
SPACE TWIN - VERBORGEN
OPBERGRUIMTE
BENUTTEN

Hoe groot je keuken ook is, het is van belang dat je
de beschikbare ruimte optimaal benut. Dat geldt
zeker voor kleine woningen of keukens: wie bij de
planning smalle kasten gebruikt, kan zelfs de
kleinste opening efficiënt benutten. Om dat te
bewijzen, hebben we een 22m²-woning uitgerust
met aha-effecten waar een prominente
proefpersoon naar op zoek moest gaan.
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SPACE TWIN - verborgen opbergruimte benutten

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


Met VR-bril door
de testwoning
Belinda Gasser van het
behoeftenonderzoeksteam
van Blum heeft een verrassing
voorbereid voor presentator
Eric Schroth: de sympathieke
30-jarige mocht met behulp
van een Virtual Reality-bril zelf
op zoek gaan naar
buitengewone
opbergruimteoplossingen.



Ongewone rolverdeling
We hebben de rollen omgedraaid en voor de verandering de presentator
eens om zijn mening gevraagd: "Ik had niet verwacht dat ik hier als
proefkonijn zou worden gebruikt", gniffelt de Keulenaar. "Het was echter
heel spannend om door Belinda via een oortje rondgeleid te worden.
Normaal ben ik degene die het gesprek of programma leidt, vandaag was
het andersom. Ze heeft het echter op zeer charmante wijze gedaan",
verklaart Eric.

"In mijn keuken zijn ook Blum-producten verwerkt. Van de spoelbaklade had ik al
gehoord, maar alles live beleven is toch nog iets anders. De oplossing voor smalle
kasten zag ik voor het eerst. Hier blijft nergens ook maar een centimeter onbenut,

dat vind ik echt klasse", aldus de enthousiaste hobbykok.



Dankzij SPACE TWIN passen ook de keukenvoorraden in
de kleinste ruimte.

Smalle kasten zijn als aanvulling ook ideaal in de
woonkamer.



SPACE TWIN, de praktische Blum-oplossing voor kleine ruimtes, creëert dankzij
diagonaal geplaatste geleiders extra opbergruimte. Optimaal voor flessen,

snijplanken en kruiden in de keuken, maar met een passende planning ook voor
boeken in de woonkamer of een wasrek in de badkamer, zoals in onze 22m²-woning.

Hier hebben we de grootte en inrichting van de smalle kasten individueel aan de
opgeborgen goederen aangepast.

"Door intelligent opbergruimtegebruik lijkt
de woning veel groter dan ze in

werkelijkheid is."

Zelfs in de badkamer is het een slimme oplossing: SPACE
TWIN van Blum.





Zeer comfortabel ondanks weinig
beschikbare ruimte

De smalle kasten bieden ondanks hun geringe formaat de beproefde
kwaliteit. De Blum-lades bieden het comfort dat je van Blum gewend bent en

zijn daarnaast met SERVO-DRIVE en BLUMOTION uitgerust, waardoor de
kasten elektrisch opengaan door ze eenvoudig aan te tikken en zacht sluiten

door het adaptieve dempingssysteem. "Ik vond het vooral mooi dat de
smalle kasten volledig konden worden uitgetrokken. Zo is alles op elk

moment gemakkelijk bereikbaar", weet de presentator.

Experiment
gelukt
"Bij onze proefopzet met de
22m²-woning gaat het erom
zoveel mogelijk opbergruimte
te winnen door slimme
oplossingen, en dan te kijken
welke indruk dit maakt op de
proefpersonen", vertelt
Belinda en ze vervolgt: "Eric
heeft zich dapper gedragen en
veel ontdekt."



Nog een paar laatste highlights
Als kers op de taart heeft Belinda nog een SPACE TWIN in de
presentatiebank laten inbouwen. "De smalle kast in de bankleuning heeft
me echt verrast. Die had ik echt niet zien aankomen", vertelt Eric en hij
voegt toe: "Als filmfan zou ik daar heel veel aan hebben, en daarmee kun je
echt indruk maken. Deze oplossing staat bovenaan mijn verlanglijstje." Voor
deze oplossing heeft ons behoeftenonderzoeksteam zijn trukendoos
opengetrokken en met een stoffeerder een speciale oplossing bedacht.

Zowel bij een standaardoplossing als bij een individueel aangepaste SPACE TWIN is
het van belang dat de beschikbare ruimte al tijdens de keukenplanning en de

inrichting van een woonruimte zo optimaal mogelijk wordt benut. Met de Blum-
oplossing voor smalle kasten kun je het meeste uit de beschikbare opbergruimte

halen en zijn onbenutte openingen in de keukenlay-out verleden tijd.



Alle voordelen in één oogopslag:

Waardevolle opbergruimte in
plaats van openingen

Kan met alle boxsystemen en
geleiders van Blum worden
verwezenlijkt

Met elektrische of mechanische
openingsondersteuning
realiseerbaar

Standaardtoepassing eenvoudig
configureerbaar

Toepasbaar vanaf een breedte
van 150 mm

Hoge belastbaarheid tot 20 kg
per kast

Grote zijdelingse stabiliteit
dankzij diagonaal gemonteerde
geleiders

Beweegt vederlicht, zelfs bij
volle belading

Kan aan opgeborgen goederen
worden aangepast
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