
ALS DESIGN EN
FUNCTIONALITEIT
SAMENKOMEN

In het huis van de Bechters is alles op elkaar
afgestemd. De aanwezige opbergruimte wordt zo
optimaal mogelijk gebruikt en het designelement
notenhout is in het hele huis doorgetrokken: van
de garderobe tot de badkamer.
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Als design en functionaliteit samenkomen

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


Oskar en Daniela Bechter wonen met hun kinderen Raúl en Elena in een
prachtig huis in Vorarlberg, Oostenrijk. Al meteen bij binnenkomst is de

eerste eyecatcher van notenhout te zien. In de ingebouwde garderobe zijn
jassen, schoenen en accessoires van het hele gezin overzichtelijk en netjes

georganiseerd opgeborgen.





“Voor haar verzameling sjaals heeft mijn vrouw een extra lade laten
inplannen die volledig kan worden uitgeschoven”, verraadt Oskar en voegt
daar nog grijnzend aan toe: “Ik snap niet waarom iemand zoveel sjaals nodig
heeft, maar in deze lade zijn ze in elk geval netjes en binnen handbereik
opgeborgen.” De TANDEM geleider voor houten lades zorgt voor een
zweefloop en gedempt sluiten, ongeacht hoeveel sjaals of zware spullen in
de lade liggen.



Dichtslaande deuren behoren tot het
verleden

In het bovenste gedeelte
worden mutsen,
handschoenen en pantoffels
voor het koude seizoen
opgeborgen. “Ik hoor nooit
meer dichtslaande deuren bij
ons thuis”, aldus Oskar. “Dat
zou ook niet meer mogen
gebeuren.” Met het CLIP top
BLUMOTION scharnier met
geïntegreerde demping bent u
ervan verzekerd dat
kastdeuren zacht en
geruisloos worden gesloten.

Net dat beetje extra in de woonkamer

“Onze tegelkachelbouwer had
het geweldige idee om de
parketvloer in de
meubelfronten te integreren”,
vertelt Oskar. “Grepen zouden
dat harmonische beeld
verstoren. Daarom hebben we
bij deze meubels voor
elektrische ondersteuning
gekozen.” De
bewegingstechnologie SERVO-
DRIVE opent de lades
elektrisch als deze worden
aangetikt en sluit de lades
bovendien gedempt.



“Maar dat is nog niet alles”,
zegt Daniela. De zijkanten van
de TANDEMBOX lades zijn
individueel vormgegeven. “Ik
kon maar niet kiezen. Welk
materiaal past bij onze
tegelkachel en ons parket? De
warme uitstraling van het
leder zorgt voor een bijzonder
effect", vindt de moeder van
twee. Het design is ook in de
woonkamer consequent
doorgetrokken.

Een slimme ruimtescheider voor meer
opbergruimte in de badkamer

Ook in de badkamer komt het
materiaal notenhout op een
stijlvolle manier terug: “In de
badkamer vonden we het
belangrijk dat de stijl werd
doorgetrokken en dat er
voldoende opbergruimte zou
zijn. Dat is ons gelukt door de
ruimte slim in te delen en een
ruimtescheider te gebruiken”,
legt Daniela uit.



In de kast onder de wastafel
bevindt zich voor elk gezinslid
een lade. “Deze lade is alleen
van mij”, zegt zoon Raúl trots.
In deze lade bergt hij naast
zijn verzorgingsspullen ook
zijn plastic speelgoeddieren
op waarmee hij tijdens het
wassen graag speelt. De
handige lade-inrichting ORGA-
LINE schept orde en zorgt
ervoor dat spullen beter
bereikbaar zijn.



Verborgen opbergruimte achter de spiegel

De cosmeticaspullen en parfums van mama, maar ook de medicijnen
kunnen achter de grote spiegel netjes en buiten bereik van de kinderen
worden opgeborgen. Het CRISTALLO scharnier maakt complete
spiegeldeuren van binnen en van buiten mogelijk, zonder op te vallen. “Dat
is een elegante oplossing die perfect bij het design van ons huis past en
bovendien voor meer ruimte zorgt”, legt Oskar ten slotte uit.



Alle voordelen in één oogopslag

Design consequent
doorgetrokken

Passende houten lades dankzij
TANDEM geleider

Geen dichtslaande deuren meer
met gedempte CLIP top
BLUMOTION scharnieren

Elektrische
bewegingsondersteuning
SERVO-DRIVE in de woonkamer

Zijkanten van de TANDEMBOX
lades individueel vorm te geven

Alles binnen handbereik met de
lade-inrichting ORGA-LINE

Meer opbergruimte dankzij een
ruimtescheider in de badkamer

Elegante spiegelkast met
CRISTALLO scharnieren
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