Nová kuchyň, nové štěstí

NOVÁ KUCHYŇ, NOVÉ
ŠTĚSTÍ
 7 minut
 Höchst, Rakousko

Alexandra Becker není se svou kuchyní spokojená:
je tu málo úložného prostoru, skříňky jsou
nepřehledné, dvířka skříněk Alexandru omezují při
práci v pohybu, a navíc už má kuchyň také svá léta.
Krátce řečeno, kuchyň není praktická a už se Alex
nelíbí. Nastal čas na změnu.

Hledají se řešení pro 5 problematických
oblastí
Vedle designu, který se takzvaně dostal do let, zmínila Alex při rozhovoru se
svým truhlářem také 5 zásadních momentů, které ji při vaření brzdí a
pracovní procesy zbytečně komplikují.
Jedním kliknutím na Alexandřiny problematické prostory se dostanete přímo
k jednotlivých aspektům.

KOŘENÍ
HORNÍ SKŘÍŇKA

PRACOVNÍ PŘÍBORY
DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA
ZÁSOBY

1. Protivná dvířka u
horních skříněk
Dvířka překáží a ční do
prostoru, proto musí Alex
neustále dávat pozor, aby se
neuhodila do hlavy.

2. Nezorganizované
zásuvky
Když Alex potřebuje nůž nebo
pomůcky na vaření, pak musí
nejdříve hledat. To jde hrozně
na nervy!

3. Špatně dostupné
zásoby
Aby se Alex dostala ve své
nepraktické vysoké skříni k
potravinám, které zrovna
potřebuje, musí často nejdříve
někam přendat ostatní
zásoby.

4. Nepřehledné
kořenky, stejně jako
ocet a olej
Alex ráda své připravované
pochoutky správně dochucuje.
Jenže proto se musí v
kuchyňské skříni často dlouho
přehrabovat, aby našla
vhodné koření nebo ocet a
olej.

5. Málo místa a
nepořádek ve skříňce
pod dřezem
Pod dřezem je vedle
odpadkového koše chaos,
navíc je tu spousta úložného
prostoru vyplýtvaná úplně
zbůhdarma.

Ale i přestavba vyžaduje projektovat a
plánovat
Alex si zašla pro radu ke svému místnímu truhláři, nechala si vypracovat plán
na přestavbu a nové uspořádání své kuchyně, a ještě kromě toho navštívila
předváděcí místnost firmy Blum. Při takzvané „zkušební jízdě v kuchyni“ si
Alex mohla porovnat vhodnost svých plánů kuchyně s každodenní rutinou. V
plánu rychle došlo k drobným změnám, které však mají velký efekt. A pak se
Alex dočkala své vysněné nové, praktické kuchyně.

Štěstí díky kompletní
změně
Přestavba se sice nepovedla
hned na lusknutí prstem, ale
Alexandřin truhlář dokázal
obrovský kus vynikající
práce! Alex je přešťastná jak
díky designu – kuchyni ve
tvaru písmene U se
vznešenými tmavými čely –
tak i díky skvělým funkcím v
každé jednotlivé oblasti a
zóně: „Zrealizovali jsme
veškerá má přání: pracovní
procesy teď jdou lépe od
ruky, jsou ergonomické a
navíc teď má kuchyň působí
v nové barvě tak elegantně”,
chválí si 37letá Alex.

Volnost pohybu díky
výklopům
Horní skříňky s výklopy
maximalizují bezpečnost,
proto se Alex už nikdy
neuhodí do hlavy: inovativní
skládací výklop AVENTOS se
pohybuje vzhůru, pryč, a
umožní neomezený přístup.
Díky SERVO-DRIVE, elektrické
technologii otvírání a zavírání
firmy Blum, se skříňky otevřou
jednoduchým ťuknutím do
čílka a komfortně se zavřou
stiskem bezdrátového
přepínače.

Pořádek v zásuvkách
S praktickými zásuvkami
LEGRABOX a vhodnými
systémy vnitřního členění
AMBIA-LINE jsou pracovní
příbory na vaření, pracovní
prkénka na krájení nebo misky
rychle po ruce. Držák nožů
AMBIA-LINE navíc skýtá místo
pro 9 nožů, dá se volně uložit
do zásuvky, a otravné hledání
navždy skončilo.

I zásoby jsou kdykoli
okamžitě po ruce.
SPACE TOWER Blum budí
nadšení díky plným výsuvům,
které se dají vytáhnout i každý
jednotlivě – pro komfortní
přístup zpředu i z obou
stran. Navíc je tu pro zásoby
spoustu místa, každý výsuv
má nosnost až 70 kg.
Potravinová skříň se dá podle
potřebného prostoru
individuálně přizpůsobit z
hlediska šířky, výšky i hloubky.

Koření, ocet i olej
perfektně uložené
Se stojánkem na kořenky
AMBIA-LINE v jednom výsuvu
je obsah okamžitě na dohled a
dá se snadno vyndat ven.
Láhve s octem a olejem jsou
díky vhodnému vnitřnímu
členění uloženy bezpečně a
kdykoli k dispozici. Ideální je
uložit je tam, kde jsou při
vaření také kdykoli zapotřebí –
u varné plochy a v blízkosti
hlavní pracovní plochy.

Uklizená skříňka pod
dřezem s dostatkem
místa
Zrovna tak intenzivně
využívaný prostor v kuchyni je
dřez: právě pod dřezem je
zapotřebí spoustu místa pro
houbičky na nádobí, kartáče,
tablety do myčky nádobí,
utěrky nebo mycí prostředky.
Dřezový výsuv firmy Blum ve
tvaru písmene U optimálně
využije místo okolo dřezu
zleva i zprava a vytvoří tak
další úložný prostor navíc.
Předměty každodenní potřeby,
které používáme opravdu
každou chvíli, se tudíž dají
čistě a pěkně uklidit, přesto
jsou pořád na dosah ruky a
pracovní plocha zůstane
volná. Systém odpadkových
košů zajistí ještě další pořádek
navíc.

Výhody na první pohled
Všechny horní skříňky s výklopy
Všechny zásuvky a výsuvy s
organizací uvnitř
Zásoby jsou uloženy centrálně a
přehledně
Koření, ocet i olej jsou bezpečně
na svých místech

Dřez s novým, přehledným
úložným prostorem
Zohlednili jsme pracovní
postupy
Technologie otvírání pro
pohodlnější zacházení
Moderní design bez úchytek

To by Vás mohlo rovněž zajímat
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Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.
Zde se dozvíte více

