
VANCOUVER:
ZREKONSTRUOVANÝ BYT
JAKO NOVÝ DOMOV

Vancouver tradičně patří mezi deset
nejpříjemnějších měst k životu na světě. Toto město
v Britské Kolumbii nabízí vše, čím se vyznačuje
Kanada: hory, moře, ostrovní fjordy a přátelští lidé.
Zároveň je však také druhým nejdražším městem v
druhé největší zemi na světě. Mladí lidé jako Riko a
Yoshi musí být kreativní, aby si splnili svůj sen o
vlastní nemovitosti a co nejlépe využili dostupný
prostor.
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Vancouver: Zrekonstruovaný byt jako nový domov

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


Něco starého ve
spojení se
svěžími nápady
a moderním
designem
Riko a Yoshi tvoří pár už čtyři
roky a v roce 2020 se vzali. Od
svatby spolu žili ve
Vancouveru v garsonce o
rozloze 36 metrů čtverečních.
„Zvažovali jsme všechny
možnosti, jak najít větší
domov,“ vysvětluje Yoshi. Od
předprodeje budoucích
developerských projektů až po
přestěhování na předměstí.
„Ale projekty v okolí byly buď
vyprodané, nebo příliš malé,
nebo mimo naši cenovou
kategorii. Přestěhování na
okraj Vancouveru nepřipadalo
v úvahu kvůli dojíždění do
práce,“ doplňuje Riko. Jedinou
možností tak byla
rekonstrukce staršího bytu.
„Věděli jsme, že to pro náš
domov znamená více
prostoru, ale zároveň to
vyžaduje větší flexibilitu v
našich představách o interiéru
a hodně práce z naší strany.“



Riko a Yoshi žijí ve Vancouveru a svůj
nový byt proměnili v osobní oázu
pohody.

Kdo hledá, najde
Po více než dvouletém
intenzivním plánování a
hledání stálo štěstí na straně
nadšených vodáků: udova z
roku 1992 s dobrou
konstrukční integritou a
nádherným výhledem na
proslulou řeku Fraser. „Nikdy
nezapomenu, jak nám zavolal
náš realitní makléř a oznámil
nám, že naše druhá nabídka
byla přijata,“ říká Riko.
Produktová vývojářka ve
společnosti vyrábějící
personalizovanou kosmetiku
ví, proč byl tento okamžik pro
tuto dvojici tak emotivní: „V
tomto okamžiku se projevila
radost z dlouholeté tvrdé
práce. Není lepšího pocitu,
než si splnit sen.“



Nový půdorys jako základ
Dalším krokem bylo stanovení priorit: „Oba jsme se narodili v Japonsku. Já
jsem navíc žil 24 let v Mexiku. Pro nás je velmi důležitá pohostinnost a
společenská setkání,“ vypráví Yoshi. „Proto muselo být srdce našeho
domova funkční, otevřené a příjemné,“ dodává tento 39letý muž. „Typicky
kanadské je na nás to, že jsme rádi venku, příliš často se omlouváme a
neumíme perfektně anglicky,“ říká 28letá Riko s mrknutím. Manželé věnovali
plánování hodně času a spojením dvou obytných prostor vznikla jedna velká
místnost – kuchyně se tak mohla stát ústředním bodem nového domova.
Ještě předtím však bylo nutné odstranit překážející zeď: jako domácí kutil se
kladiva chopil sám Yoshi.





Prozíravé, důmyslné plánování, a půl je hotovo



Předtím Potom



„Abyste uvařili skvělý pokrm, musí spolu ladit mnoho drobných detailů, které dohromady
vytvoří harmonický celek. Stejným způsobem jsme chtěli postupovat i při navrhování
kuchyně,“ vysvětluje Riko. „Bylo třeba využít každý centimetr, a přesto jsme museli dbát, aby
se vzhledem k omezenému prostoru co nejlépe sladila funkčnost a design. Bylo nám jasné,
že potřebujeme mít po boku profesionály,“ doplňuje marketingový pracovník.



Díky radám interiérových architektů si
Riko uvědomila důležitost funkce
kuchyně, a tedy i potřebného kování.

Profesionální
pomoc poskytuje
rozhodující
vstup
„Zami a Milan z DT Designu
nám vysvětlili, jak důležitou
roli při plánování a realizaci
hraje kování. Pomohli nám
vytvořit funkční a
ergonomickou kuchyni na
dlouhá léta dopředu,“ shrnuje
Riko rozhovor s interiérovými
architekty. O něco později
bylo jasné, že se při tom
uplatní inteligentní využití
skříněk od společnosti Blum.



Funkční řešení od společnosti Blum
„Chtěli jsme moderní bezúchytkový design v kombinaci s co největším
úložným prostorem v našem malém bytě,“ shrnuje Yoshi. Středem bytu je
kuchyňský ostrůvek s přilehlým stolem a díky kuchyňské lince ve tvaru L je
zde dostatek možností pro ukládání věcí. Bytoví architekti snížili počet
potřebných skříněk použitím extra širokých zásuvek LEGRABOX free a
zároveň zvětšili prostor. Díky integraci AMBIA- LINE- vnitřního členění je vše
vždy po ruce, navíc strukturuje úložný prostor a dodává mu elegantní
nádech.

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






Široké horní skříňky se systémy výklopů AVENTOS HF usnadňují přístup v
každodenním životě a představují skutečný skladovací zázrak. Díky
elektrickému způsobu otvírání SERVO- DRIVE je celá kuchyně bezúchytková.
Plynulý pohyb při otevírání zvyšuje komfort při používání zásuvek a výklopů,
které jsou tak přátelské i k dětem. „Nikdy by mě nenapadlo, že tak malé
změny mohou dosáhnout tak velkého efektu, a nechtěla bych, aby mi
některá z těchto funkcí v naší nové kuchyni chyběla,“ vysvětluje vášnivá
zpěvačka karaoke.

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




Vybavenost a
připravenost do
budoucna
Všechny tyto drobné detaily a
úspory místa umožnily
manželům vytvořit prostor pro
další ložnici pro budoucí
přírůstek do rodiny. „Zvlášť se
mi líbí, že kuchyň je praktická
a můžeme si společně
připravovat oblíbená jídla,
jako je brazilský pastel,
japonské curry, mexické tacos
de suadero nebo klasická
neapolská pizza, aniž bychom
si navzájem překáželi,“
shrnuje Yoshi. „Přípravu jídel
jsme si přivezli z cest,“ dodává
Riko a s úsměvem se nám
svěřuje: „Možná se ještě
musíme naučit nějaký nový
recept, než bude potomek na
cestě.“ Po šesti měsících
rekonstrukce si to oba
naprosto zaslouží.



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

Dino Vũ –
vietnamský food
blogger a fanoušek
společnosti Blum

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Moderní bydlení
ve staré vyšívárně

KUCHYNĚ

Optimální využití
malé kuchyně

KUCHYNĚ

Nová kuchyň, nové
štěstí
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