Kombinasi Meja, Kursi & Bangku Unik untuk Restoran
Anda
Deskripsi: Mencari meja, kursi, dan bangku restoran yang cocok untuk usaha kuliner Anda
bukan merupakan hal simpel. Untuk mempermudah Anda, simak ulasan berikut.

Menciptakan desain interior restoran yang mengundang pengunjung masuk dan
berlama-lama di dalamnya tidaklah mudah. Selain dekorasi, pencahayaan dan sirkulasi
udara, pemilihan meja, kursi, dan bangku restoran yang nyaman namun unik dapat
menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan.

Kombinasi Kursi & Bangku Restoran Pada Meja Baris Pinggir
Meja yang paling dekat dengan dinding—atau meja baris pinggir—dapat memanfaatkan
kombinasi antara kursi dan bangku restoran. Anda dapat memilih bangku yang terbuat
sepenuhnya dari kayu, dengan sandaran berbahan keras serupa; atau bangku panjang
seperti sofa, yang dilapisi dengan busa empuk yang nyaman.
Beberapa outlet yang didesain dan dikerjakan oleh UPSIGHT Indonesia berikut ini
merupakan contoh kombinasi antara kursi dan bangku restoran unik yang dapat
dipertimbangkan.
Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, bangku dinding pun dapat ditambahkan
dengan beberapa bantal pemanis. Bahkan, penggunaan “kursi bakso” atau kursi yang tidak
memiliki sandaran pun sering dikombinasikan dalam desain café atau restoran yang sesuai.

Kursi & Bangku Restoran Pada Meja Baris Tengah
Meja-meja di baris tengah, yang tidak dekat dengan dinding, rata-rata dilengkapi dengan
kursi-kursi atau bangku-bangku yang sejenis. Apabila menggunakan kursi, berarti seluruh
sisi meja akan menggunakan kursi. Apabila menggunakan bangku restoran, maka seluruh
sisi akan menggunakan bangku restoran.

Berikut adalah beberapa contoh kursi atau bangku yang dipilih oleh UPSIGHT Indonesia
untuk meja baris tengah di beberapa outlet kuliner di Indonesia.

Kursi & Bangku Restoran Pada Meja Dinding
Meja yang menempel di dinding, atau meja dinding, hanya memiliki deretan kursi atau
bangku pada satu sisi. Biasanya kursi atau bangku yang digunakan adalah kursi atau
bangku bar, yakni yang memiliki kaki yang cukup tinggi sehingga membutuhkan pijakan
kaki di tengah-tengah ketinggian kursi atau bangku restoran tersebut.
Terkadang, sederet kursi atau bangku tinggi tersebut dipasangkan pada meja tinggi yang
tidak menempel di dinding, tetapi berada di sisi tangga atau jalur lalu-lalang orang. Salah
satu contohnya adalah kombinasi meja-kursi tinggi yang dipilih oleh UPSIGHT Indonesia
untuk salah satu kliennya berikut.

Meja, Kursi & Bangku Restoran UPSIGHT Indonesia
UPSIGHT Indonesia memiliki jaringan ke berbagai suplier atau vendor penyedia meja, kursi
dan bangku restoran dengan desain unik, kualitas tinggi dan harga yang cukup terjangkau.
Kebanyakan dari desain unik tersebut mengutamakan fitur rangka yang minimalis, atau
menunjukkan desain kontemporer dan artistik.
Tidak hanya memiliki desain yang unik, seluruh meja, kursi dan bangku restoran yang
ditawarkan dijamin memiliki daya tahan yang lama, baik untuk menahan bobot pengunjung
maupun dari pengaruh lingkungan dan cuaca.
Beberapa contoh desain meja, kursi dan bangku unik yang ada di galeri pilihan furniture
UPSIGHT Indonesia adalah sebagai berikut:

Pemilihan Meja, Kursi & Bangku Restoran yang Tepat
Untuk memastikan Anda memilih meja, kursi, dan bangku restoran yang tepat, Anda dapat
menghubungi UPSIGHT Indonesia, spesialis yang membantu pengusaha kuliner yang ingin
membangun café restoran, atau mengubah penampilan outletnya.

Dengan pengalaman mengerjakan berbagai proyek desain dan rancang bangun selama
lebih dari enam tahun, untuk sekitar 250 outlet di seluruh Indonesia, UPSIGHT Indonesia
bisa menjadi solusi yang tepat untuk Anda!

