KITCHEN & BATH

комфорту
Прагнення до

Від редактора

ВИ замовляєте кухонні меблі в Kitchen and Вath Designer’s
Choice, а ми творимо для ВАС, керуючись законами
ергономіки, комфорт емоційний. Так і повинно бути - все
під рукою..., щоб відрізати хрустку скоринку хлібним ножем, а не використовувати його для фруктів.
Якщо ВИ замовляєте меблі для ванної кімнати в Kitchen
and Bath Designer’s Choice, ми знову і знову думаємо
про створення цієї купелі для релаксу. Ми думаємо про
комфортні меблі, які повинні зберігати м’які рушники, що
забезпечують комфорт тілісний.

Візуальний комфорт почнється з грамотно підібраної
плитки для фартуха, або плитки для підлоги, яка
радує око. А у нас ВИ купите те, що ВАМ до вподоби.
Кухонний countertop, повинен безпроблемно чиститися
звичайними миючими засобами і не вбирати залишки харчових продуктів.
Designer’s Choice створить для ВАС центр зони комфорту приготування їжі, і ВИ зможете без клопоту внести в
життя всі свої гастрономічні забаганки та кулiнарнi шедеври.

В нашому магазині ми пропонуємо:
кухонні гарнітури
столiшницi (countertop)
витяжки та мийки
великий вибір кухонних кранів
меблі для ванної кімнати

душові системи та панелі
великий вибір кранів для ванної кімнати
порцелянова плитка для підлоги та стін
мозаїка (різноманітність колірної гами)
підлога (laminate, hardwood, vinyl)

КУХНЯ - ЦЕ ТЮНІНГ,

чи виробництво?

Tuning - доопрацювання з метою поліпшення якостей

Тільки у нас в Designer's Choice ви можете
розставити все на свої місця. А зараз, про
головне.

не завдання. Кухні відрізняются не тільки
декоративним оформленням, а й ступенем
функціональності і конструктивності.

досить важливо. Але потрібно розставити
пріоритети, вибрати стиль, вказати основні
тонкощі звичок господарів цієї кухні.

Головне, про що потрібно пам'ятати - треба
вибирати не модель, а компанію, з якою ви
будете проектувати кухню. Звернути увагу на
досвід в проектуванні, здатність дизайнера
добре розрізняти стилі і організованість.

Коли ми говоримо слово «кухня», ми маємо
на увазі модель, яка складається з багатьох
модулів. Чим вище рівень виробника, тим
більший асортимент різних модулів, шафок,
поличок і тому подібне.

Задайте собі питання, яка це буде кухня?
Після того, як обрана естетика, приступаємо
до визначення функціональних завдань.

Треба розуміти, що кухня - це виріб майже
інженерний! Одна справа - стілець або диван, а проектування кухні - це більш склад-

Окрім того, хотілося б назвати деякі помилки. Часто покупець починає із з'ясування
функціональних завдань. Безперечно, це

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

Тут потрібно задати собі питання: чого не
вистачає у вашій сьогоднішньої кухні? Може
місця для зберігання посуду? Мало світла?
А можливо, не дістає ширини або довжини
стільниці?

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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THE PERFECT
KITCHEN
The KITCHEN is the
most important and
valuable space in
the house. Research
shows that we spend
half of our life in the

kitchen therefore it is
important to approach
the arrangement of this
room carefully.
Some people use their
kitchens for heavy
cooking others for their
guests’ entertainment.

Today’s kitchen is
an individual part
of the interior and
furniture industry
that combines
special complex
and technological
products.
Its very common
to see how todays
kitchen merges with
living and dining
rooms.
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

At Designer’s Choice
Kitchen and Bath
we have completed
hundreds of projects
from traditional, classic
and antique kitchens
to a rustic and modern
looks.
We will work with any
budget you have in
mind or any look you
want to achieve in your
house.
We use modern
technology to
prepare your
drawings and show
you a computer
version before the
production begins.

Please visit
our showroom
in Etobicoke
to meet with
our Interior
Designers at
364 Evans Ave
Etobicoke
ON M8Z 1K5

We are ready to offer you an individual project for the perfect KITCHEN set!

Remainder:
It’s also important to know that we have modular
(Standard Cabinets) available. The modules look stylish
and modern. And most importantly, it’s for any budget.
Variants of finishes and color solutions, you can choose.
As with everything, the individual approach to each client
remains the main thing in this matter.

BE CURIOS, CALL US!
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
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ФІНАНСОВІ ПОРАДИ від Mortgage Broker Yaroslav Lukan

Як
стати
фінансово незалежним
в 2018 роцi?

Д

уже популярно говорити про
резолюції на початку Нового року.
Можливо ви вирішите записатись в
джим або розпочнете "правильно
їсти", дехто захоче кинути палити.
Ці резолюції починаються з найкращих намірів, але в кінцевому
підсумку більшість з нас, включаючи мене, не дотримується їх.
Протягом декількох днів чи тижнів
ми повертаємося до наших старих звичок. Я не психіатр і не
мотиваційний оратор, тому я не намагатимусь з'ясувати чи пояснити,
чому це відбувається.

або вашої першої нерухомості.
Визначивши та записавши ваші цілі,
ви зможете правільно спланувати
ваші фінанси.
2. Перегляньте бюджет свого домогосподарства. Іноді ми навіть
не розуміємо, скільки грошей ми
витрачаємо кожен місяць. Погляньте на ваші витрати і, якщо їх можна
скоротити, зробіть це. У кожного
є таке, на що вiн витрачає свої
гроші, вважаючи, що не може без
цього жити. Але, будучи фінансово
відповідальним, ви мусите
підтримувати певну дисципліну.

Я не можу порадити, як поліпшити
свій фізичний стан, зате я знаю
трохи про фінанси. Немає кращого
часу, щоб подивитися, що ви можете робити правильно і, можливо,
неправильно, коли справа доходить
до ваших фінансів і змінити бачення
більш процвітаючого 2018 року:

3. Виплатіть свої кредитні картки. Кредит - чудова справа. Він
допомагає у важливій купівлі, яку
ви можете сплатити пізніше. Але
майте на увазі, що заборгованість
за кредитною карткою зашкодить
в отриманні mortgage. ЗАВЖДИ
СПЛАЧУЙТЕ ПОВНИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОЇ КАРТКИ.

1. Визначте та запишіть свої
фінансові цілі на 2018 рік. Прикладом може бути купівля автомобіля

4. Запишіть у календарі день
перегляду вашого фінансового

плану. Робіть це що 3 місяця.
При необхідності, порадьтесь з
фінансовим спеціалістом.
Чи можете ви заплатити трохи
більше за ваш іпотечний кредит?
Чи є нова урядова програма на
інвестиції, про які ви не чули, з якої
ви могли б скористатися? Фінансові
професіонали докладуть максимум
зусиль, щоб вам допомогти у вашій
фінансовій незалежності.
Будьте реалістичним. Ми розриваємось між речами, які хочемо купити, та рахунками, які маємо заплатити. Не очікуйте, що ваші фінанси
покращаться за пару днів. Над цим
потрібно працювати щодня!
Якщо у вас є запитання або цікаві
пропозиції, будь ласка напишіть
мені на електронну пошту
ylukan@rogers.com або телефонуйте: 416-274-7414.
Ми з радістю з вами
зустрінемось.

Нехай всі ваші фінансові мрії збудуться у 2018 році, i ми вам в цьому допоможемо!
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Питання та
відповіді

Інтерв'ю з Ярославом
1. Що таке, на вашу думку, вкрай
тяжке становище?
Коли сьогодні повинен бути
проплачений mortgage, а
заробітна плата через два дні.
2. Головна риса вашого характеру.
Бути корисним людям.
3. Ваш улюблений колір.
Коли кольори поєднуються,
тоді вони перетворюються в
гармонію.
4. Ваші професійні якості.
Нас називають «фінансовими
докторами». Я можу зрозуміти
проблему, поставити діагноз,
призначити фінансове
лікування.
5. Улюблені художники?
Реалізм в мистецтві.
6. Що вам приносить задоволення?
Коли мої клієнти отримують
ключі від нової нерухомості.
7. Ваш девіз?
Любити жити і насолоджуватися життям кожен день.

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640
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ФІНАНСОВІ ПОРАДИ від Mortgage Broker Yaroslav Lukan

NEW RULE$
The mortgage industry was rocked by updates to Gideline B20 in
January 2018, and while many expect the sky to fall, others believe
2018 can be a fruitful year if your broker knows how to diversify.

For the second consecutive year, October has brought its own storm
clouds to the mortgage industry and homeowner alike. This time, the
blast came on Oct. 17 from the Office of Superintendent of Financial
Institutions, or OSFI, in the form of tighter rules on mortgages set
for Jan. 1, 2018. While there were several changes announced, the
biggest affects consumers with uninsured mortgages, who must
now undergo a qualifying stress test. More specifically, under
the new rules, non-insured mortgage consumers (buyers using a
conventional mortgage with a down payment worth 20 per cent
or more of the purchase price) must now qualify using a new
minimum qualifying rate.
The minimum rate will be the greater of the five-year benchmark
rate published by the Bank of Canada or the lender’s contractual
mortgage rate plus two percentage points. The stress test for noninsured mortgages applies to both fixed- and variable-rate mortgages.
The new qualifying rules affectively reduce the buying power of
a consumer by 20 per cent, according to industry experts.
The biggest concern just how much impact the new rules will have
on the real estate market and economy in general:
• We don’t expect major price reductions in hot markets like Toronto,
but reducing the number of people who can afford those homes
now is only going to inflame the problem.
• High-demand areas are likely to remain expensive, which will push
some developers to seek more affordable options outside traditional
core areas.
• New condominium apartment sales volume will likely remain
elevated this year.
• Modest decline in new single-family sales will continue to be
challenged by lack of available product, in particular options that are
affordable to a broader range of buyers.
One of Canada’s largest banks reacts positively “welcome cooloff” to Toronto’s cooling market: “Tighter housing policies have
helped to kick-start a soft landing in the GTA housing market,
while gradually rising interest rates later this year are likely to
help solidify it.”
Please call me if you have any other questions 416-274-7414 or
comments about this article ylukan@rogers.com.
Thank you
Yaroslav Lukan
Mortgage Broker
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For the average consumer, all these
changes to mortgage rules can get a
little confusing. Here are some answers
to a few common questions:
Do I still have the option to refinance my home?
Yes, homebuyers will still have the ability to refinance
up to 80 per cent of the value of their property. You
will have to pass the same stress test, which is the
higher of the Bank of Canada Rate or the rate from
the lender plus two per cent.
What if I don’t qualify at “A”- best-rate lenders?
The qualifying stress-test rule will also apply to
alternative lenders (also known as “B” lenders) that
are governed by OSFI. Any federally regulated lender
will have to adhere to the stress test. This includes all
mortgage lenders in Canada except private lenders
and credit unions. To counter this much higher
qualifying rate, these alternative lenders will have
the discretion to revisit their own income-todebt-ratio (TDS) calculation policies. For example,
at present these alternative lenders have the ability
to approve mortgages with a 50-per-cent TDS (banks
average 42 per cent). Under the new stress-test rules,
alternative lenders will most likely have to increase
their TDS policy to a higher figure to offset the higher
qualifying mortgage payment under the stress-test
rate calculation.
What are the “B” lenders?
“B” Lenders – or Subprime lenders, are non-bank
financial institutions. They have their own policies
and procedures that are similar to the traditional
banks. In the past I used to refer clients to B Lender
with past credit issues such as late payment,
collection or bankruptcy. In the last 2 years due to
major changes in the mortgage industry we refer
client to “B” Lenders that are self-employed – small
business owners or sole-proprietors. “B” –Lenders
are willing to look at each situation on case-by-case
basis. Interest rates are slightly higher since the
borrower profile is considered more risky.

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

MORTGAGE
REFINANCE
When you refinance your
mortgage, you pay in full
and discharge your current
mortgage and replace it
with a NEW mortgage.

Example:

DEBT CONSOLIDATION/ MORTGAGE REFINANCE/
EQUITY TAKE OUT
Financial Situation Before
Debt Consolidation
$400K Mortgage + $100K Debt

Financial Situation After
Debt Consolidation
New $500K Mortgage + $0 Debt

$700,000

Home Value

$700,000

Mortgage
Balance

$400,000

Mortgage
Balance

$500,000

Interest Rate

3.49%

Interest Rate

3.49%

Through refinancing your
mortgage, you can access
up to 80% of the equity
of the house and you can
use it to consolidate some
debts, pay for home improvement, invest.

Term

5 years

Term

5 years

Maturity

25 years

Maturity

25 years

Mortgage
Payment

$2,000

New Monthly
Payments

$2,500

Credit Cards
($50,000 @
29.99%)

$1,500

Credit cards paid
off

$0.00

Debt consolidation:
Mortgage rates are lower than interest rates
on credit cards and unsecure loans. When you
refinance your mortgage, you can pay off any
high interest debt and increase your cash
flow.

Personal loan
($20,000 at 15%)

$476

Personal loan
paid off

$0.00

Line of Credit
($30,000 @ 8%)

$900

Line of credit
paid off

$0.00

Total Monthly
Payment

$4,876

Total Monthly
Payment

$2,500

Monthly Net Cash Flow = $2,376!

How does New Rules affect your BORROWING POWER!
What do you qualify?

Family Income

Before January 1 2018
5 Years @ 3.39%
25 Years Amortization

After January 1 2018
5 Years @ 5.39% - Benchmark
New Stress Test
25 Years Amortization

Borrowing Power Reduction

$75,000

$370,000

$300,000

$70,000

$110,000

$590,000

$480,000

$110,000

$160,000

$820,000

$670,000

$150,000

* For illustration purposes only, based on GTD 35%, 5 year contract rate

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640
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Home Value
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Are You and You Family Protected?
* Life Insurance
* Disability Insurance
* Critical illness Insurance
* Travel Insurance
* Medical Insurance for Self-Employed
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А чи знаєте ви...,
що таке OHIP +?

Починаючи з 1 січня 2018 року, новий закон набув
чинності в Онтаріо. Більше ніж 4,400 фармацевтичних
ліків, які продаються за рецептом, покриваються для
фізичних осіб віком до 24 років, які мають OHIP (Ontario
Health Insurance Plan).
Покриття забезпечується за рахунок нової OHIP + програми.
Вам не потрібно записуватися до програми. Все, що вам знадобиться -це діюча Ontario Health Card та рецепт від лікаря.
Хто кваліфікується на OHIP+?
Людина віком 24 роки (або молодше), що має OHIP покриття,
буде автоматично зарахована в програму OHIP+. Покриття
зупиниться на ваш 25-й день народження.
Які ліки покриваються програмою?
Більше ніж 4,400 лікарських засобів, які в даний час доступні
через Ontario Drug Benefit Program, покриваються програмою ОНІР + на 100% їхньої вартості. Фармацевтичні ліки, які
покриваються цiєю програмою включають:
• антибіотики, такі як Azithromycin та амоксицилін;
• iнгалятори;
• діабетичні препарати, insulin та діабетичні тест-смужки;
• EpiPens;
• препарати для лікування артриту, епілепсії та інших
хронічних захворювань;
• препарати для лікування деяких форм раку у дiтей та інших
рідкісних захворювань.
Але це далеко неповний список. Для того щоб дізнатись, чи
покривається той чи iнший лікарський препарат програмою
ОНІР +, будь ласка відвідайте Check Medication Coverage/
Ontario.ca в Інтернеті.
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

Як зазначалося вище, багато, але далеко не усі лікарські
препарати покриваються програмою. Тому для того, щоб
забезпечити себе та свою родину достатнім захистом, важливо мати приватне медичне страхування. Саме таке, яке
покриває вартість ліків, яких немає у списку препаратів,
оплачуємих урядовими програмами.
Як OHIP + вплине на інше ваше страхове покриття?
• Приватні плани страхування
Якщо ви чи ваша дитина, мають право на OHIP +, OHIP +
буде першим платником за лікарський препарат, якщо він
покривається програмою. Якщо ж препарат не оплачується
OHIP +, потрібно подавати документи на Exceptional Access
Program (EAP). Але якщо запит на EAP відмовлено, ваш
приватний медичний страховий план може частково (або
повністю) оплатити даний фармацевтичний препарат.
• Покриття через Trullium Drug Program
Якщо вам (або вашiй дитині) 24 або менше років, i ви є членом Trillium Drug Program, ваші ліки (які покриваються
OHIP+) сплачуються програмою ОНІР+.
• Ліки студентiв університетів або коледжів, що навчаються у іншій провінції, можуть бути покриті OHIP +,
якщо студент відповідає наступним критеріям:
1) залишається застрахований в OHIP;
2) має дійсний рецепт та буде купувати свої ліки в аптеці в
Онтаріо.
Більш детальну інформацію щодо OHIP + ви можете знайти,
відвідавши інформаційну сторінку www.ontario.ca/page/
learn-about-ohip-plus

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Модулі економ-класу

для кухні

Модулі економ-класу для кухні та їх основні переваги:
•
•
•
•
•

Стандартний розмір модулів для кухні (великого і маленького розміру з
різною висотою верхніх шуфляд, в залежності від висоти стель)
Можливість вибирати і компонувати елементи
Наявність декількох варіантів одного і того ж модуля (наприклад, шафки з 2
дверцятами і 3 висувними шуфлядами, скляними дверима і відкриті шафи з
полицями під мікрохвильовку і винну шафу)
Доставка i збiрка (при необхідності в найкоротші терміни), або доставка +
збірка + установка
Можливість купити кухонний гарнітур відмінної якості, вклавшись в запланований бюджет + 3D дизайн та еліменти декору

Економна Standart-кухня. Гарнітур-трансформер збирається поелементно з універсальних
готових модулів.
Таким чином можна підібрати оптимальну
комбінацію елементів, яка буде повністю
відповідати конфігурації вільного простору і
потребам користувача.

На початковій стадії процесу вам всього лише
потрібно відправити нам розміри (дивіться
схему) вашої кухні на електронну пошту
angelina@dccgroup.ca
Ви отримаєте перший
дизайн в 3D і ціну
в найкоротші
терміни!
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Ми також розрахуємо для вас: базову ціну на стільницю, мийки
різного розміру (на ваш розсуд), фурнітуру.
Ціна варіюється, в залежності від стилю і кольору обраної вами кухні,
стільниці та і деяких інших факторів.
У разі потреби, наші співробітники зроблять необхідні заміри, обговорять всі нюанси вашого замовлення, форму оплати та терміни
його виконання.
Зібрати і встановити обраний вами кухонний гарнітур допоможуть
наші фахівці.
Пропонуємо модульні кухні економ-класу відмінної якості з дерев’яними дверима різного кольору і стилю.
Внутрішня частина шафи з Рlywood; кутові дерев’яні шафи, що входять у вартість (Lazy Sysan); шафи (Spice Rack, що мають свою особисту систему).

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Ви питаєте - KITCHEN & BATH DESIGNER‘S CHOICE відповідає
Що таке кухонний фартух (backsplash)?
Яким технічним вимогам вiн повинен відповідати?
Як зберегти кухню в чистоті?
Як максимально спростити прибирання плитки для фартуха?
Фартух (backsplash) - це простір, який знаходиться над робочою поверхнею кухні.
Вiн включає: обробний стіл, варочну панель, раковину для миття посуду.
Фартух може бути не тільки
функціональним
елементом, але й декоративним!
Він повинен:
• Легко митися
• Бути стійким до впливу
вологи
• Добре витримувати перепади температури
•
Бути
стійким
до
побутової хімії
• Володіти якомога меншою кількістю стиків і піp
Здивовані останнiм пунктом? У порах, стиках і поглибленнях бруд накопичується
легко, а вимивається важко.
Backsplash повинен трохи
виходити за межі столу,
плити і тумби для мийки.
Фартух (backsplash) для білої кухні
або кухні стриманих відтінків бажано робити соковитим і насиченим.
Він може бути однотонним, або з
яскравими акцентами, вставками,
малюнками, бордюрами і фризами (якщо мова йде про кахельну
плитку).

Поради:

Якщо ваша кухня яскрава і помітна,
вибирайте кухонний фартух нейтральних відтінків. Найбільш популярними є білий і всілякі його
відтінки (айворі, вершкового масла, з блакитним відливом i так
далi), так як вони поєднуються
практично з усіма відтінками палітри. Також затребувані бежевий
і сірий кольори.

Якщо не подбати про стіни кухні заздалегідь, ремонт доведеться робити набагато раніше, ніж ви
це планували! Одна з переваг використання плитки на кухні - довгостроковість її використання.
Плитка (з чого б вона не була зроблена) в рази міцніше багатьох інших матеріалів для декорування стін і підлоги. Плитку необхідно вибирати тільки після того, як у вас буде створений проект майбутнього інтер'єру, або хоча б завершене уявлення про те, який результат ви очікуєте
побачити в кінці. Якщо кухонний гарнітур вже є в наявності (і ви не плануєте його оновлювати),
плитка обов’язково повинна поєднуватися з ним.
Ніколи не купуйте плитку з точністю до шматочка! Всю плитку необхідно ретельно оглядати. При виборі плитки враховуйте не лише її зовнішній вигляд, але і функціональність. Для
кухонної плитки головні вороги - це жир і кіптява. Незважаючи на те, що рельєфна плитка дуже
красива, бруд від процесу приготування їжі з неї буде змити складніше, ніж зі звичайної гладкої
плитки. Крім того, плитка повинна бути захищена від впливу хімічних засобів, щоб під час прибирання не зіпсувався її зовнішній вигляд.

Приєднуйтеся до щасливих покупців! Вибирайте з колекції різну плитку для підлоги та
стін, мозаїку (величезна різноманітність колірної гами), звернувшись до нашого фахівця.
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Подіум для актуальних
інтер'єрних рішень
Як зробити зручну кухню ще зручнішою?

Designer's Choice може вам в цьому допомогти!
Не варто чекати чергового ремонту, після якого планування кухні стане розумніше, а інтер'єр - модніше. Переобладнайте ящики більш сучасною «начинкою» вже. Зробити
це нескладно - внутрішні елементи можна купити для вже
готового гарнітура.

Замовляйте вузькі шафи
Вузькі вертикальні шафи дозволяють використовувати
«залишки» площі, на яких вже не поміщається повноцінна
шафа. Необов'язково в них зберігати саме пляшки - на кухні
повно дрібних предметів, які можна поставити в таку шафку. Ще одна зручна опція - обмежувачі в висувних ящиках.
Вони допомагають упорядкувати вміст і зафіксувати його.

Замініть стандартні дверцята на більш зручні
Якщо необхідно заощадити місце на кухні, можна замінити стандартні дверці на
більш ергономічні варіанти: складні дверцята-гармошки, що піднімаються вгору або
зрушуються убік. У верхніх шаф можуть бути відкидні дверцята або навіть дверцята
з паралельним підйомом.
Нарешті, не варто забувати про демпфери і доводчики - вони дуже полегшать життя
власникам сучасних гарнітурів. Наприклад: ви штовхнули ящик з важким начинням,
а він не просто «в’їхав» в середину шафи, але зробив це безшумно (пригальмувавши
на останніх секундах шляху).
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Додайте полички на дверцята
Полиць і поличок на кухні мало не буває. Щоб використовувати простір помаксимуму, можна обладнати додаткові накладні секції на внутрішній поверхні
дверей кухонної шафи. Такі полички мінімальної глибини розраховані на зручне
зберігання спецій, соусів та невеликих приладів.
Стандартна глибина навісних кухонних шаф становить 30 см - корпус і 2 см - фронти,
що в підсумку складає 32 см. У цьому випадку «корисна глибина» становить 28 см.
Цей розмір може вирости або зменшитися, залежно від моделі кухонного гарнітура
і побажань покупців.
Варто мати на увазі, що зменшення глибини приводить до зниження функціональності навісних шаф. У цьому випадку стає неможливим монтаж витяжки, сушки для
посуду і газліфта. Збільшення ж глибини шаф збільшує їх вагу, і вони можуть зайняти занадто велику частину робочої зони. Це означає, що людина, при роботі на кухні
ризикує вдаритися головою об фасади.
Рекомендуємо також розмістити вбудовану підсвітку під верхніми шафками. Зайвие світло ніколи не завадить на кухні, особливо якщо ви готуєте їжу ввечері або
пізно вночі. Ви можете використовувати різні вбудовані світильники (наприклад,
люмінесцентні або галогенні лампочки).

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Планування кухні
Незалежно від розмірів площі, існує шість основних видів планування кухні. Кутове і пряме
планування частіше використовується в маленьких кухнях, а П-образне і острівне - у великих.
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Корисні дрібниці
Висоту кухонного столу необхідно підбирати, в залежності
від вашого зросту.
Щоб максимально ефективно використовувати простір кухні,
навісні шафки необхідно робити
до самої стелі.
Щоб ваша кухня була максимально ергономічна і функціональна, розмістіть в нижній
зоні висувні шуфляди, а у
верхній – шафки, дверцята яких
піднімаються вгору .
Над робочою зоною обов'язково
повинно бути встановлено локальне освітлення - і працювати
приємніше, і ризик поранитися
під час роботи з ножем - менше.
Щоб не чіплятися за кути під час
приготування їжі в маленькій
кутовій кухні, зробіть їх згладженими і обтічними.
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Як приготувати

pepper steak
з яловичини?
Перед смаженням потрібно просушити стейки. Яловичину
краще нарізати меншими і більш товстими шматками.
Для смаження використовуйте добре розігріте рослинне масло. Сковорода чи гриль повинні бути по-справжньому гарячими, оскільки пори м'яса при зіткненні з гарячим грилем або
сковородою швидше закриваються і м'ясний сік залишається
в середині.
16

Яловичину
потрібно добре обсмажити
з обох сторін, але не спалити. Скоринка повинна бути золотистою, а аромат природним.
При середній температурі смажте м'ясо по 3-4 хвилини з кожного боку, поки сік не здасться на поверхні.
Після смаження запакувати в алюмінієву фольгу, щоб м'ясо
"відпочило". М'ясо можна довести до готовності після гриля в
духовці протягом 10 хвилин при невисокій температурі.
Не пробуйте готовність стейка виделкою, інакше м'ясний сік
витече, а м'ясо висохне.
Якщо ви не їсте м'ясо, приготуйте стейк із сьомги!

Смачного!

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Гарячі алкогольні

напої

Гарячий мохіто

М'ята - 1 пуч., лайм - 1 шт., мед - 1 ст. л., кориця - 0.5 ч. л.,
iмбир - 3 кружечка.
Порізати лайм, розкласти по келихах. Туди ж порвати м'яту,
додати імбир, мед або цукор. Залити окропом і зачекати
пару хвилин. Лайм всередині можна «придушити» ложечкою.
Зігріваючий мохіто готовий!

Грог

Води - 400 мл.
Ром - 200 мл.
Лимон – 2 шт.
Цукор - 4 ложки
Воду довести до кипіння. Повільно влити ром. Видавити сік лимонiв, додати цукор. Коли цукор розчиниться, зняти з плити і розлити в чашки.

Глінтвейн

Яблуко – 1 шт.
Апельсин – 1 шт.
Лимон – 1 шт.
Суха гвоздика
Кориця
Цукор
Пляшка вина
Яблуко порізати. Апельсин зі шкіркою порізати. Лимон
розрізати навпіл і вставити суху гвоздику.
Все покласти в каструлю, додати корицю i цукор. Поставити
на плиту, додати вино. Нагрiти, але важливо, щоб глінтвейн
НЕ закипів.

Пунш

2 пляшечки сухого червоного вина по 0,7 л.
Пляшечка рому
3 склянки міцного свіжого чорного чаю
Сік 1 великого апельсина
Сік 1 лимона
400 г цукру - краще коричневого.
Все змiшати та підігрівати до появи
пухирців.

Крамбамбуля

0,5 горілки
1-2 ст. л. меду
Щіпка мускатного горіха
1 ч. л. кориці і гвоздики
2-3 горошини чорного перцю
Кип'ятити на слабкому вогні 10 хвилин. Томити 5 хвилин. Перед подачею на стіл процідити.

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca

17

МАЛАНКА 2018

with Berkut Canadian Fishing & Hunting Club в Княжому Дворі (Золотий Лев)

Malanka is a Ukrainian folk holiday celebrated
on 13 January, which is New Year's Eve in
accordance with the Julian calendar.
Після заходу сонця починали ходити по селу від
хати до хати веселі ряджені щедрувальники молоді хлопці і дівчата в костюмах. Вони супроводжували свій хід музикою на народних інструментах
і жартівливими піснями. Щедрувальників запрошували в будинок, де вони виконували святкові
щедрівки, веселили господарів. Святкування Маланки минуло й у нас в Торонто не менш святково.

Designer's Choicе був одним із спонсорів банкету,
який проходив в холі ЗОЛОТИЙ ЛЕВ в Торонто. Столи з достатком явств, присутні як правило на таких
святах, були перевершені. Важко описати їх смак,
потрібно було тільки спробувати цю досконалість.
Веселощам не було краю. Танці, жарти, відео і жива
музика - все це кликало з сусідніх залів інших гостей послухати і взяти участь в цьому відмінному
святі, в колі людей, що так завзято веселяться.

Наступного року неодмінно візьміть
участь у святі!
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Трохи історії
рибної ловлі
в Канаді
У рибальства в озері Онтаріо є своя історія. Тут домінували такі риби,
як blackfin cisco, shortnose cisco, bloaters, lake herring, whitefish,
deep-water sculpin, lake trout, знаменитий Atlantic salmon і burbot.
По старим документам в тій же Credit River популяція атлантичного
лосося була такою великою, що пара рибалок в каное з острогою і
ліхтарем могли за ніч набити до десятка барелів (200 літрова бочка)
лосося!
За іншими спогадами на мілинах Credit River лосось стояв спина до
спини. По ним можна було річку перейти (так було записано про
район біля Georgetown, 1843). Фермери збагачувалися за рахунок
продажу атлантичного лосося. Селище Terra Cota навіть називався
Salmonville. Але до кінця 1800-х років весь цей рай зруйнувався. З
ростом населення і промисловості, люди закривали доступ до нерестовищ, продовжуючи активний вилов риби, забруднили річки та й
саме озеро.
З тих пір той самий онтарійскій land locked atlantic salmon був втрачений. Також непоправно скоротилися запаси озерної форелі (lake
trout) і сига (whitefish). У 1968 році почали завезення із західного
узбережжя кіжуча (coho salmon), і в 1969 перший Chinook salmon
(чавичі) був запущений в озеро. Далi - 1973 рік додав в Онтаріо
steelhead з Британської Колумбії і brown trout з Європи, в 1974
- rainbow trout. До речі, за деякими джерелами, rainbow trout з
1917 року почала вирощувати Normandale Hatchery on Lake Erie. Ці
спроби увінчалися успіхом, риба прижилася і стала дуже популярною. Підсадка малька тривала. Але все більше і більше натурально
розмножуючись, лосось і форель починали домінувати, особливо на
канадському березі озера.
Про багатство наших озер можна говорити без кінця. Chinook
Salmon, Coho Salmon, Pink Salmon, Steelhead Lake Trout, Brown
Trout, Rainbow Trout, Lake Whitefish, Walleye, Pickerel, Jumbo
Perch, Northern Pike, Muskellunge (Muskie), Bass - smallmouth and
largemouth, White Sucker, Smelt і так далі…
Ті, хто хоче дізнатися більше - дивіться на сайті Ministry of Natural
Resources.
Надсилайте ваші історії та фото з риболовлі!
angelina@dccgroup.ca
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
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Ми шукаємо відповіді
на це вічне жіноче запитання з вашою допомогою!
Надсилайте свої рецепти, які після ретельного діетконтролю будуть
опубліковані на
сторінках нашого
журналу!

Що б таке з’їсти,
щоб схуднути?
•
•
•
•
•
•
•

Калорії - від 400 до 500
Білок - від 20 до 30 г
Клітковина - мінімум 8 г
Вуглеводи - від 50 до 65 г
Цукор - 4 г
Натуральний цукор (фрукти, ягоди, мед) - максимум 20 г
Жири - від 13 до 18 г

УВАГА! Журнал Kitchen & Bath Designer’s Choice пропонує підписку на рiк.

Журнал виходить шість разів на рік, доступні журнали за попереднім та за поточним часом.
Для того, щоб підписатися на наш випуск:
1) Заповніть форму підписки і відправте нам по пошті,
2) Напишiть нам на angelina@dccgroup.ca i ми зв'яжемося з вами.

КУПОН ПЕРЕДПЛАТИ
First Name/ Iм’я _______________
Last Name / Прізвище _______________
Address / Адреса _______________
City / Містo _______________
Postal Code: _______________
Tel: _______________
Email: _______________
Я передплачую на рік, за 6 номерів = $25,00
Для виключення помилок при доставці,
просимо надавати повну і точну поштову адресу отримувача.
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Яку воду потрібно пити?
Вода, як відомо, життєво необхідна людині. Людина може
обходитися без неї не більше 72 годин. Проте саме вода
може стати причиною передчасного старіння організму.
Людині потрібна вода, але не будь-яка, а тільки хімічно чиста, що на 100% складається з
чистого водню та кисню.
Як же отримати таку воду?
Існує три таких джерела. Перш
за все, вона міститься в свіжих
фруктах і овочах (природа дистилює в них воду природним чином). Другий спосіб дистиляція питної води, і третій
(економічно найбільш доступний) - це домашні системи очистки останнього покоління,
засновані на принципі «зворотного осмосу», за яким
функціонують клітинні мембрани людського організму.
Таку воду п'ють спортсмени і телезірки, співаки та артисти усі, хто ретельно стежить за своїм здоров'ям.

Як багато ми вже знаємо про шкоду холестерину, шкоду
консервантів! Але чи багато раз ми замислювалися про
воду? Адже наш організм складається з неї на 75%. Знаменитий вчений, засновник вчення про фітнес, біохімік, доктор-натуропат Поль Брегг сказав: «Тільки не вірте нікому,
в тому числі і фахівцям, якщо
почуєте заяви, що очищена
вода є мертвою водою. Звичайно, риба не буде жити в такій
воді, так як рибі потрібно ще й
рослинність наявна в звичайній
воді. А рослинам, на відміну від
людини, для розвитку потрібні
неорганічні мінерали.
І не слухайте тих, хто стверджує,
що дистильована вода витягує в організмі кальцій, залізо та
інші органічні мінерали; це абсолютно не відповідає істині.
Жодна наукова лабораторія не довела справедливості
подібних заяв. Навпаки. Очищена вода настільки чиста і
здорова, що може бути основою їжі для новонароджених
немовлят».

Більшість з нас постійно вживають питну воду, в якій
міститься безліч хімічних речовин і неорганічних мінералів.
Адже наш організм не може сам вибирати воду, яка повинна
в нього поступати. За нього рішення приймаємо ми, а тіло
змушене підкорятися нашому вибору. І коли ви вливаєте в
себе воду з шкідливими для організму речовинами, то тіло
повинно щось з ними робити. Йому доводиться зберігати
в артеріях, капілярах, суглобах, очах, вухах, носі, горлі,
жовчному міхурі і в інших життєво важливих органах всі ті
відходи, які наше тіло не встигло переробити і виділити.
Ми так багато стали замислюватися про екологію, стільки
районів переглядаємо, щоб знайти місце для свого будинку, так хочеться, щоб наші діти дихали чистим повітрям!

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Розмальовки
Розмальовки для наймолодших допоможуть вашим малюкам вивчити поєднання
кольорів і розвинути уяву. А ви, в свою чергу, зможете побачити наскільки ваша дитина володіє смаком кольору.
Обов'язково зверніть увагу на те, які кольори малюк вибирає при розфарбовуванні
різних об'єктів, і при необхідності поправляйте його.
Тільки не варто дозволяти дитині до 6
років займатися розмальовками більше півгодини за один раз.
Краще розбийте заняття на
2 - 3 сеанса в день.

********************************* *****

Хто з мишок
зловив рибку?
Спробуй вгадати, яка
з
мишок
виявилася
спритнішою і зловила золоту рибку.
А кому з мишей пощастило
впіймати сопог. Хто роздобув
замочок, а хто спіймав жабу?

********************************* *****
Вгадай, що подарувала мама
хлопчику?
З'єднай цифри в лабіринті.
Якщо цифри по
обидва боки будуть однакові, ти
знайшов подарунок
хлопчика.
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Тут може бути
ваша реклама
Бажаєте рекламуватися
в нашому журналi?
Дзвонiть: 416-876-9755

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca

25

