
NIEUWE KEUKEN, NIEUW
GELUK

Alexandra Becker is niet tevreden over haar keuken.
Er is te weinig opbergruimte, de kasten zijn
onoverzichtelijk, de kastdeuren beperken haar
bewegingsvrijheid en bovendien is de keuken
verouderd. Kortom: de keuken is niet praktisch en
bevalt Alexandra niet meer, dus het is tijd voor iets
nieuws.

7 minuten
Höchst, Oostenrijk

Nieuwe keuken, nieuw geluk

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


Oplossingen voor 5 probleemgebieden
gezocht
Naast het verouderde design heeft Alexandra in gesprek met haar
meubelmaker nog 5 punten genoemd die haar bij het koken hinderen en die
de werkprocessen nodeloos ingewikkeld maken.

Met één klik op de probleemgebieden van Alexandra kom je meteen bij
iedere uitdaging terecht.

1. Lastige deuren van
de bovenkasten:
De deuren zitten in de weg,
waardoor Alexandra altijd
moet opletten dat ze haar
hoofd niet stoot.

2. Ongeorganiseerde
lades:
Als Alexandra een mes of
kookgereedschap nodig heeft,
dan is dat een hele zoektocht.
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3. Slecht toegankelijke
voorraden:
Om in haar onpraktische
voorraadkast de benodigde
levensmiddelen te kunnen
pakken, moet Alexandra vaak
andere voorraadproducten
verplaatsen.

4. Onoverzichtelijkheid
van kruiden, azijn en
olie:
Alexandra brengt haar
gerechten graag op smaak.
Daarvoor moet ze in haar
keukenkast lang naar het
juiste kruid of naar azijn en
olie zoeken.

5. Weinig plaats en
chaos in de
spoelbaklade:
Onder de spoelbak heerst
naast de vuilnisbak chaos.
Bovendien blijft veel
opbergruimte onbenut.



Ook een herorganisatie moet gepland
worden

Alexandra heeft niet alleen advies van haar meubelmaker ingewonnen en
haar herorganisatieplan uitgewerkt, maar ze is ook bij de showroom van
Blum langs geweest. Tijdens een zogenoemde 'keukenproefrit' kon ze de
keukenplannen in de praktijk testen. Kleine wijzigingen met groot effect
waren op het plan snel gerealiseerd en Alexandra krijgt nu haar nieuwe,

praktische droomkeuken.



Gelukkig dankzij totale
vernieuwing
De herorganisatie is niet zo
een-twee-drie gedaan, maar
de meubelmaker van
Alexandra heeft toch al heel
wat werk verzet. Ze is zowel
met het design, een U-
keuken met edele, donkere
fronten, als met de hoge
functionaliteit van de
afzonderlijke zones tevreden:
"Al mijn wensen zijn vervuld.
De werkprocessen zijn
vlotter en ergonomisch en
bovendien ziet de keuken er
dankzij de nieuwe kleur zeer
elegant uit", aldus de 37-
jarige.



Bewegingsvrijheid
dankzij klapdeuren
Bovenkasten met klapdeuren
maximaliseren de ruimte voor
het hoofd: de innovatieve
AVENTOS-vouwklapdeur
beweegt naar boven en maakt
ongehinderde toegang
mogelijk. Door SERVO-DRIVE,
de elektrische
bewegingsondersteuning van
Blum, gaat de kast door
eenvoudig aantikken van het
front open en sluit de kast
comfortabel door de
radiogestuurde schakelaar te
bedienen.

Orde in de lades
Met praktische LEGRABOX-
lades en de passende AMBIA-
LINE-lade-indelingen zijn
werkbestek, snijplanken of
kommen binnen handbereik.
De AMBIA-LINE-
messenhouder biedt
daarnaast plaats voor 9
messen en kan vrij in de lade
worden geplaatst. Het
eeuwige zoeken is verleden
tijd.



Voorraden altijd
binnen handbereik
SPACE TOWER van Blum
overtuigt met lades die
afzonderlijk en volledig
uittrekbaar zijn – voor
comfortabele toegang van
voren en van de beide
zijkanten. Er is bovendien veel
plaats voor voorraden, omdat
iedere lade een belasting van
maximaal 70 kg aankan. De
voorraadkast is afhankelijk
van de nodige ruimte in
breedte, hoogte en diepte
individueel aanpasbaar. 

Kruiden, azijn en olie
perfect opgeborgen
Met de AMBIA-LINE-
kruidenhouder in een lade kan
de inhoud snel en makkelijk
worden gepakt. Azijn- en
olieflessen zijn met de
passende lade-indelingen
veilig opgeborgen en altijd
beschikbaar. Idealiter worden
deze daar ondergebracht waar
ze tijdens het koken nodig
zijn: bij de kookplaat en in de
buurt van het hoofdwerkvlak.



Opgeruimde
spoelbaklade met
voldoende plaats
Een keukengedeelte dat
eveneens intensief wordt
gebruikt, is de spoelbak.
Vooral onder de spoelbak
hebben sponsjes, borstels,
vaatwastabletten, doekjes of
afwasmiddel veel plaats
nodig. De U-vormige
spoelbaklade van Blum benut
de plaats rechts en links van
de spoelbak optimaal en biedt
daardoor extra opbergruimte.
Hierdoor kunnen dingen die
dagelijks worden gebruikt
proper worden opgeborgen,
bevinden dingen die nodig zijn
zich binnen handbereik en
blijft het werkvlak vrij. Een
afvalsysteem zorgt voor nog
meer orde.

Voordelen in één oogopslag

Alle bovenkasten met
klapdeuren

Alle lades en voorraadlades met
lade-indelingen

Voorraadproducten
overzichtelijk en centraal
opgeborgen

Kruiden, azijn en olie zijn veilig
geplaatst

Spoelbak met nieuwe,
overzichtelijke opbergruimte

Wel rekening gehouden met
werkverloop

Openingsondersteuning voor
gemakkelijker gebruik

Modern, greeploos design
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