
DINO VŨ – VIETNAMSKÝ
FOOD BLOGGER
A FANOUŠEK
SPOLEČNOSTI BLUM

Dino Vũ je food blogger z Ho Či Minova města ve
Vietnamu. Tento vášnivý kuchař proměnil svůj
koníček v povolání a prostřednictvím mnoha
sociálních sítí přibližuje domácí vietnamskou
kuchyni svým fanouškům. Doma, kde také často
natáčí videa o vaření, tento 29letý muž sází na
výrobky značky Blum.

4 minuty
Vietnam

Dino Vũ – vietnamský food blogger a fanoušek společnosti Blum

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


Všechno začalo maminčinými recepty

Dino Vũ ještě nedávno pracoval v jedné firmě jako marketingový odborník
a stejně jako mnoho jiných lidí se denně potýkal s otázkou, co by měl po
práci připravit k večeři. Všechno mělo jít pokud možno rychle a jednoduše
a jídlo mělo přesto chutnat skvěle.

První recepty dostal Dino od své matky, aby zmírnil stesk po Hanoji, odkud
vlastně pochází a odkud odešel za prací. Při vaření chutných pokrmů objevil
svou vášeň pro vaření. Začal sdílet svá jídla a jejich přípravu na různých
sociálních sítích. Dino dnes svou domácí kuchyní oslovuje více než milion
lidí. V záběrech se občas objeví i jeho dva psi Mochi a Matcha.

Pro food bloggera Dina, který pravidelně sdílí návody na vaření a recepty
prostřednictvím videí, je nejdůležitějším místem domácnosti kuchyně. Při
realizaci a plánování nového bytu pro něj bylo důležité, aby kuchyně byla
nejen krásná, ale i praktická. Díky tomu si může každodenní vaření užívat
a svou vášeň sdílet se všemi diváky na sociálních sítích. Dino je navíc
fanouškem technologií a svůj první vlastní byt realizoval jako inteligentní
domov.



Zvláštní požadavky vyžadují opravdu
dobré plánování

Při natáčení videa je pro Dina základním požadavkem efektivní vaření. Proto
spolu s projektantem kuchyně věnoval pozornost pracovním procesům
a dostatečnému úložnému prostoru. Od samého začátku tento chytrý
blogger plánoval i místo pro příslušenství kamery a potřebnou volnost
pohybu po kuchyni s ostrůvkem.



Pro své recepty a spontánní natáčení potřebuje Dino dostatek úložného
prostoru. Potravinová skříň SPACE TOWER s výsuvy LEGRABOX nabízí přístup
ze všech tří stran a usnadňuje záběry kamery na správné ingredience. Vnitřní
výsuv lze vytáhnout ze skříně bez velké námahy, i když je plně naložený – a to
může být až 70 kg. Všechny zásoby tedy lze uložit na vhodné místo. „Tohle je
můj mini-supermarket. Můžu sem uložit jakékoli množství potravin, přísad
a pochoutek. Okamžitě vidím, co je k dispozici a jestli mi něco nedochází,“
vysvětluje nám.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Vysoké cíle s důmyslnou podporou

V horní skříňce sází Dino na systém výklopů AVENTOS HF a další používá
i pro odkapávací skříňku nad dřezem. Díky elektrické podpoře otvírání
SERVO- DRIVE se výklop otevře po lehkém zatlačení na čelo a zavřít jej lze
pohodlně bezdrátovým spínačem. Navíc je všechno snadno dostupné
a skříňky mohou dokonce zůstat během vaření otevřené.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Pokud je potřeba něco vzít až úplně zezadu horní skříňky, má Dino
k dispozici další důmyslné řešení: SPACE STEP,soklové stupátko se spodním
výsuvem, díky kterému může tento influencer o kousek „povyrůst“ a na vše
snadno dosáhnout. Toto řešení soklu je vestavěné i v koupelně a ložnici, kde
poskytuje další úložný prostor.

Rušivý šum je v jeho videích absolutně nepřípustný. Proto se všechny
výklopy, zásuvky a dvířka v Dinově kuchyni vždy zavírají měkce a tiše – díky
tlumení BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Ani design nesmí přijít zkrátka
Pro tohoto milovníka módních řešení je důležitý styl: proto je jeho
minimalistická kuchyně vybavena elektrickým způsobem otvírání SERVO-
DRIVE. Nejsou tedy třeba žádné úchytky – stačí ťuknout, a zásuvky nebo
dveře se otevřou jakoby samy od sebe. Elegantní design zásuvek LEGRABOX
podtrhuje moderní vzhled a poskytuje dostatek místa pro Dinovy kuchyňské
potřeby.

„Promyšlená řešení společnosti Blum mě
nadchla od samého začátku. Okouzlily mě

zejména technologie pohybu: když se
výklopy otevírají elektricky nebo když se

zásuvky zavírají měkce, mám pokaždé
radost.“



Přehled výhod

Krátké cesty díky důmyslnému
plánování

Dostatek úložného prostoru
a optimální přístup díky
potravinové skříni SPACE
TOWER

Naprostá volnost pohybu díky
systému AVENTOS v horní
skříňce

Elektrické otvírání a zavírání díky
technologii SERVO-DRIVE

LEGRABOX – elegantní zásuvky,
důsledný design

Měkké zavírání díky tlumení
BLUMOTION

Bezúchytkové provedení díky
technologii TIP-ON

Snadný přístup do vyšších
úrovní díky stupínku SPACE
STEP



Také by vás mohlo 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

KUCHYNĚ

Jiný kraj, jiná
kuchyně

DESIGN

Málo místností,
hodně místa

ÚLOŽNÝ PROSTOR

All we need is
SPACE

KUCHYNĚ

Nápady pro
potravinovou
skříň
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