1 Chiuvetă tip - insulă Waterstation Round, sistem 
inovator ce permite efectuarea mai multor 
activități la chiuvetă în același timp; puteți spăla 
fructele și legumele simultan cu spălatul vaselor 
sau decongelarea  alimentelor sub jet de apă. Se 
recomandă benefi ciarilor cu nevoi mari de gătire 
și cu spații generoase. 

2 Plită vitroceramică SIEMENS cu 5 zone de gătit 
prin inducție.

3 Automat de cafea espresso SIEMENS + cuptor 
electric SIEMENS.

4 Răcitor de vin Climadiff , capacitate 81 de sticle, 
3 zone de temperatură, compresor și reglare 
temperatură electronică.

5 Hotă de plafon Falmec cu aspirație perimetrală, 
control electronic, 4 trepte de putere, timer, 
luminare LED și telecomandă incluse.

1

1

3

2

4

5

Delia Nisipeanu
Designer
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Bucătărie Timișoara

 Sunt foarte mulțumită de colaborarea avută cu echipa KUXA. Bucătăria noastră arată mai frumos decât ne-am imaginat noi. 
KUXA a reușit să transpună ideile noastre într-un proiect frumos, iar rezultatul fi nal depășește așteptările noastre. 

Bianca

4.8/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/176

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

O bucătărie clasică, dedicată unei familii numeroase care 
își servește cu succes toți utilizatorii. Fiecare spațiu a fost 
gândit în detaliu cu clientul, ajutând astfel la optimizarea 
depozitării și înlocuind cu succes lipsa unei cămări. O 
bucătărie care pare o prelungire fi rească a stilului casei.

1 Cuptor multifuncțonal cu auto-curățare pirolitică 
DeDietrich. Sistemul pirolitic este cel mai efi cient și 
echipează gama premium de cuptoare. Cuptorul se 
încălzește la 500°C pentru 2-3 ore, timp în care orice 
reziduuri alimentare se transformă într-o cenușă albă 
care se curăță instant cu o lavetă. 

2 Plită cu inducție DeDietrich. Placarea de perete 
termorezistentă este realizată în același fi nisaj ca 
blatul.

3 Hotă de perete Falmec cu sticlă satinată gri și panou 
frontal din oțel inoxidabil.

4 Chiuvetele din material compozit devin din ce în ce 
mai căutate de către cei care aleg o variantă ceva mai 
sofi sticată pentru chiuveta de bucătărie. 

5 Accesoriile pentru sertare sunt foarte folositoare 
pentru că vă ajută să organizați totul mai ușor. 
Există tăvițe pentru tacâmuri, condimente sau alte 
mărunțișuri. Nu uitați să alegeți unele cu design în ton 
cu stilul ales.

6 Mânerele pot infl uența defi nitoriu design-ul bucătăriei. 
Designerul KUXA vă va ghida întotdeauna către cele 
care se potrivesc stilului dumneavoastră și modelului 
ales.

3 4
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1

Adina Cizmaș
Designer

46



Bucătărie Giroc

Colaborarea noastră cu echipa KUXA a început într-un moment foarte important pentru noi. Evident, alegerea echipei cu care 
urma să lucrăm a însemnat punerea în balanță a mai multor criterii printre care s-au numărat: experiența, profesionalismul, 
creativitatea și calitatea. KUXA le-a îndeplinit pe toate. Rezultatul fi nal este pe măsura așteptărilor. Mulțumim mult KUXA! 

Ana

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/179

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Cele mai frumoase proiecte se conturează atunci când atât 
designerul cât și clientul sunt implicați și deschiși la ideile 
celuilalt.
Fiecare întâlnire avută cu Ana a fost o reală bucurie. Și-a 
dorit o bucătărie veselă care să refl ecte stilul lor de viață și 
să-i “adune” pe toți membrii familiei în același loc.
A reușit :)
De la un simplu client intrat în showroom pentru o ofertă, 
Ana a devenit unul din ambasadorii KUXA, ocazie cu care ii 
mulțumim pentru încredere!

1 Plitele cu aspirație BORA elimină vaporii și mirosurile 
la nivelul plitei prin crearea unui fl ux de aer transversal 
cu o viteză superioară celei de ridicare a vaporilor 
de gătire, soluție mult mai efi cient decât orice hotă 
tradițională. 

2 Espressor încorporabil SIEMENS. 

3 Răcitor de vin Climadiff . 

4 Lumina LED aplicată sub corpurile suspendate creează 
mai multă lumină pe blatul de lucru, pune în evidență 
sticla securizată și amplifi că senzația de spațialitate.

5 Cel mai bun sistem de sertare este standard pentru o 
bucătărie KUXA studio.

1 2

3

54

Carmen Cîrja
Director Vânzări
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Bucătărie Corbeanca

Promtitudine și seriozitate, începând de la realizarea proiectului și până la montarea lui. S-a obținut o bucătărie funcțională care 
a îndeplinit toate cerințele legate de spațiu, buget și nevoile noastre. Recomandăm cu încredere.

Roxana

4.6/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/177

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

O comunicare perfectă și deschisă care ne-a ajutat să 
construim bucătăria perfectă, accesorizată după nevoile 
clienților, elemente esențiale care au adus acest proiect la 
rezultatul dorit! O bucătărie care refl ectă pasiunea depusă 
și încrederea clienților în propunerile de design.

1 Plita vitroceramică fl exInduction Siemens cu 4 
zone de gătit prin inducție, din care o zonă oferă 
posibilitatea de a plasa mai multe vase sau de 
diametru mărit oriunde pe suprafața acesteia.

2 Chiuvetele din inox sunt încă cele mai căutate, se 
potrivesc atât în bucătăriile clasice, cât și în cele 
moderne.

3 Construcție elegantă din corpuri vitrate și frigider 
de vin în proximitatea zonei de luat masa.

4 Corp de colț cu sistem rotativ pentru a facilita 
accesul în zonele greu accesibile ale mobilierului.

5 Perfecțiunea detaliului: Echipa noastră de montaj 
lucrează la cel mai înalt nivel de profesionalism și 
nu ii va dezamăgi nici pe cei mai pretențioși dintre 
dumneavoastră. 

6 Coșurile de răchită nu au numai funcție estetică, 
dar sunt și extrem de rezistente, perfecte pentru 
depozitarea fructelor și legumelor la temperatura 
camerei.

2
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Aleksandra Manea
Designer
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Bucătărie Băneasa
Deși colaborarea a fost una îndelungată, rezultatul fi nal este pe măsura așteptărilor mele. 

Silviu

4.8/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/181

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Recunosc. Preferatele mele sunt bucătăriile negre iar 
această bucătărie complet neagră adaugă eleganță și dă 
spațiului o notă industrială. Blatul de porțelan negru adaugă 
un plus de valoare bucătăriei prin funcționalitatea sa. 1 Alegeți întotdeauna un frigider clasa A sau A+, pentru 

că veţi salva energie şi bani pe termen lung. Frigiderele 
clasa A+ consumă cu 25% mai puţină energie decât un 
frigider A şi cu 40% mai puţin faţă de un model de tipul 
B. 

2 Cuptor cu microunde și cuptor electric NEFF.

3 Plită cu inducție NEFF cu TwistPad control, 17 trepte de 
putere.

4  Chiuvetă composit și blat DEKTON. Datorită procedeului 
de fabricație, DEKTON-ul este foarte rezistent la radiații 
ultraviolete, deci culoarea sa nu va dispărea sau 
degrada în timp.

1

3

2

4

Delia Nisipeanu
Designer
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Bucătărie Băneasa

Produsul fi nal a corespuns cerințelor și așteptărilor noastre. Perioada de colaborare a fost cam îndelungată, dar împreună, 
alături de echipa KUXA, proiectul a corespuns până la cel mai mic detaliu. Mulțumim KUXA!

Tatiana

4/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/183

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Uneori clienții își doresc foarte multe și nu vor să renunțe la 
nimic. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări atunci 
când spațiul este limitat. Dar, atunci când comunicarea este 
bună cu clientul este o plăcere să îți oferi experiența pentru 
a realiza o bucătărie frumoasă.

1 Plitele BORA sunt un sistem revoluționar ce 
combină 2 electrocasnice într-unul singur.

2 Blat și placare de perete DEKTON. Este cel mai 
rezistent material la zgârieturi de pe piață în 
acest moment. Datorită rezistenței ridicate la 
foc și căldură, vasele fi erbinți pot fi  așezate 
direct pe suprafața blatului fără a vă face griji de 
deteriorare.

3 Cuptor cu aburi și automat de espresso și cafea 
încorporabil NEFF.

4 Corpuri suspendate cu jaluzele din sticlă neagra 
electrice.

5 Acest organizator de sertar permite depozitarea 
organizată și sigură. Numai bun atunci când locul 
de luat masa este de cealaltă parte a insulei din 
bucătărie.
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Delia Nisipeanu
Designer
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Bucătărie 1 Mai

O colaborare foarte efi cientă cu rezultate foarte bune pentru noi. Am primit răspunsuri rapide la orice solicitare tehnică sau de 
design în timpul proiectării și am avut o echipă de montaj excepțională. 

Andrei

4.8/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/184

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Când clientul vine cu un concept pregătit și deschis 
către o bună comunicare este foarte ușor să ajungem la 
confi gurația perfectă. Prin întâlniri prietenoase și relaxante, 
împreună cu benefi ciarii, am ajuns să transformăm micul 
spațiu într-o bucătărie încăpătoare, practică și frumoasă :)

1 Răcitor de vin încorporabil sub blat Dunavox, capacitate 
7 sticle.

2 Blatul laminat este o alegere încă foarte populară printre 
blaturile de bucătărie, disponibil într-o varietate mare de 
culori și texturi.

3 Criteriile de care trebuie să țineți cont când doriți să 
achiziționați un cuptor încorporabil sunt: tipul cuptorului, 
sursa de energie, programul de autocurățare, sistemul 
de programare, capacitatea, materialul din care e 
confecționat și prețul acestuia.

4 Fiecare detaliu este bine gândit și fi ecare element
este plin de personalitate, refl ectând gustul și nevoile 
proprietarului dar și calitatea mobilierului KUXA.

2

4

1

3

Aleksandra Manea
Designer
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Bucătărie Moșnița

Încă de la prima întâlnire până la montare a fost o colaborare foarte bună. Consultantul KUXA a reușit să transpună în proiect 
toate cerințele noastre adaptate spațiului. Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Calitatea este clar una superioară. Cu siguranță 
vom recomanda KUXA de fi ecare dată când vom avea ocazia. 

Camelia

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/186

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Dorința clienților - o bucătărie modernă care să deservească 
cu succes o familie tânără. 
Materialele deschise la culoare pun în evidență 
electrocasnicele negre pentru a sublinia liniile clare și 
simple ale bucătăriei.
Rezultatul - O bucătărie mult dorită și așteptată, funcțională 
și accesorizată.

1 Plită inducție cu fl exzone si twistpad control Neff .

2 Hotă de perete FALMEC cu sticlă neagră tratată 
termic.

3 Cuptor cu microunde și cuptor multifuncțional 
cu auto-curățare pirolitică DeDietrich.

4 Chiuvetă compozit confi gurată cu 2 cuve, una 
pentru vase și cealaltă pentru fructe și legume 
sau tacâmuri si bureți.

5 Pentru a păstra linia modernă și frontul cât mai 
puțin fragmentat, sertarul cu tacâmuri este 
montat în interior și clipsat pe fața sertarului 
mare pentru a putea fi  accesat la prima 
deschidere.

2

3

1

4

5

Adina Cizmaș
Designer

70



Bucătărie Voluntari

Mobila de bucătărie îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate. Echipa a fost extrem de profesionistă și receptivă la toate 
dorințele noastre. Recomandăm echipa KUXA cu cel mai mare drag.

Mirona

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/189

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Un proiect de sufl et, cald și primitor, clădit cu multă dăruire.
Un proiect estetic dar și funcțional, o bucătărie elegantă 
pentru oameni călduroși.

1 Plită BORA Basic pe inducție cu patru zone de 
gătit.

2 Baterie de bucătărie cupru Nivito în asociere 
perfectă cu mozaicul din spatele ei.

3 Există două nișe standard pentru încorporarea 
cuptoarelor: 450 mm înălțime x 600 mm 
lățime și 600 mm înălțime x 600 mm lățime. Cu 
toate acestea, volumul interior al cuptoarelor 
incorporabile poate avea variații semnifi cative. 

4 Corpuri suspendate cu jaluzele din sticlă și 
acționare electrică.

5 Bar separat de blatul de lucru prin construcția ce 
deservește drept jardinieră.

6 Blatul din DEKTON nu se pătează cu nici o 
substanță din bucătărie, nu necesită întreținere 
și nu se deteriorează – va arăta la fel și peste 20 
de ani.

2

3

4

1

5

6

Marieta Andone
Designer
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Bucătărie Piața Victoriei

Când am decis să remobilez bucătăria, am știut exact ce-mi doream. Echipa KUXA mi-a transformat acest vis în realitate. 
Mulțumesc! 

Sonia

4/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/192

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Atunci când clienții vin deja cu conceptul bucătăriei, nouă 
nu ne rămâne decât să îi ajutăm ca visul lor să devină 
realitate, folosind experiența noastră, astfel încât rezultatul 
să fi e unul ergonomic, estetic și funcțional.

1 Cuptor microunde incorporabil BOSCH.

2 Răcitor de vin Climadiff , capacitate 52 sticle, 
compresor, 2 zone de temperatură.

3 Chiuvetă inox cu 2 cuve pentru montare sub blat. 
Clasifi carea chiuvetelor se poate face în funcție 
de materialul din care este realizată aceasta.

4 Mașină de spălat vase BOSCH. Încărcarea maşinii 
de spălat vase nu este difi cilă, dar o încărcare 
corectă poate ajuta la obţinerea unor vase mai 
curate.

5 KUXA îți va pune la dispoziție o multitudine de 
idei pentru buna organizare și accesorizare a 
spațiului de depozitare.

6 Zona de depozitare a alimentelor benefi ciază de 
o coloană culisantă, tip jolly, ce poate fi  accesată 
din ambele părți.

7 Prize ascunse.

4

5
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Aleksandra Manea
Designer
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Bucătărie Moșnița Nouă

Soluția găsită de echipa KUXA pentru bucătăria noastră a depășit așteptările noastre după o lungă perioadă de testare a pieței. 
Totul a decurs perfect de la prima întâlnire până la furnizarea bucătăriei. Recomand KUXA în primul rând pentru consultanța 
primită în materie de bucătării. Mulțumim echipa KUXA.

Lorena

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/193

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Cele mai frumoase bucătării din portofoliul nostru sunt 
rezultatul unei bune comunicări dintre client și consultantul 
KUXA Studio. 

La fel și în cazul acestui proiect, deschiderea benefi ciarilor 
și încrederea lor în experiența noastră au dus la un proiect 
total diferit față de cel pe care-l aveau ei în minte atunci 
când au pășit prima dată în showroom-ul nostru, proiect 
care îi reprezintă și pe ei și pe noi.

1 Jaluzea din inox așezată în colț pe blatul de lucru 
cu prize în interior.

2 Plitele mixte combină două moduri de gătire 
într-o plită de dimensiuni standard cu patru 
ochiuri.

3 Polițele cu lumină LED integrată creează diferite 
scenarii în funcție de intensitatea la care 
sunt reglate, oferind un spațiu de depozitare 
suplimentar pentru obiectele decorative din 
bucătărie.

4 Atenția la cele mai mici detalii va face diferența 
estetică și ergonomică a rezultatului fi nal. 

5 Mașină de spălat vase BOSCH. Distribuirea 
vaselor în maşina de spălat se face în funcţie de: 
tipul acestora (pahare, ceşti, farfurii, tacâmuri), 
materialul din care sunt realizate, gradul de 
murdărie și în funcţie de însuşirile lor particulare 
(sunt pictate, decorate, sufl ate cu argint etc.)

6 Corp de colț cu tăvi culisante.

7 Placarea de perete este realizată în același 
material ca blatul.

4 5

5

3

2

1

6
Carmen Cîrja
Director vânzări
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Bucătărie Sânpetru

 Experiența noastră cu echipa KUXA a fost una foarte plăcută. Menționez că nu au fost primii la care am apelat pentru a realiza 
această bucătărie, dar au fost singurii care au fost deschiși la o comunicare strânsă cu noi. Din momentul în care am călcat în 
showroom am fost primiți cu căldură și profesionalism. Au fost prezenți și prompți atunci când am avut vreo întrebare.

Ciprian

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/196

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Comunicarea foarte bună cu clienții a dus la concretizarea 
proiectului într-o structură primitoare și caldă, la fel ca 
benefi ciarii acesteia. Împreună am gândit o bucătărie cu 
atitudine, am pus accentul pe detalii atent studiate care 
aduc rezultatul fi nal la trecerea fi nă dintre clasic și modern.

Irina Mihai
Designer

1 Plită gaz Neff  și hotă de perete cu aspirație perimetrală 
Falmec.

2 Corp de cămară culisantă. Și bucătăriile clasice pot 
benefi cia de toate sistemele și accesoriile moderne.

3 Mașină de spălat vase SIEMENS. Există trei motive clare 
pentru care trebuie să cumpărăți o mașină de spălat 
vase: consumă mai puțină apă, consumă mai puțină 
energie (apa caldă trebuie încălzită într-un fel sau altul) 
și aveți mai mult timp liber cu familia.

4 Placarea de perete din spatele chiuvetei este din material 
termorezistent cu același fi nisaj ca cel al blatului pentru 
a păstra liniile continue și designul elegant al bucătăriei 
clasice.

1

3

2

4
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Bucătărie Timișoara

 Suntem foarte mulțumiți de colaborarea avută cu echipa KUXA. Mobilier de calitate, montaj ireproșabil. 
Recomandăm cu drag KUXA. 

Florentina

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/195

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Sunt tare mândră atunci când văd ca ideile mele și ale 
clienților mei se materializează și, la sfârșitul colaborării, 
aceștia sunt pe deplin mulțumiți. Rezultatul fi nal: o 
bucătărie clasică, funcțională în care clienții gătesc cu drag.

Anamaria Tătaru
Designer

1 Când discutăm despre soluția tehnică, gama de 
materiale și cromatica bucătăriei, este important să 
identifi căm preferințele benefi ciarului, să le respectăm 
aducând, în același timp, “corecturile” necesare, ca 
urmare a pregătirii și experienței noastre. 

2 Plita este aparatul electrocasnic cel mai folosit pentru 
gătit. Din acest motiv aveți nevoie de un aparat 
performant, ușor de utilizat și curățat.

3 Automatul de cafea Bosch permite memorarea a 8 
băuturi preferate cu nume personalizabil și reglarea 
raportului de amestecare a laptelui și cafelei.

4 Chiuvetă ceramică SystemCeram Mera 100 SL.

3

4

2

1
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Bucătărie Otopeni

Am venit pentru bucătărie și am luat după noi și o bibliotecă. Cei de la KUXA au o echipă de oameni faini, de la proiectare și până 
la implementare. Ce mi-au propus, asta au executat. Puține lucruri nu au ieșit din prima la virgulă, însă nu s-au lăsat până nu 
au fost toate aliniate. Execuție impecabilă, montaj profi , cu personal care a lăsat curat după fi ecare zi de muncă. Soluții rapide 
acolo unde am întâmpinat provocări. Și, în plus, un prosecco rece la fi nalul lucrării, împărțit între noi, benefi ciarii și echipa KUXA.

Mihaela

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/199

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Un proiect de sufl et, o comunicare productivă și un rezultat 
cu care ne identifi căm atât noi, cât și benefi ciarii. Orice 
proiect este posibil cu implicare și pasiune. Dacă este și 
pentru oameni frumoși cu atât mai bine.

Irina Cireașe
Director Vânzări

1 Blaturile din Fenix rezistă căldurii, impactului cu diferite 
obiecte, solvenților pe bază de acizi, dar și componentelor 
din produsele de curățenie pe care le găsești în orice 
bucătărie.

2 Corp tip cămară echipat cu prize în interior pentru 
ascunderea și utilizarea facilă a tuturor electrocasnicelor 
de blat.

3 Chiuvetă inox cu montare sub blat și 2 baterii, una din ele 
deservind fi ltrului de apă.

4 Priză ascunsă.

5 Vitrine Arrital - GEM cu ramă de aluminiu, leduri verticale 
și sticlă fume.

21

3 4

5
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Bucătărie Brașov

Am fost extrem de plăcut impresionat de pregătirea consultantului (Aleksandra) care a răspuns întregului set de întrebări 
adresate. Sugestiile oferite de către consultantul KUXA au condus la realizarea unui produs pe măsura așteptărilor noastre. 
Mulțumesc KUXA.

Adrian

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/202

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Nu pot decât să mă bucur atunci când visul clienților mei 
devine realitate, cu ajutorul ideilor și experienței noastre.

1 Chiuvetă inox Waterstation Pantry Rieber cu 
accesorii.

2 Plită pe gaz cu suprafață vitroceramică Neff .

3 Cuptor incorporabil NEFF cu deschidere 
rabatabilă, ușă cu sistem SoftClose & SoftOpen.

4 Mașină de spălat vase Neff . Programul eco 
permite reducerea consumului de energie 
electrică cu circa 20%, eliminând ultima fază de 
uscare forțată a vaselor.

5 Răcitor de vin Climadiff , capacitate 17 sticle, cu 
compresor.

2
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Aleksandra Manea
Designer
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Bucătărie Ghiroda

Suntem foarte mulțumiți de rezultatul fi nal. Produse de calitate, foarte bine accesorizate, tot spațiul a fost folosit cu folos. 
Mulțumim echipei KUXA pentru bucătăria noastră!

Roxana

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/182

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Culoarea gri este foarte versatilă. Folosirea ei în bucătărie în 
combinație cu o textură de lemn îi oferă acesteia un aspect 
contemporan și sofi sticat. Relația cu clienții a fost foarte 
deschisă, fi ecare având un aport esențial la crearea acestei 
bucătării care pune în evidență atmosfera plină de veselie 
a unei tinere familii.

1 Cuptor multifuncțional cu opțiune aburi Neff .

2 Cuptor cu microunde incorporabil Neff .

3 Un pas important în proiectul noii bucătării 
este planifi carea unui spaţiu de depozitare 
personalizat, pliat pe nevoile specifi ce fi ecăruia.

4 Chiuvetă compozit și baterie lebădă asortată.

5 Plita cu aspirație Bora se va încadra perfect în 
orice design de bucătărie, fi e el modern sau 
clasic.

6 Construcție corpuri joase în același stil cu restul 
bucătăriei, cu rol de stat așezat la masă.

1 2

4
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Adina Cizmaș
Designer
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Vă urmăream realizările de mult timp. Ne doream tare mult o bucătărie KUXA și iată că am fost CU ADEVĂRAT NOROCOȘI. Am 
câștigat bucătăria la tombola KUXA. Mobilierul este de calitate foarte bună, montajul a fost ireproșabil. Mulțumim KUXA pentru 
cea mai frumoasă bucătărie.

Bucătărie Bușteni

5/5

Georgiana

Decembrie 2018 - Brașov
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/206

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

O comunicare efi cientă cu clientul care a fost foarte receptiv 
la propunerile noastre. Rezultatul este o bucătărie elegantă 
și complet accesorizată. Blatul dur din piatră naturală 
contrastează cu accentele de lemn și frontul “șampanie 
perlat”. Toate aceste elemente au fost integrate armonios 
într-un proiect estetic și funcțional.

1 Plita Bora contrastează armonios cu blatul 
DEKTON.

2 Cuptor cu microunde și cuptor electric BOSCH.

3 Corpuri suspendate cu lumină integrată și 
jaluzele  cu sticlă electrice.

4  Chiuvetă ceramică System Ceram.

5 Polițele negre cu lumină integrată completează 
bucătăria modernă cu fi nisaj în culoarea 
șampaniei.

2

1

3 4

George Pop
Designer
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Bucătărie Timișoara

Mi-am dorit o mobilă de bucătărie de calitate, de aceea am ales KUXA. Produsul fi nal a iesit așa cum mi-am dorit, deși am 
întâmpinat difi cultăți la montajul insulei.

Daniela

5/5
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Afl ă cât a costat proiectul pe:
Afl ă cât a www.kuxa.ro/testimoniale/205

Părerea altora/Comentează și tu pe:
/bucatarii

Bucătăria modernă adaptată spațiului este foarte clar 
defi nită ca formă și funcționalitate: zona de depozitare 
dispusă pe coloane, zona de pregătire cu amplasamentul 
chiuvetei în dreptul ferestrei și insula cu loc de luat 
masa. Chiar dacă în momentul montajului au apărut mici 
neconcordanțe, acestea au fost soluționate pe parcurs, 
reușind să facem încă un client mulțumit de rezultatul fi nal. 
Pentru noi, fi ecare proiect reprezintă o provocare și un mod 
prin care încercăm în mod constant să ne ridicăm la nivelul 
așteptărilor clienților.

1 Hotă de insulă Falmec cu sticlă tratată termic 
serigrafată.

2 Plită vitroceramică fl exInduction Siemens.

3 Corp coloană de depozitare cu sertare interioare 
culisante.

4 Chiuvetă ceramică System Ceram. O cuvă adâncă va 
reprezenta un avantaj pentru că nu veți stropi, dar 
atunci chiuveta ar trebui să fi e mai sus de nivelul 
normal al blatului pentru a evita durerile de spate la 
utilizarea îndelungată.

5 Fluxul productiv în bucătărie este următorul: frigider/ 
cămară (scoaterea alimentelor din locul de depozitare), 
blat de lucru (tocarea legumelor, pregătirea mâncării)
Plită/ Cuptor: gătirea Chiuvetă / Mașină de spălat vase: 
spălarea vaselor.

4
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5

Anamaria Tătaru
Designer
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Tipuri de bucătării

Confi gurația ideală pentru spațiul dumneavoastră este infl uențată de geometria 
camerei, dar și de alegerile familiei ca stil de viață sau de nevoile speciale de depozitare.

Într-o casă cu bucătăria într-un spațiu deschis se potrivește o bucătărie cu insulă, într-un 
apartament cu o bucătărie mică unde nu se gătește des, dar în care trebuie prevăzut și 
locul de luat masa opțiunea ar putea fi  bucătăria în linie.

Indiferent ce formă va avea bucătăria dumneavoastră trebuie să încercaţi să o gândiți 
cât mai efi cient posibil, respectând regulile de ergonomie. O regulă practică este că 
trebuie să existe o bucată de blat generoasă între chiuvetă şi aragaz – locul în care 
pregătiți mâncarea. Amplasarea frigiderului este de asemenea foarte importantă. 
Puneţi frigiderul între intrarea în bucătărie şi principalul spaţiu de gătit.

Informații și sfaturi
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Bucătărie pe un singur perete (linie)
Așa numitele bucătării “linie” sunt poate cele mai frecvente, le întâlnim mai ales în 
apartamentele vechi cu spații mai puțin generoase. Compacte dar funcționale, impun 
un bucătar ordonat. Bucătăriile pe un perete permit și amplasarea unui loc de luat masa 
în aceeași încăpere, de multe ori masa fiind folosită ca blat de lucru auxiliar. Din păcate 
însă, tentația de a supraîncărca o astfel de bucătărie transformă gătitul într-un fel de 
cursă cu obstacole.

Avantaje

• aranjament compact și economic;
• configurare eficientă și funcțională care presupune o bună organizare.

Dezavantaje

• nu puteți amplasa multe electrocasnice, poziționarea pe blat a unui cuptor cu 
microunde vă ocupă 50 cm;

• spațiul de depozitare a alimentelor este practic limitat la frigider și eventual la 
unul din corpurile suspendate, restul fiind necesar pentru depozitarea veselei, 
tacâmurilor, oalelor și tigăilor.

De reținut!

• Lăsați loc cât se poate de mare între plită și chiuvetă pentru blatul de lucru care 
trebuie să fie de 80 -120 cm.

• Nu e recomandabil să amplasați cuptorul la semi-înălțime pentru că la o astfel de 
bucătărie suprafața de blat pierdută este mult mai importantă decât ergonomia 
unui cuptor mai ușor accesibil.

• Optați, dacă spațiul permite, pentru un blat adânc de 70 cm sau mai mare și veți 
avea loc în planul al doilea al blatului să așezați mici electrocasnice fără a vicia 
complet ergonomia.

Descarcă planul de instalații

Tipuri de bucătării

Plan și fluxuri Amenajare și zonificare

Bucătărie pe doi pereți  
(fronturi paralele)
Bucătăriile pe doi pereți oferă mult mai mult spaţiu de depozitare sub blat față de 
bucătăriile în linie. Este o configurație dezirabilă pentru bucătării înguste (2.5m), acolo 
unde s-a prevăzut un alt spațiu pentru luat masa.

Avantaje

• aranjare cu mai mult spațiu de depozitare;
• blatul de lucru auxiliar găzduiește toate electrocasnicele de blat;
• nu riscați ca blatul să se aglomereze treptat, aveți de la început loc pentru toate;
• aranjamentul permite amplasarea cuptorului deasupra nivelului blatului.

Dezavantaje

• este totuși o configurație relativ aglomerată;
• locul de luat masa este sacrificat pentru un spațiu de depozitare și o ergonomie  

mai bună. 

De reținut!

• spațiul dintre blaturi trebuie fie de 1.3-1.5 m (lățimea camerei 2.5 -2.8 m);
• dacă distanța dintre fronturile paralele permite, se poate crea un loc de luat masa 

modern cu micul dezavantaj al pierderii spațiului de depozitare de sub blatul auxiliar;
• dacă lungimea camerei este mai mare de 3.5 m este de dorit orientarea spre o 

aranjare în formă de L sau U.

Descarcă planul de instalații  
și configurația alternativă cu 

loc de luat masa.

Tipuri de bucătării

Plan și fluxuri Amenajare și zonificare
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Planuri și fluxuri

Amenajare și zonificare

Bucătărie în formă de L

Descarcă planul de instalații

Tipuri de bucătării

Alternative

Pentru amplasarea unei bucătării în formă de L este necesară o încăpere cu una din 
laturi de minimum 3 m. Acest tip de bucătărie este printre cele mai ergonomice moduri 
de organizare datorită formei triunghiulare care se potrivește foarte bine circuitului 
productiv.
Totul este la îndemână fără să fie înghesuit. Spațiul de blat este generos. Chiuveta 
trebuie amplasată în vârful L-ului, iar plita și frigiderul în capătul laturilor.

Avantaje

• organizare eficientă, perfect mulată pe circuitul productiv;
• distanțe scurte între diferitele zone;
• spațiu adecvat de depozitare;
• blat de lucru generos.

Dezavantaje

• presupune existența unei încăperi relativ mari;
• pentru o încăpere mai mică se recomandă folosirea unei soluții de colț cu mecanism 

care mărește spațiul de depozitare și facilitează accesul la el.

De reținut!

• Bucătăria în L permite un circuit productiv ergonomic numai dacă chiuveta, plita 
și frigiderul sunt așezate corespunzător. Amplasarea acestora pe același perete 
transformă planul într-o configurație în linie, spațiul nefiind utilizat corect.

• Evitați să puneți plita în vârful L-ului și plasați frigiderul întotdeauna aproape de ușă.
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O bucătărie în formă de U asigură foarte mult spaţiu de lucru şi de depozitare. 
Se recomandă ca latura ce constituie baza literei U să aibă minim 3,5 m. Pentru a 
respecta circuitul productiv, chiuveta trebuie amplasată pe această latură care de 
obicei se poziționează la geam. Bucătării în U se pot configura și în spații cu o bază 
mai îngustă, însă distanța minimă pentru a putea amplasa corpurile și deschide 
ușile este 2,4 m.

Avantaje

• organizare eficientă, perfect mulată pe circuitul productiv;
• distanțe acceptabile între zone;
• spațiu adecvat de depozitare;
• blat de lucru generos, existența unui blat de lucru auxiliar ce poate găzdui 

electrocasnicele.

Dezavantaje

• necesită o încăpere relativ mare.

De reținut!

• Un circuit productiv ergonomic este asigurat numai dacă chiuveta, plita și 
frigiderul sunt așezate corespunzător.

• Frigiderul trebuie să fie întotdeauna amplasat aproape de ușă.
• Se recomandă ca latura cu electrocasnicele incorporabile să fie configurată doar 

cu corpuri înalte pentru a crea spațiu de depozitare suficient.
• Segmentarea blatului de lucru permite crearea unui blat auxiliar unde se pot 

așeza electrocasnicele de blat (toaster, espressor etc.).
• Se poate dezvolta configurația pentru a crea un spațiu de luat masa, fie la 

înălțime normală a mesei (75 cm) sau la cea a barului (110 cm).
• Electrocasnicele de blat se pot poziționa și într-un corp de tip jaluzea ce permite 

ascunderea acestora prin coborârea jaluzelei, dar și folosirea ușoară pe blat 
atunci când este nevoie.

Bucătărie în formă de U

Tipuri de bucătării

Descarcă planul de instalații

Planuri și fluxuri

Amenajare și zonificare

Alternative
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Deschiderea bucătăriei către living și sufragerie în viziune modernă 
a determinat apariția unui nou tip de bucătărie – bucătăria cu insulă.
Dezvoltarea tehnologică din ultimii ani a introdus hota aspirantă și o 
gamă completă de electrocasnice incorporabile care permit o libertate 
mai mare de aranjare pentru că sunt mai eficiente și mai compacte. 
Insula este o soluție atractivă care permite comunicarea dintre spații 
dar în același timp delimintează bucătăria de zona de servit masa.

Avantaje

• configurație bine adaptată pentru spațiile largi;
• acces și circulație deschise;
• spațiu adecvat de depozitare;
• blat de lucru generos.

Dezavantaje

• ergonomia poate fi scăzută dacă fluxul operațional nu este bine 
gândit;

• amplasarea acesteia presupune existența unei încăperi mari;
• prețul de achiziție ridicat.

De reținut!

• Se recomandă amplasarea chiuvetei pe insulă.
• Mașina de spălat vase nu trebuie să fie departe de spațiul de 

depozitare a veselei sau de locul unde se servește masa.
• Frigiderul trebuie să fie întotdeauna aproape de ușă.
• Configurația poate fi dezvoltată pentru a crea un spațiu de luat 

masa, la înălțimea mesei (75 cm) sau a barului (110 cm).

Bucătărie cu insulă

Tipuri de bucătării

Descarcă planul de instalații

Planuri și fluxuri

Tip insulă

Blat de lucru

Chiuvetă + plită +
blat de lucru

Chiuvetă + blat de lucru

Plită + blat de lucru

• insula poate fi de dimensiuni reduse 
putându-se poziționa și în spații mai 
mici;

• instalațiile nu necesită modificări 
majore.

• toate activitățile se desfășoară cu 
spatele la zona de depozitare și cu 
fața către masă și oaspeți.

• este poate cea mai echilibrată 
variantă. Plita este așezată într-un 
loc unde ventilația se realizează 
corect;

• nu este nevoie să treceți cu 
alimentele de la chiuvetă la blatul de 
lucru sau cu mâinile ude pe deasupra 
podelei dacă vreți să spălați ceva;

• mașina de spălat vase se poate 
poziționa pe insulă simplificând 
astfel încărcarea – descărcarea 
acesteia.

• activitatea cea mai spectaculoasă, 
gătitul, este vizibilă de invitați.

• în timpul pregătirii mâncării trebuie 
să traversați cu alimentele pe 
deasupra podelei între chiuvetă, 
frigider, plită.

• suprafața necesară este foarte 
mare.

• se poate implementa acolo unde 
spațiul destinat bucătăriei are 5 m 
lățime.

• în timpul pregătirii mâncării trebuie 
să traversați cu alimentele pe 
deasupra podelei între chiuvetă, 
frigider, plită.

• nici cele mai performante hote 
de insulă nu asigură o ventilație 
corespunzătoare, de aceea este 
necesar să vă gândiți la un sistem 
care să absoarbă aerul la nivelul 
tavanului în mai multe puncte. 
Evacuarea hotei se poate face fie 
prin pardoseală dacă se folosește 
o hotă de blat fie prin tavan dacă 
optați pentru o hotă suspendată.

Avantaje Dezavantaje

Tipuri de insulă după funcționalitate

Amenajare și zonificare
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Blaturi de bucătărie

Laminat Granit Inox

Duritate
(scara Mohs)

indisponibil * 5 – 6 4.5

Interpretare
duritate la zgârierea cu 
cuțitul

ușor, pot râmâne
urme adânci

mediu, urme
superficiale

ușor, rămân doar
urme superficiale

Culori mii zeci mai multe texturi

Înălțător/
plintă de blat

plastic cu garnitură din 
cauciuc

același material,
îmbinare vizibilă

din aceiași foaie de inox

Rezistență la
căldură (când puneți o 
tigaie încinsă)

în caz de accident se 
poate lăsa o tigaie câteva 
momente

materialul poate avea
fisuri naturale care
vor evolua

rezistent

Tip chiuvetă
posibilă

pe blat pe blat, sub blat pe blat, integrată în blat

Material poros
/ se pătează

rezistent rezistent, trebuie
tratat

nu se pătează

Îmbinare
între blaturi

prin tăieturi potrivite, 
presare și lipire (cea mai 
buna variantă)

îmbinare vizibilă sudura se poate
prelucra pentru a fi 
aproape invizibilă

Utilizare
Profesională
(alimentație
publică)

nu nu da

Preț/ml
(€ cu TVA) **

€ 30-60 / ml € 190-250 / ml € 200-300 / ml

*) scara Mohs testeaza numai cristale
**) prețurile sunt orientative și sunt estimate pentru un blat de lucru de adâncime standard 60cm; pentru blaturi mai adânci se 
calculează la m² și prețurile pot crește cu până la 30% pe m² deoarece cresc și pierderile de material.

Lemn dur Compozite pe bază de 
cuarț

Compozite
termoformabile

DEKTON 
(Porțelan)

indisponibil* 6 – 7 2 – 3 7

ușor, pot râmâne
urme adânci

nu rămân urme
vizibile la zgârierea
accidentală

ușor, pot râmâne
urme adânci

imposibil de zgâriat 
cu cuțitul

câteva nuanțe
naturale, se poate
băițui

sute sute zece

îmbinare cu izolant același material,
îmbinare vizibilă

același material, nu se 
vede îmbinarea

același material,
îmbinare vizibilă

rămân urme rezistent poate rămâne urma tigăii 
dacă o lăsați mai mult de 
câteva momente

rezistent

pe blat pe blat, sub blat pe blat, sub blat,
integrată în blat

pe blat, sub blat

rezistent, trebuie
tratat

nu se pătează nu se pătează nu se pătează

îmbinare vizibilă printr-o procesare
corectă poate deveni greu 
de văzut

îmbinarea invizibilă, 
blaturile lipite apar ca o 
singură piesă

îmbinare vizibilă

nu da da da

€ 160-200 / ml € 250-500 / ml € 350-500 / ml € 500-600 / ml
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Zonă

Depozitare frigider, congelator, stocare provizii ce nu trebuie ținute la frig  
(făinuri, conserve, etc.)

Spălare chiuvetă, mașina de spălat vase, depozitare detergenți și produse de 
curățenie, coșul de gunoi (dacă nu aveți loc pentru acesta în de zona 
de pregătire)

Pregătire blatul de lucru, zona de preparare a mâncării, depozitare ustensile 
necesare în preparare, boluri, mixer

Gătire plită, cuptor, tăvi, sticle de ulei, condimente

Blatul auxiliar (dacă este loc și
acesta nu este împreunat cu zona
de pregătire)

electrocasnice de blat, farfurii, pahare, veselă diversă

Elemente regăsite în zonă

Oricât de mică sau mare ar fi bucătăria, planificarea 
minuțioasă și structurată a spațiului este o 
necesitate. Ideile de bază trebuie să fie organizare și 
funcționalitate atunci când gândiți spațiul în care veți 
lucra ani buni de acum înainte!

Ţineţi cont de elementele fixe ale spațiului atunci 
când planificaţi noua bucătărie dat fiind că noi cablaje 
şi instalaţii în bucătărie pot presupune mult timp şi 
bani, însă aveți întotdeauna în vedere că poate merită 
efortul de a aduce modificări instalațiilor pentru a 
avea o bucătărie ergonomică pentru următorii 15-20 
ani.

Chiuveta și plita nu trebuie grupate niciodată, dar 
aveți grijă dacă aveți o cameră generoasă să nu cădeți 
în extrema cealaltă. Spaţiul pentru spălat, pregătit 
mâncarea şi plita nu trebuie să se afle niciodată 
prea departe unul de celălalt pentru că de multe 
ori procesul de pregătire se desfășoară în paralel 
cu gătitul și totul trebuie să vă fie aproape. Mai bine 
introduceți un blat auxiliar mai generos decât să aveți 
chiuveta la 3-4 metri de plită.

Planificarea bucătăriei Planificarea spațiilor de depozitare

Un pas important în planificarea noii dumneavoastră bucătării este planificarea unui 
spaţiu de depozitare suficient pentru a corespunde nevoilor. Configurația camerei 
permite mai multe variante de aranjare a mobilierului de bucătărie. Dintre acestea, 
trebuie aleasă opțiunea care se potrivește cel mai bine stilului de viață al utilizatorului.

Obiecte ușoare folosite rar:
pahare, seturi de veselă, cutii, 
manuale

Obiecte folosite frecvent:
farfurii, boluri, condimente, 
provizii (zahăr, făină, etc.)

Obiecte folosite frecvent:
tacâmuri, cuțite și ustensile 
bucătărie, alte obiecte mici, 
farfurii, tigăi, cratițe, boluri, 
sticle

Obiecte grele:
oale, boluri mari, 
electrocasnice, tăvi
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Un loc prietenos și intim pentru o experiență unică și 
memorabilă.

Numărul mare de evenimente culinare pe care le-am găzduit pe parcursul a cinci ani 
ne-a demonstrat că în jurul nostru sunt tot mai mulți pasionați de gătit. 

Pentru că ne-am dorit ca aceștia să își devolte pasiunea culinară 
am adăugat un plus de confort printr-un spațiu generos, cochet, 
asigurându-vă că nu lipsește niciun ingredient pentru ca evenimentul dumneavoastră 
să fi e unul desăvârșit.

KUXA events
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Fie că vrei să înveți tehnici de gătit de la un bucătar 
celebru sau vrei doar să gătești împreună cu prietenii, 
KUXA studio este locul ideal pentru orice eveniment 
culinar.

Rezervări la: 

events@kuxa.ro 

0736 901 253

Urmărește ce se întâmplă la KUXA Events:
/KUXAevents

• 16 posturi individuale de gătit

• 60 locuri de stat la masă

• capacitate spațiu 80 persoane (180 m²)

• Sală de dining/conferințe – 40 persoane

• 40 mp terasă dotată cu un grătar pe gaz
CharBroil

• plite ș i cuptoare de ultimă generație

• două combine frigorifi ce + frigidere de vin

• sistem de ventilaț ie profesional

• acces internet prin fi bră  optică 

• sistem audio profesional,  tv, smart tv

• toate ustensilele și vesela necesară  pentru o
petrecere de 80 persoane

• două mașini de spălat vase pentru o
curățenie rapidă

Tarif
50 lei
/persoană

minim 
750 lei

+ 100 lei taxa de curățenie

București Timișoara Brașov
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Petreceri private

Ce faci de ziua ta? Te-ai gândit la o petrecere 
memorabilă? Vrei să te simți ca acasă dar nu-ți place 
să strângi după ce pleacă învitații?

Petreceri Haut-Cuisine pregătite de un Chef faimos 
sau doar un simplu grătar deasupra orașului. 
KUXA events este răspunsul.

Surpriza pentru tine: o să coste mult mai puțin decât 
te aștepți.
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RECOMANDĂ KUXA UNUI PRIETEN
IAR NOI ÎȚI OFERIM CEL MAI PERFORMANT ROBOT 

DE BUCĂTĂRIE

✔ Magimix este "inventatorul" robotului
multifuncțional de bucătărie
✔ Spațiu de depozitare ultra-compact - toate
accesoriile se depozitează într-o singură cutie
✔ Acest aparat va înlocui toate electrocasnicele
de blat din bucătăria ta
✔ Motorul profesional are o garanție de 30 de ani
✔ Fabricat 100% în Franța
✔ Valoarea cadoului: 1.544 lei
—————————————————————— 

FUNCȚIILE ROBOTULUI: 
▶︎ rade ▶︎ feliază
▶︎ toacă carnea ▶︎ mărunțește
▶︎ spumează albușurile ▶︎ frământă aluatul
▶︎ blender: supe și shake-uri
▶︎ storcător: sucuri și smoothie

CUM POȚI PRIMI CADOU UN ROBOT 
MULTIFUNCȚIONAL ULTRA-PERFORMANT?

❶
Trimite-ne datele unui prieten care dorește să achiziționeze o
bucătărie și nu a vizitat deja un showroom Kuxa

❷
Magimix ajunge la tine în bucătărie imediat după ce prietenul
tău devine clientul nostru

❸
Tu dăruiești cu drag prietenului tău iar pentru noi este o onoare
să îți dăruim ție!
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Chiuvete/Buctarii

Blaturi

Electrocasnice

Fotografi i

Parteneri



Showroom
KUXA București 
Str. Puțul lui Zamfir nr. 36

București, 011684
+40 21 224 15 15

bucuresti@kuxa.ro

Showroom
KUXA Timișoara
Bd. Liviu Rebreanu nr. 177

Timișoara, 300723
+40 356 00 54 07

timisoara@kuxa.ro

Recomandăm programarea vizitelor în prealabil pentru a ne asigura că un designer 
își poate aloca tot timpul necesar unei astfel de întâlniri.

Calitate ireproșabilă
Lucrăm cu furnizori de top din Germania și Italia 

pentru a vă putea oferi cea mai largă gamă de 
opțiuni din orice magazin de bucătării din România.

Servicii profesionale
Clienții noștri ne recomandă cu nota maximă în 79% 
din cazuri. 4.56 din 5.00 este media notelor acordate 

în 412 formulare completate. 
Promptitudine și profesionalism

Cele mai frumoase proiecte
Soluții de design personalizate. 

Un portofoliu de proiecte unic în România. Îmbinare 
perfectă între ergonomie și design.

Cel mai bun raport calitate-preț
Cele peste 4000 de bucătării proiectate și 

instalate de KUXA studio sunt garanția unei oferte 
competitive.

Showroom
KUXA Brașov 
Coresi Business Park, 

clădirea N2
Str. Turnului nr. 5
Brașov, 500152

+40 372 90 01 29
brasov@kuxa.ro

kuxa.ro fb.com/bucatarii


