
AMANDINY TIPY A TRIKY PRO VÍCE
POŘÁDKU POD DŘEZEM 

Kdo by tohle neznal, že? Pod kuchyňským dřezem panuje chaos:
odpadkový koš zabírá příliš mnoho místa, pomůcky pro čištění a mytí,
čisticí prostředky, to vše tvoří obrovskou hromadu, a pod dřezem
přichází spousta místa nazmar. Tenhle úložný prostor bývá podceňován.
Ale právě zde je zapotřebí využít stávající místo smysluplně a účelně. Je
nutné zavést v oblasti v kuchyni, která bývá nejvíc využívána, více
pořádku.

4 minuty
MILTON KEYNES

Amandiny tipy a triky pro více pořádku pod dřezem 

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


Neplýtvat vůbec žádným místem pod dřezem

„Celá léta jsem byla doslova na nervy z toho, že pod
dřezem vždycky panoval takový nepořádek a tolik
místa vycházelo nazmar“, vysvětluje spolupracovnice
společnosti Blum paní Amanda Hughes. Maminka 2
teenagerů mluví z vlastní zkušenosti: na jednu
stranu jde o mé zkušenosti z vlastní kuchyně, na
druhou stranu jde o mou každodenní práci s
britskými výrobci kuchyní a prodejci. „Můj muž i já
přes týden pracujeme, kluci jsou ve škole. Proto jsou
potom společná jídla a společná posezení celé
rodiny o víkendu tak vzácná“, vypráví 49letá
Amanda. „Nikdo nemyje nádobí rád, už vůbec ne
ručně. A když se potom všechny věci, které jsou k
mytí zapotřebí, povalují někde úplně jinde nebo
nejsou vůbec k nalezení, pak nemám chuť něco dělat
ani já osobně. To se však netýká jen mě, nýbrž celé
naší rodiny“, líčí expertka a spolupracovnice
předváděcí místnosti Blum v Milton Keynes, na
severu Londýna, jak to ve všedních dnech chodí.

"Mýt nádobí většinu lidí vůbec nebaví, ale ten zmatek pod
dřezem to celé ještě zhoršuje."

http://blum.com/sinkcabinet


Pořádek na jedno mrknutí ve skříňce pod dřez

Amanda dodává: „Proto je výsuv dřezový výsuv Blum tak vynikající nápad. Všechno je perfektně zorganizované a
všechno najdete přesně na tom místě, kde to zrovna potřebujete.“ S výsuvy, které mají výřez ve tvaru písmene U, je

okolí dřezu využito co nejlépe, a zároveň je zde zaručen optimální přístup do vnitřku skříňky. V téhle kuchyni nepřijde
nazmar ani centimetr tolik důležitého úložného prostoru: proto jsou důležité pomůcky do kuchyně jako mycí

prostředky, houbičky na mytí nádobí, rukavice do domácnosti nebo kartáče a štětky na láhve kdykoli po ruce. Když do
skříňky pod dřez přidáme systém třídění odpadu pro snadnější likvidaci odpadků, budeme najednou překvapeni, jaký v

celé dřezové skříňce zavládne pořádek, nezávisle na tom, jaké řešení do ní integrujeme.



TANDEM



LEGRABOX pure

TANDEMBOX antaro



S technologií otvírání obě ruce volné

„Zejména u dřezu máte často obě ruce plné, mokré nebo špinavé. Technologie otvírání SERVO-DRIVE tady pomůže
otevřít jednoduchým ťuknutím kolenem, bokem nebo nohou: výsuv se elektricky otevře a uživatel kuchyně se může bez

problémů zbavit odpadků či si vyzvednout utěrku“, vypráví Amanda s nadšením. A pak stačí jen trochu strčit − díky
adaptivnímu systému tlumení BLUMOTION se dřezová skříňka pokaždé zavře měkce a tiše.

Jak v kuchyni, tak i v
koupelně
„Toto řešení nefunguje pochopitelně jen v
kuchyni, nýbrž také v koupelně pod
umyvadlem. Také zde platí, že je všechno k
dispozici tam, kde to zrovna potřebujete“,
říká Amanda. A na závěr na nás tahle milá
Britka spiklenecky mrkne: „Z toho mají
obzvláštní radost všichni, kdo fandí kráse,
když se tu najednou objeví další úložný
prostor.“ Praktická vnitřní členění, jako
jsou AMBIA-LINE nebo ORGA-LINE, usnadní
orientaci v koupelně, a je úplně jedno, zda
sem uložíte kosmetické potřeby nebo jiné
předměty.

MOVENTO



Stačí jeden pohled, a znáte všechny výhody

Možnost realizovat se všemi Box systémy a
vodicími systémy Blum

Možnost realizovat s elektrickým nebo
mechanickým způsobem otvírání

Jednoduše konfigurovatelné standardní využití

Drahocenný úložný prostor namísto mezer

Více pořádku v dřezové skříňce

Možnost kombinovat se systémy vnitřního
členění a systémy třídění odpadu



To by Vás mohlo rovněž 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

ERGONOMIE

Vaření na nejmenším
prostoru

KUCHYNĚ

Nová kuchyň, nové štěstí

KANCELÁŘ

Office Tower – mobilní
kancelář v co nejmenším
prostoru

ERGONOMIE

10 tipů pro Vaši kuchyň
snů
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