
NEOMEZENÝ POŽITEK Z
VAŘENÍ NA 4
ČTVEREČNÍCH METRECH

Střed mini bytu ve zkušební laboratoři Blum
poskytuje na 4 čtverečních metrech vše, co je
typickým způsobem používáno v běžné kuchyni.

8 minut
Feldkirch,
Vorarlbersko



Neomezený požitek z vaření na 4 čtverečních metrech

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


Marie a Oliver tvoří pár, který se na základě našeho pozvání má podílet na průzkumu. Zatím
jsou dočista ohromeni! „To je paráda! Ono je to vlastně jen několik skříněk, zato jsou ale
velice účelně členěné“, hodnotí Oliver výborně přehledný prostor. „Každá zásuvka je uvnitř
ještě znovu rozdělena do podoblastí, to prostě nemá chybu“, pochvaluje si Oliver.



Skrytá stupátka

Skříňka na nádobí byla objevena téměř okamžitě. Díky soklu se stupátkem SPACE STEP
dosáhne Marie bez sebemenší námahy na sklenky a šálky, uložené v horní skříňce s výklopy
AVENTOS. Nábytek svou výškou kopíruje výšku místnosti. Naše kolegyně Belinda se věnuje
průzkumu potřeb. S nadšením pár pozoruje a nadšeně komentuje, jak si oba počínají: „To je
úžasné, jak oba s naprostou samozřejmostí umí najít skrytá stupátka, a hned je intuitivně
umí použít!“



Využit je každý centimetr

Výsuv pod dřez ve tvaru písmene U si tenhle sympatický pár otestoval doslova do posledního
šroubku. Oliver a Marie se chystají přestěhovat do Berlína. Teď právě neskrývají své nadšení,
které vyvolal vyvýšený koš na odpadky. „Oloupeme, nakrájíme, a šup s tím pryč“, vychvaluje
si Oliver tenhle výborný nápad a elegantně přitom napodobuje, jak vše jedním tahem setře
dolů do koše.



Vychytané kombinace uvnitř
Kolem dřezu i varné plochy jsou umístěny široké výsuvy s vnitřním členěním
AMBIA-LINE. Jsou zde například zásuvky s jídelními i pracovními příbory na
vaření, nebo výsuv s kořenkami, miskami a hrnci. „Tohle rozčlenění uvnitř je
opravdu vychytané, super to funguje“, raduje se nadšená Marie. „Sem se tím
pádem dají společně uložit věci, které by se jinak musely dávat zvlášť na
různá místa.“









Úzký zázrak úložného prostoru

Protější vysoká skříň má v sobě ukryté elektrospotřebiče: lednici, pečicí troubu a myčku
nádobí. Je kombinovaná s úzkou vysokou skříňkou se SPACE TWIN. Ta obsahuje kromě dóz
na uložené potraviny a láhví také fólie, a ještě spoustu dalších věcí. „Pro mě je úžasné, že se
na tak malém prostoru může ‚ukrývat‘ tolik možností pro uložení předmětů. Mě ty maličké,
úzké skříňky totálně fascinují, s něčím takovým jsem nepočítala“, svěřuje se 31letá Marie se
svými dojmy.



Jídelní kout s přidanou funkcí
Kompaktní jídelní kout pro 2 osoby se dá v případě potřeby rozšířit pro čtyři
a dokonce ještě nabízí skrytý úložný prostor. „Tenhle stolek by byl praktický i
pro takové momenty, kdybychom potřebovali třeba rychle něco nakrájet“,
usmívá se Oliver, který v sobě nezapře smysl pro praktičnost. „Tak pak by
měl každý k dispozici svou vlastní pracovní plochu.“ Tady se myslelo
dokonce i na úložný prostor pro skládací židle. Marie a Oliver se pohodlně
uvelebili na sedačce v rohu místnosti a začali vyhodnocovat své pocity.

„Tady všechno běhá jak na drátkách, a jako po másle“, nešetří Marie chválou. „Vůbec bych si
nemyslela, že si tak rychle zvyknu na otvírání ťuknutím, na skryté poličky a zásuvky.“ Oliver s
tím nadšeně souhlasí: „Ano, vlastně je tu úplně všechno, po čem srdce zatouží“, myslí si
informatik upřímně. „S tolika praktickými nápady jsme na náš nový byt v Berlíně dobře
připraveni“, usmívá se spokojeně.

Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody

Využitá je celá výška místnosti
pro víc úložné plochy

Skrytá stupátka pro lepší přístup

Vcelku je toho zde málo, ale
výsuvy i zásuvky jsou obzvlášť
široké, pro dokonalejší využití
prostoru

A jako doplněk extra úzké
skříňky

Krátké cesty díky důmyslnému
plánování



To by Vás mohlo rovněž zajímat
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Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Experiment:
bydlení na 22
čtverečních
metrech

KOUPELNA

Maličká, ale
fajnová koupelna

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Hned u vchodu:
Vše perfektně
uloženo
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odpočinek v mini
formátu

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_1024.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_1152.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_1216.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_1408.html

