
DINO VŨ – SEORANG
FOOD BLOGGER DARI
VIETNAM DAN
PENGGEMAR BLUM

Dino Vũ adalah seorang blogger makanan dan
penulis buku resep dari Kota Ho Chi Minh, Vietnam.
Koki yang bersemangat ini telah mengubah
hobinya menjadi karier dengan menunjukkan
kepada pengikutnya cara memasak hidangan
tradisional Vietnam di berbagai saluran media
sosial. Rumah pria 29 tahun yang juga sering
dijadikan lokasi syuting video memasaknya ini
dilengkapi dengan produk-produk Blum.

4 menit
Vietnam

Dino Vũ – Seorang food blogger dari Vietnam dan penggemar Blum

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


Semua berawal dari resep ibu

Belum lama ini, Dino Vũ bekerja di bidang pemasaran dan, seperti
kebanyakan dari kita, dihadapkan pada dilema harian tentang apa yang
harus dimasak untuk makan malam setelah bekerja. Sesuatu yang enak,
tetapi cepat dan mudah dibuat.

Dino mendapatkan resep pertamanya dari sang ibu sebagai penawar rindu
akan kampung halaman di Hanoi, yang dia tinggalkan untuk pekerjaannya.
Saat memasak resep (ngon) yang lezat inilah dia menemukan minatnya
untuk memasak. Dia mulai membagikan resep dan cara menyiapkannya di
berbagai saluran media sosial. Melalui masakan rumahannya, Dino kini
memiliki lebih dari 1 juta orang pengikut. Anjingnya, Moochie, juga sering
muncul di kontennya!

Sebagai food blogger yang rutin membagikan video resep dan cara
memasaknya, dapur adalah bagian terpenting di rumah Dino. Saat
mendesain apartemen barunya, dia meyakini bahwa dapur tidak hanya perlu
terlihat bagus, tetapi juga praktis. Sekarang dia bisa menikmati aktivitas
memasak setiap hari dan menularkan kegemarannya kepada semua
pengikutnya di media sosial. Dino juga menyukai teknologi, itulah sebabnya
apartemen pertama miliknya ini berkonsep rumah pintar.



Kebutuhan khusus memerlukan
perencanaan yang sangat baik

Saat merekam videonya, Dino harus memasak dengan efisien; itulah
sebabnya dia dan perencana dapurnya mempertimbangkan alur kerja
dengan cermat dan memastikan tersedianya ruang penyimpanan yang
memadai. Blogger yang cerdas ini memperhitungkan ruang untuk peralatan
kameranya sebagaimana kebebasan bergerak yang cukup di sekitar meja
dapur.



Ruang penyimpanan yang cukup adalah suatu keharusan untuk menyimpan
resep dan perekaman spontan. - SPACE TOWER Unit penyimpanan dengan
tarikan LEGRABOX memberinya akses dari ketiga sisi dan memudahkannya
menunjukkan bahan yang tepat ke kamera dalam satu gerakan mudah.
Bahkan saat terisi penuh – hingga 70 kg – tarikan bagian dalam meluncur
keluar dari unit dengan mulus. Ada ruang untuk semua bahan makanan di
dalam kabinet.

https://www.blum.com/spacetower


Menjangkau area tinggi dengan solusi
cerdas

Dino memilih AVENTOS HF sistem bukaan untuk kabinet atas termasuk
kabinet di atas sink. Berkat sistem bukaan elektris SERVO- DRIVE pintu
kabinet atas terbuka dengan satu sentuhan di bagian depan dan menutup
kembali dengan halus menggunakan sakelar nirkabel. Terlebih lagi, semua
isi kabinet mudah dijangkau dan Dino bahkan dapat membiarkan kabinet
terbuka saat memasak.

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


Jika membutuhkan sesuatu di bagian belakang kabinet atas, Dino memiliki
solusi cerdas lain di ujung jarinya: SPACE STEP.Bagian plinth dengan tarikan
di bawahnya membuat influencer ini beberapa inci lebih tinggi sehingga ia
dapat dengan mudah menjangkau semua yang tersimpan di tempat tinggi.
Solusi bagian plinth juga dipasang di kamar mandi dan kamar tidur,
memberi Dino lebih banyak ruang penyimpanan.

Kebisingan latar belakang tidak boleh ada saat Dino merekam videonya,
itulah sebabnya semua sistem bukaan ke atas, laci, dan pintu di dapurnya
menutup dengan halus dan ringan – berkat mekanisme soft-close
BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Tidak ada kompromi dalam hal desain
Gaya menjadi hal yang penting bagi pecinta mode ini, sehingga dapur
minimalisnya dilengkapi dengan sistem bukaan mekanis TIP-ON. Tidak perlu
menggunakan hendel; hanya dengan sentuhan ringan, laci serta pintu
terbuka sendiri. Desain laci LEGRABOX yang elegan memberikan tampilan
modern dan menyediakan banyak ruang untuk menyimpan peralatan Dino.

“Saya langsung terpesona oleh solusi Blum
yang cerdas. Teknologi gerak yang paling

menarik menurut saya adalah: Saya sangat
suka saat sistem bukaan ke atas terbuka
secara otomatis, atau saat laci menutup

dengan sangat halus!”



Sekilas tentang semua manfaat

Gerakan yang efisien berkat
perencanaan yang cerdas

Ruang penyimpanan yang
memadai dan akses ideal ke
SPACE TOWER

Kebebasan bergerak penuh
berkat AVENTOS di kabinet atas

Operasi buka-tutup elektris
dengan SERVO-DRIVE

LEGRABOX – laci yang elegan,
desain yang harmonis

Soft close dengan BLUMOTION

Desain tanpa hendel dengan
TIP-ON

Rak teratas lebih mudah
dijangkau berkat SPACE STEP



Ini mungkin juga menarik bagi Anda

Pengalaman Dino dengan produk Blum

Julius Blum
GmbH

Pabrik 2 

Industriestrasse 1 

6973 Hoechst 

AUSTRIA

+43 5578 705 - 0

Tentang kami

Blum adalah produsen fitting furnitur yang inovatif dari
Austria.

DAPUR

Perbedaan dapur
di setiap negara

DESAIN

Ruang yang luas,
lebih sedikit
pembatas

RUANG PENYIMPANAN

Kita semua
membutuhkan
SPACE

DAPUR

Ide unit
penyimpanan
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