Típusbútort vagy egyedi bútort vegyek?
Egyiket sem. Egyedi és típus bútor helyett ajánlatosabb
átalakítható, variálható, az Ön igényeinek megfelelően
módosítható kialakítású fenyőbútort vásárolni.
Mi a különbség az egyedi bútor, és az átalakítható vagy variálható típusbútor között?
Az egyedi bútornak minden alkatrésze egyedi gyártással készül. Az átalakított, variálható
bútor nagyobb mennyiségben gyártott különböző alkatrészek, megfelelő összeállításával
készül. Ez az egyik legfontosabb különbség, mivel csak így garantálható az azonos minőség
és a típustól csak kis mértékben eltérő vételár. Így készülnek a konyhabútorok is, több ezer
azonos, egyszerre legyártott alkatrészből állítják össze az egyedi konyhaberendezéseket.
Az ilyen bútort használat közben is az Ön változó igényeinek megfelelően lehet átalakítani.
Az egyedi bútor megrendelése előtt tisztázni kell, hogy szükséges-e egyáltalán egyedi bútor.
Vannak esetek, amikor csak az egyedi bútor a megoldás. Speciális szín, különleges méret stb.
Egyedi bútort csak oda tanácsos megrendelni, ahol már az átalakítható típusbútor
semmiképpen sem megfelelő. Például lépcső alatti ferde terek, beépítése, kisebb kiegészítők
esetében.
A legtöbb esetben egy normál lakás berendezéséhez az egyedi bútor helyett elegendő, sőt
alkalmasabb egy úgynevezett átalakítható, variálható típusbútor. Ebben az esetben a
típusbútor kerül átalakításra, nem pedig egy soha nem látott bútort kell legyártatni. Nagyobb
bútorgarnitúrákat, hálószoba, nappalisotokat ne rendeljünk egyedi bútorként, ebben az esetben
az átalakított típusbútorok vásárlását javasoljuk.
Hálószoba szekrénysorok kialakítására az egyik legjobb megoldás az önálló szekrények
garnitúrába válogatása és azok megfelelő összeépítése. A nappali berendezését a kisebb
mélységű komódok, vitrinek, polcelemek összeállításával oldhatjuk meg.
A bútorok frontkialakításának variálásával szintén egyedi hatást tudunk elérni típusbútorok
felhasználásával. További lehetőség a bútorbelsők saját igény szerinti kialakítása, a
polcbeosztás variálásával, ruhaakasztók, megfelelő elhelyezésével Ön a saját igényeinek
megfelelő bútorhoz juthat. Ehhez viszont nagyon fontos az egységes kialakítású
bútorcsaládból való választás.
A bútorgyártók többsége nehezen birkózik meg a típustól eltérő kialakítású bútor
gyártásával. Ezért már az első bútordarab vásárlásánál gondolni kell arra, hogy a későbbiek
során Önnek is szüksége lehet olyan bútorra, amit nem tud a meglévő kínálatból
megvásárolni.
Célszerű annak a gyártónak a bútoraival kezdeni a vásárlást, amelyikről tudja, hogy az
egyedi kialakítású bútort is azonos minőségben és minimális árkülönbséggel gyártja le,
mint a típusbútort. Néhány üzletben a raktárkészlettől való mielőbbi megszabadulás
érdekében elzárkóznak minden egyedi igény teljesítése elől.

