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Amenajarea unei locuințe nu este deloc o treabă atât de ușoară și banală cum pare la prima
privire.
Dacă vrem să avem o locuință în care bunul gust să se simtă în toată locuința,
este necesar să nu ignorăm nimic din ce ar putea să strice echilibrul estetic.
Cu toate că majoritatea dintre noi pun accent pe amenajarea living-ului și a dormitorului, baia și
bucătăria trebuie să fie și ele cât mai plăcute pentru a crește starea de confort atât a noastră cât
și a celor care ne calcă pragul. Iar atunci când vine vorba de locul unde gătim, pe lângă un
mobilier util și plăcut, nu trebuie să lipsească nici
perdele bucatarie
cât mai potritive spațiului respectiv.

Alegerea perdelelor de bucătărie trebuie să țină cont de câteva reguli esențiale. E important de
reținut că cele de mătase, lucioase sau cu diverse sclipiciuri aplicate pe ele nu au ce să caute
într-o bucătărie.

În acest spațiu sunt indicate perdelele confecționate din țesături naturale, precum cele din in
sau bumbac sau cele din polistiren asociat cu bumbac sau vâscoză deoarece o perdea de
bucătărie trebuie să fie rezistentă la aburii și umiditatea inerente într-un spațiu în care se
gătește.

Tot din același considerent, perdele și draperii lungi într-o bucătărie nu se pun decât dacă
există un spațiu generos între ele și zona în care se află sursele generatoare de foc (plita sau
cuptorul).

În momentul în care amplasați într-o bucătărie draperii și perdele, luați în calcul un sistem de
prindere a lor care să permită montarea și demontarea lor într-un mod cât mai facil datorită
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faptului că bucătăria este spațiul unde acestea se murdăresc mult mai repede decât în alte
spații din locuință.

În concluzie, alegeți perdele de bucatarie care să se integreze cât mai bine în spațiul respectiv,
și care să vă facă viața mai frumoasă și mai ușoară.
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