
OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ
MALÉ KUCHYNĚ

V životem pulzující metropoli Hongkong si jedna
mladá rodina stanovila za cíl najít si nový domov.
Když přišla na svět malá Andrea, třetí dítě,
potřebovali najednou víc místa.

3 minuty
Hongkong, Čína

Optimální využití malé kuchyně

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


Dosavadní kuchyň byla jen zdrojem
neustálého stresu.
„Hlavně z kuchyně jsem se mohla v našem starém bytě zbláznit", říká Ruby
Ha. “Všechno bylo přeplněné k prasknutí. Neměla jsem pomalu ani kousek
místa pro pracovní desku. Než jsem se mohla vždycky pustit do nějaké další
práce, musela jsem nejdříve uklidit právě použité kuchyňské pomůcky.“ O tři
měsíce a deset prohlídek různých bytů později jsme konečně našli vysněný
ideální byt: „Z pěti metrů čtverečních, které zde byly k dispozici, jsme chtěli
vybudovat co nejskvělejší prostor pro naši novou kuchyň“, vysvětluje manžel,
39letý zaměstnanec v oblasti marketingu, Ivan Yim.

Stará kuchyň PŘEDTÍM

Feng Shui pro dobrý pocit a spokojenost
Než Ruby a Ivan podepsali kupní smlouvu, nechali si svůj budoucí byt
důkladně zkontrolovat mistrem v oblasti Feng Shui. Ten jim také oběma
udělil k novému projektu kuchyně pár dobrých rad. "V čínské kultuře nesmí
být sporák a dřez umístěny vedle sebe nebo proti sobě," vysvětluje 38letá
zdravotní sestřička. Podle čínského učení harmonie by jinak mohlo dojít k
narušení rovnováhy rodinného života.



"Mistr Feng Shui potvrdil, že je byt pro naši
rodinu opravdu vhodný. Proto jsme mohli

zahájit renovaci s dobrým pocitem."



V Číně není nikterak
neobvyklé obrátit se
před opravou nebo
rekonstrukcí bytu na
mistra Feng Shui s
žádostí o konzultaci.



Skvělá řešení pro malou kuchyň
Velikost kuchyní v čínské metropoli činí v průměru 3 až 5 m², což plánování
vůbec neusnadňuje. Rodinný projektant kuchyně zvládl prostorovou výzvu
bravurně. Naplánoval kuchyň ve tvaru písmene U. "Hlavní problém staré
kuchyně představoval absolutní nedostatek úložného prostoru." Toto řešení
poskytuje dostatek pracovní plochy, stejně jako místo pro pomůcky na
vaření“, vysvětluje Isaac To, který se projektování kuchyně ujal.

Ve staré kuchyni bylo příliš málo místa a nic nikdy nebylo pořádně uklizené. Nová
kuchyň je úhledná a pěkně uspořádaná.

Smysluplné a účelné využití každého
centimetru
Potravinová skříň SPACE TOWER s pěti zásuvkami, které se dají vytáhnout
vždy každá zvlášť, poskytuje již dlouho toužebně očekávaný úložný prostor a
zároveň pomáhá rozdělit kuchyň na různé zóny. Kromě prostoru pro uložení
zásob tu jsou ještě místo pro nádobí, dřez, co největší pracovní deska a zóna
vaření: „Mně se líbí, že projektant kuchyně využil tolik výsuvů,“ raduje se
Ruby. "Přesto, že zde máme i věci pro naše třetí dítě, není kuchyň vůbec
přeplněná.“



Záleží na správném pohybu při otvírání

"Některé zásuvky se dokonce
otevírají elektrickým
způsobem", překypuje Ivan
radostí. Je touto technologií
nadšený. "Hlavně, když máte
zrovna obě ruce plné, je to
ohromně praktické. Pak do
nich jen tak ťuknu nohou
nebo prsty u nohou.“ V horní
skříňce umožní rodině výklopy
AVENTOS neomezený přístup
a nikomu vůbec nehrozí žádné
riziko, že se uhodí do hlavy.
Výklopy se otvírají směrem
nahoru a při práci v kuchyni
tak nikdy nikoho neruší žádná
přečnívající dvířka.

Přímočarý, rovný design a praktická
funkce: bezúchytková čela se otvírají
díky SERVO-DRIVE pouhým ťuknutím do
nich.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Vaření jako rodinný svátek
"Ve staré kuchyni jsem vařila nanejvýš o víkendech nebo o svátcích, protože
to bylo tak hrozně nepraktické," prozradila zdravotní sestřička Ruby. A hned
dodala: „I když vařím velice ráda a zdravé jídlo pro mé děti je pro mě
důležité. Když jsme si naši malou kuchyň opravili a nově zařídili, mohou mi
dokonce i moje pětiletá Elaina a tříletá Serena pomáhat, aniž by nám tu bylo
těsno.“ Oběma „velkým“ dcerkám se vaření s maminkou moc líbí. Celá
rodina se v novém bytě cítí naprosto pohodově. Je to mimo jiné také zásluha
této praktické kuchyně: „V našem novém domově jsme zcela šťastní,“
vysvětluje Ruby na závěr.

Nová kuchyň nadchne velké i malé





Všechny výhody na jedno mrknutí

Kuchyň ve tvaru písmene U
poskytuje úložný prostor i
pracovní desku.

Výsuvy ve spodní skříňce zajistí
dobrý přístup a výhled dovnitř.

Potravinová skříň SPACE TOWER
nahradí spíž.

Výklopy v horní skříňce zajistí, že
se nikdo nikdy neuhodí do
hlavy.

Díky SERVO-DRIVE se výsuvy
otvírají elektricky pouhým
ťuknutím na ně.



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