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Hogyan állj neki a konyhatervezésnek
Hogyan válaszd ki a számodra megfelelő asztalost
Milyen bútor anyagokból tudsz választani és neked melyikre van szükséged
Hogyan újítsd fel a konyhádat költséghatékonyan

Imádjuk a bútorlapokat! 

A Domoterc Budapest egyik legnagyobb bútorlap és konyhai munkalap választékát kínáló
üzlete, ahol egyedi és különleges megoldásokat kereső vásárlóinknak segítünk saját
elképzeléseik megvalósításában.

Mivel napi szinten találkozunk vásárlóink konyha tervezési kihívásaival, ezért úgy
döntöttünk, hogy a leggyakrabban felmerülő kérdéseket összegyűjtjük és egy e-book
formájában megválaszoljuk. 
 
Ezzel az e-bookal a kezedbe adjuk azt a tudást, amivel a konyhatervezés gyerekjáték
lesz. Tudni fogod hogyan kezdj bele a tervezésbe, hogyan válaszd ki az asztalost, milyen
konyhai munkalapot érdemes venned és mit tudsz tenni azért konyhád időtálló legyen. 

Ezt az útmutatót azoknak készítettük, akik szeretnék hogy konyhájuk szép, minősége
pedig tartós legyen, és akik keresik az egyedi, különleges megoldásokat. 

Hisszük, hogy bútoraink nem csak kényelmessé, de személyessé is teszik otthonunkat.

Ezért célunk, hogy megkönnyítsünk számodra a konyhatervezés folyamatát. Segítünk,
hogy olyan konyhád legyen, amit elképzeltél, sőt olyan, amit elképzelni sem tudsz. 

A Konyhai Kisokos elolvasása után tudni fogod:

Plusz az e-book végén találsz egy kupont, amivel az Álomkonyha Otthonodba
kedvezmény programban tudsz résztvenni.   

Jó olvasást és konyhatervezést kívánunk! :) 

domoterc.hu / domoterc@domoterc.hu

1

https://www.facebook.com/domoterc.butorlap.munkalap.design
https://www.instagram.com/butorlap.munkalap.design/
https://domoterc.hu/


A JÓ KONYHA A
TERVEZÉSSEL KEZDŐDIK
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A jól megtervezett konyha...
társaságában öröm a főzés és az időtöltés, hiszen a praktikusság és kényelem minket
szolgál. Színével és stílusával harmóniát teremt, tükrözi az ott főző egyéniségét. Időtálló
és strapabíró bútorként szolgálja mindennapjainkat, valamint tökéletesen illeszkedik és
teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret. A benne tárolt eszközök, anyagok pedig kézre
állnak.

A tervezés során ezeket a szempontokat érdemes végig gondolnod:

TÉR
Mekkora tér áll rendelkezésre a tervezett konyhabútornak, hol helyezkednek el az
ablakok és az ajtó, ezek merre nyílnak. Hova kerül a világítás, a konnektorok, a víz, gáz,
villany. A rendelkezésre álló tér illetve annak mérete fogja ugyanis meghatározni a
konyhád formáját (egysoros, kétsoros, L, U vagy G alakú).

TÁROLÁS
Az egyes munkafázisok hogyan következnek és azokhoz szükséges szerszámok,
kellékek milyen távolságba kerülnek majd egymástól. A főzés során használt fűszereket
és alapanyagokat hol és hogyan fogod tárolni. 

ERGONÓMIA
A konyhai munkalap olyan magasságba kerüljön hogy ne kelljen a gerincet 20 foknál
jobban előre dönteni, hiszen ez jelentős terhelést jelent. A használó testmagasságát
figyelembe véve az ideális munkapult magasság 85-92 cm. A felső szekrény alsó síkja a
használó testmagasságához igazítva pedig ideális esetben 130-138 cm között van. 

KONYHAI BERENDEZÉSEK
A tervezés során érdemes egy olyan háromszögben gondolkodni, mely ideális távolságot
mutat a tűzhely, a mosogató és a hűtőszekrény között. A cél, hogy ezek lehetőleg közel
legyenek egymáshoz, hogy minél kisebb távot kelljen megtenni főzés közben.

BURKOLATOK
A konyhabútor anyagának kiválasztásakor fontos, hogy alkalmas legyen a konyhában
zajló munkákra, illetve passzoljon az elképzelt stílushoz is. 

SZÍNEK ÉS STÍLUSOK
A konyha sokszor egy térben van a nappalival, így a konyhabútor sítlusát az egyéb terek
stílusához igazítsuk. Színek, textúrák tekintetében a meglévő burkolatok, falak és a
nyílászárók színének erezetéhez- fadekor esetén- a fafajhoz igazítsuk konyhabútorunk
munkalapját és ajtait is. 
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Egy jó konyhasziget legalább 150 cm széles, de ha jól
végiggondoljuk a munkafolyamatokat, mit végzünk rajta, a

mérete  változhat. 
 

Ahhoz, hogy körbe lehessen járni a konyhaszigetet, a benne
lévő fiókokat vagy ajtókat kényelmesen ki lehessen nyitni,
legalább 1,2 m a helyszükséglet körülötte. Spórolhatsz a

hellyel, ha az egyik végét egy falhoz helyezed, így egy
félszigetet kialakítva. 

 

A mélységét érdemes úgy meghatározni, hogy a
konyhasziget használatakor csak előkészítésre fogod
használni vagy főzőlap is kerül bele, avagy étkezéskor

körbeüli a család. 
 

Pro tipp
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KIVITELEZÉS
ASZTALOSSAL VAGY

NÉLKÜLE
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Az álom konyha megtervezése és kivitelezése sokunk számára egy nagyon izgalmas
folyamat, de ha nem végzünk alapos munkát a tervezésnél, könnyen lehet belőle 
 rémálom is. Plusz a rossz tervezéssel a pénztárcánkat is jelentősen megterheljük.  

Ha biztosra szeretnél menni, akár már a tervezési fázisba is bevonhatsz asztalost, de ha
egyedi konyhai megoldásokban gondolkodsz mindenképpen szükséged lesz egy ügyes
asztalosra. 

Ezen a ponton joggal merülhet fel benned a kérdés, hogy honnan tudod, ki az ügyes
asztalos?!

 

 

Pontosan dolgozik, figyel az illesztésekre, a
merőlegesekre és a párhuzamosságra.

A megbeszélt anyagokból dolgozik, és elérhető akár évek
múlva is.

Tisztaságot hagy maga után és a bútorgyártás nagy
részét a műhelyében végzi, a helyszínen a legkevesebb
port és fennakadást okoz, azt is eltakarítja maga után.

Ismeri a trendeket, az anyagokat és érdeklődik a
szakmájában a legmodernebb technológiák és anyagok
iránt.

Tanácsot ad vagy egy közelítő megoldást kínál fel, hogy a
terv amibe beleszerettünk egy bútornál, meg is tudjon
valósulni.

Mindig adódhat egy görbe fal, egy benyúló gázcső, vagy
egy léhán otthagyott vezeték, amire megoldást kell találni
egy bútor építése során.

Egy jó bútor készítő garanciát vállal termékére és korábbi
referencia munka bemutatása is kérhető tőle.  
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Jó ismérve lehet egy asztalosnak, hogy milyen vasalatot használ a bútorok
összeépítéséhez. Egy konyhabútor forgó kopó alkatrésze - ahogyan az autóknál is van
ilyen- a felhasznált vasalatok: kivető pántok, fiókcsúszók. Szóval egy jó minőséget gyártó
asztalos biztosan kíváló minőségű bútorvasalatot használ.



 
 
 

Megbízható és ügyes asztalost keresel? 
 

Üzletünkbe nagyon sok asztalos jár és saját ügyfeleiket is hozzánk
küldik bútorlap választáskor. 

 
Írj nekünk, mi pedig küldünk egy listát az általunk ajánlott

asztalosok elérhetőségével együtt. 
 

A tárgy mezőbe írd bele: Asztalost keresek
 

domoterc@domoterc.hu
 
 

Pro tipp
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Mi van abban az esetben, ha a konyhádat saját magad szeretnéd
összerakni? 

Ha konyhavásárlásról van szó, sokan a jól ismert svéd bútoráruházat választják
inspirálódásként és ha ott találnak az elképzelésüknek megfelelő konyhabútort, meg is
vásárolják azt. 

Az Ikea konyhabútorokról érdemes tudni, hogy a korpusz (test) mérete eltér a nálunk
megszokott, standard méretektől. Az Ikea korpusz mélysége ajtókkal együtt 60-62 cm,
miközben a Magyarországon és a környékbeli országokban is kapható konyhai
munkalapok standard mélysége “csak” 60 cm.  Mondhatnák, hogy ez pont elég, illetve
hogy az a “pár centiméter” ami hiányzik áthidalható vízzáróval, de a legtöbb esetben ez
nem ilyen egyszerű. 

Ha Ikea konyhához standard 60 cm-es munkalapot szeretnél, akkor a választott konyhai
munkalap nem fog túllógni a konyhabútor ajtókon, aminek következtében az esetlegesen
lefolyó vizet a munkalap bevezeti a konyhabútor korpuszába. Ezzel pedig jelentősen
csökken a konyhabútor időtállósága. 

Jó alternatív megoldás mégis kevesen tudják, hogy az Ikeában megvásárolt konyhabútor
korpuszához megfelelő munkalapot és frontot nem csak az Ikeában lehet kapni, hanem
más bútorlapszabászatoknál is. Érdemes tehát körbenézni mielőtt végleges döntés
születik, máshol milyen színek és anyagok közül tudsz választani. 

 

Pro tipp

Nézd meg online kínálatunkat vagy látogass el bemutatótermünkbe,
ahol több száz bútorlap közül válogathatsz! 

 
domoterc.hu
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AZ IDŐTÁLLÓ 
KONYHABÚTOR
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Ha ezt az e-bookot olvasod, bizonyára Te is azt szeretnéd, hogy konyhabútorod masszív
és strapabíró legyen, és akár 10-15 évig is szolgálja a mindennapjaidat. 

Ehhez viszont azt kell, hogy a felhasznált alapanyagok praktikusak és időtállók legyenek. 

KORPUSZ
A konyhabútor alapja vagy másképpen teste, a konyhabútor korpusza. A korpusz a
legtöbb esetben bútorlapból készül, hiszen hatalmas színválasztékban kapható, jól
variálható és nem utolsó sorban pénztárcabarát. Ha van rá kereted és valóban minőségi
konyhabútort szeretnél, válaszd a furnérozott forgácslapokból készült konyhabútorokat,
hiszen a valódi fának tényleg nincs párja! 
Bár tudnod kell, hogy a furnérozott bútorlap nem kész termék, azt még csiszolni és
felületkezelni kell, és miután a furnér egy valaha élő fa votl, így annak színe érik, azaz
sötétedik, sárgul vagy pirisodik - ez fajta függő. 

VASALATOK ÉS ILLESZTÉSEK
Az alapanyagon kívül fontos a vasalatok, szerelvények, illesztések milyen és mibenléte
is! A konyhabútor tartósságát a vasalatok garanciája és azok szakszerű beépítése
nagyban befolyásolja. A konyhabútor tervezésekor a vasalatokon tényleg nem érdemes
spórolni, az illesztések mibenléte pedig az egyedi konyhabútorgyártó vagy az asztalos
igényességére, megszokására van bízva. A konyhabútort kivitelező gyártó vagy asztalos
munkáin rögtön szembetűnik, hogy látható – esetleg matricával eltakart – forgácslap
csavarokat használ, ami nyilván idő és pénztakarékos megoldás, vagy lamellót és
ragasztót a tartósság és az esztétikum érdekében. Bár vannak olyan esetek, amikor csak
a csavarozás jöhet szóba. 

KONYHAI MUNKALAP
A szorgos munkák nagy részének ez a munkaterülete, így nagy hangsúlyt kell fektetnünk
a konyhai munkalapok anyagára. Legyen ellenálló a hővel, az ütésekkel, karcolásokkal
és vízzel szemben, illetve a tisztán tartása is legyen egyszerű.

KONYHAFRONT, KONYHABÚTOR AJTÓ
A konyhabútor frontja adja tulajdonképpen a konyhadesign fő ívét. Itt sokkal inkább a
vasalatok minősége fontos, mint a magas kopásállóság, hiszen kevés olyan szituáció
van, amikor egy konyhaajtó karcos lesz. 

 

domoterc.hu / domoterc@domoterc.hu
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Így növeld konyhabútorod tartósságát: 
Kérj vízálló élzárást!

Időtállóság tekintetében az imént felsorolt szempontok mind fontosak, de ha a
konyhabútort nem védjük megfelelően a víz káros hatásaitól, könnyen megeshet, hogy
idő előtt cserélni kell akár a munkalapot akár a frontot. Viccesen mondva, a konyhabútor
legnagyobb ellensége a kalapács után a víz! A legkisebb század miliméternyi (lezáratlan)
résen is megtalálja az útját, és dagadást okoz a bútorlapban, ami sajnos javíthatatlan egy
konyhabútoron

Ezt a dagadást legegyszerűbben vízálló bútorlap használatával lehet kiküszöbölni, de ha
a választott színből nincs vízálló bútorlap, akkor  kitűnő megoldást jelenthet a bútorlap
éleinek vízálló élzárása. 

Ezzel a technológiával pedig meghosszabbítható a konyhabútor tartóssága. 

Pro tipp Nálunk minden konyhai bútorlap vízálló élzárással készül, hogy
valóban tartós és időtálló konyhabútorod legyen. 
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Fényes és magasfényű bútorlapok
Magasfényű fóliás MDF konyhabútor ajtók
PVC felületű magasfényű MDF lapok
Akril felületű bútorlap, vagy MDF lap

Fényes vagy matt konyhabútor

A konyhabútor színének választásakor gyakran felmerül a kérdés, matt legyen esetleg
extra matt vagy magasfényű. Napjainkban már hatalmas a választék magasfényű
konyhabútor ajtókban: 

Az akril felületű konyhabútor ajtók a legmagasabb csillogású bútorajtók. Ha ezt a
megoldást választod a magasfényű konyhabútor ajtajának, akkor egy gyönyörűen
tükörfényesen ragyogó felületet fogsz kapni, ami nem fakul és sérülés esetén
polírozható.

Praktikus-e a magasfényű konyhabútor?

Miért ne lenne az? Hátránya talán csak annyi, hogy minden apró karc meglátszik rajta, de
kérdés, hogy mikor keletkezik karc egy konyhabútor ajtaján?
Hiszen a konyhabútor ajtón nem vágunk szalonnát… Vízszintes felületre, tehát konyhai
munkalapra nem ajánljuk a magas fényű felületeket, csak és kizárólag olyan magasfényű
felületet, amely magas kopásállóságú!
 
Karcos magasfényű konyhabútor ajtót javítani nem, csak cserélni lehet. Abban az
esetben ha a konyhabútor akril felületű, polirpasztával lehet újra csillogóssá varázsolni. 

domoterc.hu / domoterc@domoterc.hu
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A KONYHA SARKALATOS PONTJA: 
A KONYHA MUNKALAP
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direkt laminált munkalap (a legolcsóbb és
legkevésbé tartós)
HPL laminátummal készült munkalap 
tömörfa
természetes kövek (gránit, márvány)
kompakt lemez munkalap (legmodernebb) 

A konyha sarkalatos pontja a munkalap, hiszen a főzés
munkafázisai ezen folynak. Ahogy korábban említettük
a kiváló kopásállóság mellett fontos, hogy jól bírja a
főzés illetve a mindennapi használatból keletkező
ütéseket, karcolásokat és ellenálljon a különböző
kifröccsenő folyadékoknak.

A konyhai munkalapok anyaga lehet:
 

A laminált munkalapok nagy színválasztékban és
kedvező áron érhetők el. Könnyen tisztíthatók de
sérülékenyek. Vágódeszka használata ajánlott és forró
edényt sem szabad hosszú ideig tárolni rajta. 

A tömörfa munkalapok kényesek, évente szükséges
ápolni a felületüket cserébe viszont nagyon impozáns
látványt kölcsönöznek a konyhánknak.  

A természetes kövekből készült munkalapok nem
csak luxust és eleganciát adnak a konyhának, de
nagyon strapabíró munkafelületet is, ha
rendeltetésszerűen használjuk. Ugyanakkor ha egyszer
megsérült, már nem lehet javítani. Tisztántartásuk
viszont könnyű. A márvány a gránitnál sérülékenyebb
így pl. az ecet, citrom lemarja a felületet. Vásárlás előtt
feltétlenül tájékozódjunk, hogy melyik választható
márványfajta a keményebb, ellenállóbb, és azt rendeljük
meg. A természetes kövek hátránya még a súlyuk, ami
miatt a konyhabútor korpuszát mindenképpen érdemes
megerősíteni.
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MILYEN VASTAG LEGYEN A MUNKALAP?

 Mostanság divatosabbak a vastagabb munkalapok,
de a járatos vastagságok 28 és 40 mm között

vannak.

Emellett pedig teret hódítanak a vékony, szinte alig
látható konyhai munkalapok is. A vékony, akár 8-10
mm vastagságú konyhai munkalap általában már

nem forgácslapból készül, hanem kompakt
lemezből. A kompakt lemezek tartósságuk

szempontjából vetekszenek a gránittal, ár-érték
arányban pedig sokkal kedvezőbbek annál. 

Itt jegyeznénk meg, hogy bármilyen vastagságot is
választasz konyhai munkalapnak, az minden

esetben csak design kérdés, nem fogja befolyásolni
annak tartósságát. 
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DESIGN CSERE, AVAGY A
KONYHABÚTOR FELÚJÍTÁSA
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Mivel az életben minden változik, így teljesen rendben van, hogy ami sok évvel ezelőtt
tetszett stílus és szín, azt ma már nem találod vonzónak vagy pusztán csak meguntad és
szeretnél valami újat kipróbálni. 
 
Ilyen esetekben sokan azt gondolják, teljes konyhacserére van szükség, ami valljuk be
jelentősen meg tudja terhelni a családi kasszát. 
 
DE! Ennél létezik egy sokkal egyszerűbb és sokkal költséghatékonyabb opció is: 

ha a konyhabútor korpusza (teste) esztétikailag és minőségileg jó, akkor elég a
konyhalapot és a konyhaajtókat cserélni. Így máris sokat tettél azért, hogy új
designt vigyél a konyhádba és több pénz maradjon a családi nyaralásra. 

Mielőtt belevágnál a design cserébe érdemes végig gondolni, milyen hatást szeretnél
elérni, és figyelembe venni azt is, hogy a konyha stílusa illeszkedjen a lakás többi
részéhez. 
 
Ma már nagyon sok konyha stílus közül tudsz választani, amik nagyon jó támpontot
adnak, ahhoz hogy a felhasználható színek és anyagok közül miben érdemes
gondolkodni (modern, klasszikus, vidékies, mediterrán, minimalista).

domoterc.hu / domoterc@domoterc.hu
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Vizsgáld meg, hogy a kivetőpántok megfelelően működnek-e, mert ezeket még fel
tudod használni az új ajtókhoz is.
A kivetőpántokról válaszd le a talpat, ez akár fent is maradhat a konyhabútor
korpuszán.
Számozd be az ajtókat, így könnyebb lesz majd megtalálni, hogy melyik ajtónak hol
lesz a helye.
Mérd le a már levett ajtókat mm pontossággal.
Csavarozd le a konyhabútor ajtókról a kivető pántokat.
Mérd le a leszerelt kivetőpántok bemarásának helyét, ami valószínűleg teljesen
standard méreteket ad majd, azaz minden konyhabútor ajtónál azonos távolságok
lesznek az ajtó szélétől.
Készíts egy szabászati megrendelőt. Ne foglalkozz az élzárással, akkor ajtót rendelj,
amekkorát lemértél, mi majd gondoskodunk a többiről. 
Rendeld meg egy bútorlap szabászatban (pl. domoterc.hu) az új konyhabútor ajtókat. 
Végezetül az ajtókat szereld rá a konyhabútor korpuszára.

 

A KONYHABÚTOROD FELÚJÍTÁSA AJTÓCSERÉVEL
 
 

A design csere könnyebbik része, amikor konyhabútorod ajtóit cseréled le, azaz a frontot.
Ezt egy ügyes kezű férj is meg tudja csinálni. Pontokba szedtük, hogy érdemes
megvalósítani: 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
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Ha csempe van a konyhabútor alsó és felső elem között, akkor nagy gondunk nincs,
mert valószínűleg a munkalappal csak a vízzárót kell cserélnünk.

Ha konyhai un. csempepótló hátfal van, akkor meg kell néznünk, hogy a hátfal ráül-e
a konyhabútor munkalapjára, vagy a munkalap rá van tolva . Ha ráül a csempepótló
hátfal a munkalapra, akkor valószínűleg azt is le kell szerelnünk, és még az is
előfordul, hogy nem sikerül szépen eltávolítani, így lehet, hogy a konyhabútor alsó és
felső eleme közötti hátfalat is cserélnünk kell.

Ha üveg van. akkor hasonló a helyzet, mint egy hátfal esetén.

Mérd le a munkalap hosszát, mélységét.
Nézd meg, hogy a fal egyenes-e, a munkalap mélysége azonos-e minden ponton a
konyhabútorban.
Vizsgáld meg, hogy van-e élzárás valahol a munkalapon, és az milyen anyagból van.
Rendeld meg egy lapszabászatban a munkalapot szabással, élzárással ( esetleg
összemarással ) együtt.
Ha a kész munkalap darabok már megvannak, akkor szedd szét a cserélni kívánt
munkalapot.
Illeszd be az új konyhai munkalapot, majd alulról csavarozd hozzá a konyhabútor
korpuszához.

 
A KONYHABÚTOROD FELÚJÍTÁSA MUNKALAP CSERÉVEL

 
 

A konyhabútor munkalap cseréje picit bonyolultabb hadművelet a konyhaajtók cseréjénél.
Azért itt szükség lehet egy gyakorlottabb kézre, de mielőtt nekiállnál, ezt ellenőrizd le:

Ezt követően pedig:

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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ÁLMODJ, TERVEZZ ÉS LÁTOGASS EL BEMUTATÓTERMÜNKBE!
 

Mostanra bizonyára látod, hogy az álom konyha megtervezése sok szemponton múlik és
a nem tervezés következménye a funkciójában rossz, nem praktikus konyha, amit később
csak jelentős anyagi áldozatokkal lehet kijavítani.    

Ha kellő időt szánsz arra, hogy alaposan átgondold, mit, hogyan szeretnél és mire van
lehetőséged bizton állítjuk, olyan konyhád lesz, amit elképzeltél.

Az e-book elolvasásával pedig közelebb kerültél ahhoz, hogy felkészülten és
magabiztosan vágj bele akár egy új konyha tervezéséről akár design cseréről van szó. 

Konyhai munkalapok esetén díjmentes
méretrevágás
Bútorajtók esetén díjmentes pánthely kimarás

Épp konyhavásárlás előtt állsz vagy szeretnéd
lecserélni a konyhabútorod?
Akkor van számodra egy jó hírünk! 

10% kedvezményt biztosítunk minden nálunk
vásárolt konyhai munkalapra és konyhai ajtólapra. 

+
Bónusz
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ÁLOMKONYHA OTTHONODBA
KEDVEZMÉNY PROGRAM

FONTOS! A kedvezmény 2021.09.30-ig érvényes és más akcióval nem
összevonható. A kedvezmény érvényesítéséhez mutasd meg ezt az oldalt
munkatársunknak. 



domoterc@domoterc.hu

domoterc.hu

Bemutatóterem:
1186 Budapest, Besence u. 8.

 

https://domoterc.hu/
https://www.facebook.com/domoterc.butorlap.munkalap.design
https://www.instagram.com/butorlap.munkalap.design/

