
MALIČKÁ, ALE FAJNOVÁ
KOUPELNA

Doprovázíme Marii a Olivera na jejich výzkumné
expedici napříč miniaturním apartmá, kde firma
Blum provádí průzkum potřeb.

Koupelnová klasika

V koupelně najdete klasickou zrcadlovou skříň. Závěsy CRISTALLO ze série CLIP top
BLUMOTION zajistí výbornou stabilitu zrcadlových dvířek. Díky velkému úhlu otvírání
poskytuje zrcadlová skříň perfektní možnosti pro uložení spousty předmětů. Věcí každodenní
potřeby, které tu jsou ihned po ruce. Hygienické a kosmetické přípravky a ostatní potřeby se
vejdou pod umyvadlo.

3 minuty
Feldkirch, Rakousko

Maličká, ale fajnová koupelna

https://www.blum-inspirations.com/cs/


Tvar písmene „U" vždy vykouzlí v
koupelně více místa.

Zásuvky pod umyvadlem mě velice překvapily, ale to je super věc jak do koupelny, tak i do
kuchyně“, raduje se Oliver. S výsuvy ve tvaru písmene U je toto místo využité naprosto
dokonale. Konstrukce výsuvu pod dřezem či umyvadlem se dá podle tvaru dřezu nebo
umyvadla výborně přizpůsobit.



Stačí jen ťuknout

„Mně se nábytek bez úchytek velice líbí, a když se to tak elegantně zkombinuje s elektrickým
otvíráním a zavíráním měkce a tiše, pak to je zdroj radosti a potěšení“, rozplývá se Marie. Na
technologie pohybu SERVO-DRIVE a BLUMOTION si pár zvykl úžasně rychle. Oliverovi je to
naprosto jasné, co se společného bydlení týká: „Tohle chci bezpodmínečně mít v našem
novém bytě“, tvrdí budoucí Berlíňan.



Dokonalá funkčnost: skříňka na pračku

Pračka je uložená naproti sprše a v odpovídající skříňce je i SPACE TWIN. Úzká skříňka
obsahuje – kromě SERVO-DRIVE, elektrické technologie otvírání – ještě další překvapení:
malý vyklápěcí věšáček na prádlo: „To je samozřejmě míněné pro jednotlivé kousky, ne pro
velké prádlo”, vysvětluje Belinda a hned dodává: “Ale hlavně v koupelně to je velice praktické
na ručníky.”

Takovouhle koupelnu by si Marie i Oliver mohli moc dobře představit i ve svém bytě v
Berlíně. Díky všem Belindiným dobrým radám i průzkumu, který takhle firma Blum realizuje,
oba naši badatelé vědí, na co musí při plánování a při zařizování bytu dbát.



Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody

Plnohodnotná koupelna v co
nejmenším prostoru

Pračka, usazená nad podlahou,
ušetří místo a je to
ergonomické.

Další úložný prostor navíc díky
výsuvu ve tvaru písmene U pod
umyvadlem

Úložný prostor, dovedený do
ještě vyšší dokonalosti, díky
veliké a kompaktní skříni pro
všechny věci, které jinak
uklízíme do komory



To by Vás mohlo rovněž zajímat

Julius Blum GmbH

Závod 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AUSTRIA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Experiment:
bydlení na 22
čtverečních
metrech

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Hned u vchodu:
Vše perfektně
uloženo

LOŽNICE

Prostor pro
odpočinek v mini
formátu

KUCHYNĚ

Neomezený
požitek z vaření na
4 čtverečních
metrech
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