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V domě Bechterových do sebe všechno zapadá a
hodí se k sobě: stávající úložný prostor je využit co
nejlépe a designový prvek z ořechu prochází celým
domem od šatní skříně až do koupelny.

Oskar a Daniela Bechterovi si postavili krásný domek v regionu Vorarlbeg v
Rakousku, kde bydlí společně s oběma svými dětmi Raúlem a Elenou. Když k
nim přijdete na návštěvu, objevíte první překvapení, hned jak vstoupíte do
domu. Bechterovi si zařídili vchodovou halu velice útulně a s úžasným
pořádkem: do vestavné skříně v hale schovali bundy, kabátky, boty a doplňky
pro celou rodinu.



"Moje žena si nechala vyprojektovat extra zásuvku pro svou obrovskou
sbírku nejrůznějších šál a šátků. Zásuvku lze kompletně vytáhnout", vypráví
Oskar, ukazuje na skříňku na šicí potřeby, zubí se a s mrknutím dodává:
"Mně je to tedy záhadou, k čemu jich potřebuje tolik, ale jsou zde tak
úhledně složené a vždy po ruce.“ S vedením TANDEM pro dřevěné zásuvky
zde skvěle – bez ohledu na to, kolik šál či šátků nebo ještě těžších předmětů
sem paní Bechterová uložila – fungují lehký chod a měkké zavírání.

Už žádné bouchání dvířky.
V horní části skříně jsou
úhledně naskládány čepice,
rukavice a bačkory, vše určené
pro chladné roční období.
„Bouchání dvířky je už v celém
domě hudba minulosti“,
sděluje nám pán domu a hned
dodává: „Vůbec mi to už
nechybí, bez toho se
definitivně obejdu.“ Závěs
CLIP top BLUMOTION s
integrovaným tlumením se
stará o zavírání skříně měkce
a tiše.

Určité extra v obývacím pokoji
„Náš pecař měl bezvadný
nápad integrovat parkety z
podlahy do čel nábytku“,
pochvaluje si Oskar Bechter.
"To by sem ale nepasovaly
úchytky. Jen by tu rušily
optický vzhled. Proto jsme se
hned rozhodli pro elektrickou
technologii.“ Technologie
pohybu SERVO-DRIVE otvírá
zásuvky elektrickým
způsobem ťuknutím na ně a
zavírá je s tlumením.

"To ale ještě není všechno,"
doplní Daniela. Protože boky
výsuvů TANDEMBOX jsou
uspořádány v naprosto
individuálním pojetí a
designu. „Když já se skoro
nedokázala rozhodnout. Který
materiál se hodí k našim
kachlovým kamnům a
parketám? S hřejivým
vzhledem kůže je nábytek
zcela mimořádný“, myslí si
maminka dvou dětí.
Netradiční design v obývacím
pokoji je důsledně uplatňován
i dál.

Speciální důmyslná příčka v koupelně
zajistí více úložného prostoru.
I v koupelně stylově dominuje
ořechové dřevo: „Tady pro mě
bylo důležité, aby ořech
udával tón pro styl i celé
prostředí, ale také, abychom
tu měli především dostatek
úložného prostoru. K tomu
nám pomohlo rafinované
rozdělení místnosti, a rovněž
důmyslná příčka“, vysvětluje
Daniela.

Ve skříňce pod umyvadlem má
každý člen rodiny svůj vlastní
výsuv: „Celá tahle zásuvka
patří jen mně“, hrdě se
vychloubá syn Raúl. Raúl tu
má uloženy své vlastní
kosmetické potřeby, ale také
svá vodní zvířátka z plastu, to
aby jej koupání bavilo ještě
víc. Praktický systém vnitřního
členění ORGA-LINE zajistí
uvnitř nábytku pořádek a
usnadní sem přístup.

Skrytý úložný prostor za zrcadlem
Máminy kosmetické přípravky a pomůcky, parfémy, a dokonce i domácí
lékárnička, našly své místo za zrcadlem a děti na ně nedosáhnou. Závěs CLIP
top CRISTALLO umožní použít celoplošně zrcadlové dveře uvnitř i zvenčí, aniž
byste si jej vlastně vůbec všimli: „Je to elegantní řešení, které se perfektně
hodí k designu našeho domu a ještě i zajistí více místa“, uzavře Oskar.

Všechny výhody na jedno mrknutí
Důsledná realizace designu
Vhodné dřevěné zásuvky díky
díky vedení TANDEM
Dvířka nebouchají díky závěsům
s tlumením CLIP top
BLUMOTION
Elektrický způsob otvírání a
zavírání SERVO-DRIVE v
obývacím pokoji

Design bočních stěn výsuvů
TANDEMBOX
Vše po ruce díky systému
vnitřního členění ORGA-LINE
Více úložného prostoru díky
speciální příčce v koupelně
Elegantní zrcadlová skříňka se
závěsy CRISTALLO
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