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RUDIHO MODERNÍ
KUCHYŇ: STARÉ JE TŘEBA
OBNOVIT

Jako lékárník si pan Rudi Pfeiffer dokonale
uvědomuje, jak důležité jsou promyšlený úložný
prostor, bezpečné uložení předmětů a konkrétní,
předem stanovené, pracovní procesy – to se týká i
jeho kuchyně. Rudiho tchán je dnes již v důchodu,
předtím ale pracoval jako montér kuchyní. Proto
byla i Rudiho dosavadní kuchyň funkční. Po třech
desetiletích už ale je „v letech“. Proto nastal čas pro
kompletní rekonstrukci.

3 minuty
Langen u města
Bregenz ve
Vorarlbersku





Rudi Pfeiffer měl opravdu vysoké nároky: přál si kompletní přepracování
kuchyně, instalaci řešení, která odpovídají duchu současnosti, moderní

design a nejvyšší kvalitu. „Věnoval jsem se nejdříve důslednému a
intenzivnímu studiu aktuálních trendů v oblasti výstavby a zařízení kuchyní,

sestavil si vlastní důmyslný plán, který jsem konzultoval s tchánem. Společně
jsme připravili možný projekt“, vysvětluje 64letý Rudi.

Krok po krůčku za vysněnou kuchyní

První projekt kuchyně si pan lékárník pečlivě otestoval při jedinečné
takzvané zkušební jízdě kuchyní z hlediska způsobilosti ustát každodenní
využití a provoz v kuchyni: „Zašel jsem do předváděcí místnosti firmy Blum v
Dornbirnu, a v podstatě jsem si tam s pomocí mobilních skříněk již sám
postavil svou budoucí kuchyň ještě před renovací“, pochvaluje si Rudi.
Kromě toho jsem si tam sám pečlivě otestoval funkční kování doslova až do
posledního šroubku. „Spolupracovnice firmy Blum mi přímo v předváděčce
ukázala ještě pár dalších variant řešení, tu či onu důmyslnou vychytávku,
které se pak staly součástí realizace.”



Dobrou kuchyň charakterizují
především její dvě vlastnosti:
vyhovuje individuálním potřebám
uživatelů kuchyní a optimálně
využívá stávající prostor. „Proto se i v
případě modernizace kuchyně snažte
najít velkou časovou rezervu pro
ujasnění si vlastních potřeb a přání“,
tvrdí paní Josefa Kohler – poradkyně
v předváděcí místnosti. „Rozhodující
jsou přitom následující otázky. Jak
vypadají každodenní pracovní
procesy? Kolik osob a kdo v kuchyni
pravidelně vaří? Jaké předměty tam
mají být uloženy? Kde máte jídelnu či
místo, kde pravidelně usedáte k
jídelnímu stolu? Dám Vám jednu
radu: sepište si všechny odpovědi a
ty potom velice důkladně
prodiskutujte se svým projektantem
kuchyně“, říká Josefa, která jistě ví, o
čem hovoří.

Půdorys – varianta
1: Velkorysý pocit
prostoru

Rudi Pfeiffer chtěl
upřednostnit především toto
uspořádání: rozdělit prostor
tak, aby se v něm dalo volně
dýchat, což výrazně podtrhne
moderní design, a aby tu byl
dostatek místa pro vaření ve
dvou.

Půdorys – varianta
2: Ještě více
úložného prostoru

Potřeba úložného prostoru je
individuální. Podle toho, jak
jsou Rudi a jeho paní zvyklí
vařit a nakupovat, by mohl
Rudi naplánovat ještě více
úložného prostoru.

Půdorys – varianta
3: Jídelní kout
nablízku

Kdyby Pfeifferovi neměli
jídelnu zvlášť, stala by se
jejich kuchyň v této variantě
projektu ústřední
komunikační platformou – s
velkorysým jídelním koutem.



Po modernizaci exkluzivní pohled za čela
Rudi Pfeiffer se rozhodl pro první variantu a její realizací pověřil truhláře,
který požíval jeho naprosté důvěry. Výsledek rozhodl, Rudi je naprosto

dokonale přesvědčen: „Tohle opravdu mohu každému jen doporučit. Jděte do
toho a prožijte zkušební jízdu kuchyní na vlastní kůži. Budete tam svou
budoucí kuchyň vnímat úplně jinak, ale pak můžete bez sebemenších

komplikací prostě jen dolaďovat“, neskrývá Rudi své nadšení, a ještě jedním
dechem dodává: „Teď jsme vyzbrojeni na nejbližších 30 let.“ Podívejte se zde,

jaká důmyslná řešení v sobě skrývá Rudiho nová kuchyň a jak je tu ideálně
využit veškerý úložný prostor.



Předtím Potom



Prostor pod dřezem optimálně využívá výsuv pod dřez.

Nová dřezová skříňka teď
využije prostor, který dosud
vycházel nazmar, díky výsuvu
ve tvaru písmene U nahoře a
vysokému výsuvu dole,
efektivněji, nežli starý model
se dvěma dvířky.

S protiskluzovým vnitřním členěním je vše uloženo
přehledně

„Tady nic neklouže ani
nerachotí“, neskrývá Rudi své
nadšení z nového pořádku v
zásuvkách. Nože, vidličky i
lžíce jdou vyndat i uložit zpět
úplně neslyšně – o to se
postará speciální soft-touch
opláštění příborníku AMBIA-
LINE.

Se skládacím výklopem AVENTOS se nikdy neuhodíte do
hlavy

Nezřídka se lékárníkovi
stávalo, že se ve své
dosavadní kuchyni poranil
kvůli dvířkům od skříněk,
která vyčnívala dovnitř
místnosti. Skládací výklopy
AVENTOS nyní zaručí novou
bezpečnost a jistotu, že se
Rudi nikde a o nic do hlavy
neuhodí.



Výsuvy LEGRABOX s lehkým chodem

Rudimu Pfeifferovi se na jeho
nových výsuvech nejvíc líbí to,
že „Vznešené výsuvy se
pohybují jakoby samy od
sebe, i když jsou plně
naložené, a to neuvěřitelně
lehce.“

Spořádaně spousta místa v potravinové
skříni SPACE TOWER
Jak široká, tak dlouhá: Rudi je lékárník, proto taková velká skříň v jeho
kuchyni rozhodně nesmí chybět. SPACE TOWER má vnitřní výsuvy, které se
dají vytáhnout i každý zvlášť. SPACE TOWER vtiskne kuchyni úplně jiný pocit
prostoru a navíc poskytne optimální přístup k uloženým zásobám. „Je to
úžasná skříň, šitá na míru mé duši lékárníka. Také mi lékárenské skříňky
silně připomíná. Každý den tahle „moje osobní“ vysoká skříň těší mou duši a
srdce“, rozplývá se Rudi Pfeiffer.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Jednoduše ťuknete a bezúchytkový nábytek se elektricky
otevře

Rudi dočista propadl
elektrickému způsobu otvírání
a zavírání SERVO-DRIVE: „Je to
prostě úžasný vynález a v naší
nové kuchyni bez úchytek
taková třešnička na dortu.
Krásná a zároveň praktická, už
nikdy by to u nás bez ní
nešlo."



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

DESIGN

„Musí být krásná a
zároveň
praktická“

DESIGN

Italský design se
snoubí s funkcí

ERGONOMIE

Kuchyňský
maraton

KANCELÁŘ

Office Tower –
mobilní kancelář v
co nejmenším
prostoru
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