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4.4.   Konstrukcje mebli skrzyniowych 
 
4.4.1.  Materiał nauczania 
 
Rodzaje i typy konstrukcji mebli skrzyniowych 
 Do łączenia ze sobą płytowych części mebli są stosowane połączenia równoległe  
i kątowe o złączach prostopadłych i uciosowych przeważnie łącznikowe. Mogą być to złącza 
nierozłączne, częściej jednak są to złącza rozłączne. 
 Stały wzrost udziału nowoczesnych konstrukcji meblarskich w ogólnej produkcji tych 
wyrobów jest uwarunkowany m.in. odpowiednim zwiększeniem udziału nowoczesnych okuć 
(oraz łączników) w ich ogólnej produkcji. Dotyczy to zwłaszcza okuć, które warunkują 
rozkładalność konstrukcji meblarskich, a w związku z tym współdecydują o nowoczesności 
tych konstrukcji. Jak wiadomo rozkładalność konstrukcji wiąże się zarówno  
z funkcjonalnością mebla i technologicznością jego konstrukcji, jak i z jego opakowaniem  
i przewozem z miejsca wytwarzania do miejsca użytkowania. Dlatego też współcześni 
meblarze dążą do zastąpienia złączy nierozłącznych, złączami rozłącznymi. Wszystko to 
może się odbywać jedynie w granicach technologicznie i ekonomicznie uzasadnionych. 
 W zależności od układu płyt tworzących korpusy mebli skrzyniowych dzieli się je na 
stojakowe, typowo skrzyniowe i wieńcowe. 
 W meblach o konstrukcji deskowej elementy płytowe są wykonywane z desek 
połączonych ze sobą na szerokość. 
 W meblach o konstrukcji ramowo-płycinowej elementy płytowe konstruowane są w ten 
sposób, że w ramy wmontowane są płyciny (płyty o różnorodnej konstrukcji). 
 Meble o konstrukcji płytowej wykonuje się z różnych płaskich lub profilowanych płyt 
oklejanych okleiną naturalną lub folią. 

 
 
Rys. 3. Podstawowe konstrukcje szaf: a, b, c) stojakowa, d, e, f) typowo skrzyniowa, g, h, i) wieńcowa,  

a, d, g) deskowa, b, e h) ramowo-płycinowa, c, f, i) płytowa [11, s.87] 
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Podstawy 
 Podstawy mebli skrzyniowych służą do utrzymywania korpusu mebla nad podłogą lub na 
podłodze w położeniu użytkowym. Podstawy mebli są konstruowane jako samodzielne 
podzespoły, które następnie łączy się z dolnym wieńcem korpusu mebla, najczęściej na kołki 
lub wkręty. Podstawy mebli można podzielić na: cokoły, stelaże, nogi. 
 
Drzwi 
 Dostęp do wnętrza mebla skrzyniowego jest możliwy przez otwartą niezabudowaną 
ścianę albo przez ruchome, otwierane drzwi, które po zamknięciu tworzą ścianę mebla. Drzwi 
są najczęściej umieszczone z przodu mebla, a w niektórych przypadkach mogą być też 
umieszczone w bocznych, a nawet górnych miejscach konstrukcji tworzącej skrzynię.  
Drzwi obracane wokół osi pionowej  

Na rysunku 4 przedstawiono przykłady łączenia skrzydeł drzwiowych z korpusami mebli 
skrzyniowych. W zależności od sposobu wzmocnienia doklejkami przyzawiasowej części 
skrzydła otrzymujemy połączenie bardziej lub mniej odporne na działanie obciążeń 
użytkowych. 

 
Rys. 4. Przykłady łączenia skrzydeł drzwiowych z korpusami mebli skrzyniowych za pomocą: a-l) zawiasów 

taśmowych, m-o) czopikowych, p) puszkowych, r) kołkowych [4, s. 83] 
 
Wewnętrzne części mebli skrzyniowych 
 Szuflady są to części mebli w formie wysuwanych skrzynek. Najczęściej spotykamy je  
w komodach, kredensach, biurkach, szafkach kuchennych, dawniej w stołach. Służą do 
przechowywania różnych drobnych przedmiotów, także bielizny, obrusów i innych. Kiedyś 
wykonywano je głównie z deseczek oraz sklejki. Obecnie ściany szuflad są często 
wykonywane z płyt wiórowych, a dno z twardej płyty pilśniowej; coraz częściej także cała 
szuflada jest wytwarzana z tworzywa sztucznego. Zwykle w takich przypadkach czoło 
szuflady to deseczka z litego drewna, płyta drewnopodobna lub płyta wiórowa laminowana. 
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 Dno stanowi cienka sklejka lub twarda płyta pilśniowa. W ścianę przednią i ściany 
boczne dno jest wpuszczane we wpust, do ściany tylnej mocuje się je wkrętami.  
 Łączenie ścian szuflad może być różne. Najczęściej są to połączenia wczepowe, skośne 
półkryte lub proste, które zapewniają dużą sztywność. Często spotykane są połączenia 
kołkowe lub wręgowe. 
 Szuflada powinna dać się łatwo i cicho wysuwać. Wysuwanie szuflady umożliwiają 
prowadnice. Budowa prowadnic jest uzależniona od konstrukcji i materiału szuflady oraz od 
przewidywanej masy przedmiotów.  
 
Okucia i akcesoria meblowe 
 W skład konstrukcji meblarskich wchodzą także okucia i akcesoria meblowe. 
Konstrukcja, funkcjonalność, estetyka i standard mebla w znacznej mierze zależą od tego,  
w jakie okucia i akcesoria go wyposażymy. Z tej przyczyny okucia i akcesoria muszą spełniać 
wiele zróżnicowanych wymagań – bezpiecznie przenosić duże obciążenia, być niezawodne 
i trwałe oraz estetyczne. Powinny także zdobić meble. 
 Okucia. Istnieje bardzo szeroki asortyment okuć meblowych. Najogólniej można je 
podzielić na: 
– okucia meblowe o przeznaczeniu ogólnym, które można stosować do różnych rodzajów  

i typów mebli, 
– okucia meblowe o przeznaczeniu specjalnym, które można stosować do określonego 

rodzaju i typu mebli (np. rozkładanych lub okrętowych). 
 Są jeszcze inne podziały okuć, np. ze względu na spełniane funkcje rozróżnia się okucia 
do łączenia części konstrukcyjnych, okucia do otwierania i zamykania, albo inaczej – złącza, 
zamki, zawiasy, uchwyty i inne. 
 Okucia można podzielić na: 
1) okucia łączące: 

– nieruchome części mebli – płytki płaskie i kątowe, gwoździe, wkręty, śruby, złącza 
mimośrodowe, zaczepowe itp., 

– ruchome części mebli – obrotowe (zawiasy taśmowe, odcinkowe, czopikowe, 
przegubowe, zapadkowe itp.), posuwowe (szyny, suwnice, wałki prowadzące itp.), 
przemieszczane (podpórki przenośne, podpórki przegubowe nieprzenośne, 
podnośniki sprężynowe itp.), 

2) okucia zamykające: 
– do zamykania bez kluczy – zatrzaski (kulkowe, rolkowe, zaciskowe, zaczepowe, 

magnetyczne), zasuwki (nakładane, wpuszczane itp.), 
– do zamykania kluczem – zamki zasuwkowe, wpuszczane, nakładane, ryglowe, 

pazurowe, rozsuwnikowe (baskwilowe) itp., 
3) okucia uchwytowe – uchwyty, gałki, wsporniki, wieszaki itp., 
4) okucia zabezpieczające (chroniące) – tulejki, wpustki, blaszki zaczepowe, ochraniacze 

przeciwpyłowe, ochraniacze wąskich powierzchni elementów itp., 
5) okucia specjalne – nie mieszczące się w poprzednich grupach, ze szczególnym 

uwzględnieniem takich okuć, które służą całemu meblowi, jak: ślizgacze, rolki, stopki, 
kółka, rozpórki itp. 

 Metalowe okucia meblowe, mogą być mosiądzowe, niklowane lub chromowane. 


