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„MUSÍ BÝT KRÁSNÁ A
ZÁROVEŇ PRAKTICKÁ“

Melanie Raff a Marco Hornung si společně do
posledního puntíku splnili svůj sen: postavili si
kuchyň, kde se snoubí estetika s dokonalou funkcí.
Odshora až dolů jí vtiskli jedinečný styl, který
perfektně odráží jejich způsob života. Městečko
Allensbach na německé straně pobřeží
Bodamského jezera se pyšní nádherným výhledem
široko daleko do krajiny. Vykukují tam vrcholky
jabloní, pole a louky, na obzoru se dají i v té velké
dálce rozpoznat vrcholy Alp. „Prostředí, kde je nám
oběma moc dobře“, vysvětluje Melanie.

3 minuty
Allensbach,
Německo





Moderní kuchyň s přímým výhledem na
jezero
„Kuchyň je opravdovým srdcem našeho domu“, dodává Marco, expert v
oblasti marketingu. „Považovali jsme za velice důležité si už při plánování
zkusmo přehrát, jak to bude vypadat každý den, a sladit to s našimi
představami ideálu − v tomto duchu jsme také vše pečlivě probrali a
nakonec realizovali s naším projektantem kuchyně.“ Melanie a Marco vtiskli
své kuchyni s ostrůvkem odshora až dolů jedinečný styl: „Strohá, bílá čela
vyzařují příjemný klid“, raduje se modelka Melanie. V soukromí má ráda
přirozenost, ale k té patří také špičkové vychytávky a prvotřídní vybavení.



Strohá bílá čela, nápadná pracovní deska
Nápadná, masivní pracovní deska okolo dřezu sem vnáší obzvláštní,
elegantní akcent. „Však jsme se také párkrát do sebe pustili, než jsme našli
společnou notu: „Já jsem běžnou nerez ocel nechtěla, protože jsou na ní
vidět otisky prstů a já si přála moderní, trochu víc industriální šarm“, říká
Melanie. Nakonec to správné řešení objevili v SevernímNěmecku: pracovní
desku, svařenou do jednoho kusu, pět milimetrů silnou, z oceli, válcované za
tepla.



Záruka perfektních pracovních postupů
Vášnivý kuchař Marco si vychvaluje zejména "plynulou a naprosto
pohodovou práci". Aby se nemusel po kuchyni "zbytečně naběhat x metrů
sem a tam", jsou kuchyňské skříňky uspořádány naprosto přesně podle
toho, jak je Marco zvyklý pracovat způsobem, pro něj typickým. „Také, když
vaříme oba, se jeden druhému moc nepleteme do cesty“, chlubí se Marco.
Aby nepřišel komfort příliš zkrátka, vychvaluje si vášnivý hobby kuchař i
vysoce funkční řešení, která mu při vaření slouží jako výborné pomůcky.

Veliká zásuvka pod pracovní deskou uprostřed kuchyňského ostrůvku má
dostatek místa pro všemožné pracovní pomůcky a spotřebiče, které jsou
uloženy přesně tam, kde je potřebuje. Samotná pracovní plocha, umístěná
mezi dřez a sporák, je příjemně široká a hluboká. Od krájení zeleniny až po
vyvalování těsta – tady jde všechno od ruky jako na drátkách.



Melanie byla od samého začátku nadšená
pro elegantní, jasnou a přímou řeč tvarů a

forem. Mě okamžitě nadchly praktický držák
nožů a řezačka potravinových fólií.

V kuchyni Melanie a Marco je stávající úložný prostor využit naprosto
dokonale. Jak to mladý pár všechno tak skvěle dokázal, prozradil zde:



Jednoduše ťukněte – se SERVO-DRIVE
No dobře, ale kam s odpadky? To není vůbec žádný problém, protože výsuv
pro odpad, vybavený elektrickou technologií pohybu SERVO-DRIVE Blum, je
velmi prakticky umístěn přímo pod dřezem. Když na čelo krátce ťuknete
bokem, kolenem či nohou, otevře se výsuv jakoby sám od sebe, integrované
tlumení BLUMOTION jej pak měkce a tiše zavře.

„Pro někoho jako já, kdo zvládá víc činností naráz, je to naprostá pohoda,
ideální“, Marco má pusu od ucha až k uchu a vyzařuje z něj výborná nálada.
„Vždyť já mám ruce plné nebo mokré neustále. Takže tenhle výsuv se u nás
osvědčí každý den xkrát.“ A Melanie dodává: „Když se tu někdo z hostů na
nějaké naší párty náhodou opře, zůstane výsuv zavřený.“

Mladý pár se nechal novou volností pohybu unést natolik, že si pak ještě
dodatečně pořídil i lednici se SERVO-DRIVE flex bez úchytek. S extra
vypínačem se dá SERVO-DRIVE na přání také vypnout – i to je ideální při
úklidu.



Elegantní zásuvky s promyšleným
vnitřním členěním

Štíhlý, přímočarý design
zásuvek LEGRABOX se
speciální povrchovou úpravou
Inox anti fingerprint výrazně
přispívá k symbióze estetična
a funkcí, dokonalé do
sebemenšího detailu. Přesně
tak je na tom systém vnitřního
členění AMBIA-LINE, který
sem patří.

Prozíravé, důmyslné plánování, a půl je
hotovo

„Že by tu bylo málo úložného
prostoru, na to si přece
stěžovat rozhodně nemohu",
šklebí se Marco a se
spikleneckým úsměvem
dodává: "My jsme si již
předem, při plánování, přesně
promysleli, co a jak uložit a
kam." Například výsuv s
kořenkami je speciálně
vyroben a máme jej přímo u
varné plochy.”



Teď už nám na srdci zůstala jen jedna
otázka...

A opravdu se nestalo, že byste při plánování na něco zapomněli nebo něco
nezohlednili? „Ne, ne“, ujišťují nás oba mladí lidé jedním dechem. Zdá se, že
v téhle kuchyni byly stoprocentně zrealizovány všechny představy, veškerá

přání obou zamilovaných současně a pro každého z nich ve stejné míře.
„Melaniin smysl pro estetično a mé nároky vůči dokonalému fungování se

přece vzájemně nevylučují. Ba ne, přesně naopak! Z kombinace našich
požadavků nakonec vyšla tahle perfektní kuchyň“, shrnuje Marco. A Melanie

souhlasně přikyvuje: „My jsme prostě neporazitelný tým!“

Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody

Zohlednili jsme pracovní
postupy

Naplánovali dostatek úložného
prostoru

Pohodlné otvírání
bezúchytkových čel pouhým
ťuknutím na ně

Vnitřní členění pro pořádek a
přehled

Nadstandardní výsuvy v
přímočarém designu



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

Italský design se
snoubí s funkcí

KUCHYNĚ

Rudiho moderní
kuchyň: Staré je
třeba obnovit

KUCHYNĚ

Neomezený
požitek z vaření na
4 čtverečních
metrech

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Amandiny tipy a
triky pro více
pořádku pod
dřezem 
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