
SPACE TWIN - UKRYTA
PRZESTRZEŃ DO
WYKORZYSTANIA

Niezależnie od tego, jak duża jest kuchnia, warto
możliwie najlepiej zagospodarować dostępną
przestrzeń. Ale szczególnie ważne jest to w małych
mieszkaniach i kuchniach. Planując wąskie szafki,
można wydajnie wykorzystać nawet najmniejszą
lukę. Aby to udowodnić, ukryliśmy wiele
niespodzianek w mieszkaniu o powierzchni 22 m2 i
wysłaliśmy naszego królika doświadczalnego na
poszukiwanie.

5 minut
Feldkirch, Austria

SPACE TWIN - ukryta przestrzeń do wykorzystania

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


Przemierzając
mieszkanie
testowe w
okularach VR
Belinda Gasser z działu
badania potrzeb Blum
przygotowała dla moderatora,
Erica Schrotha, niespodziankę.
Sympatyczny 30-latek miał
okazję samodzielnie - z
pomocą okularów do
wirtualnej rzeczywistości -
ruszyć na poszukiwanie
niecodziennych rozwiązań
pozwalających uzyskać
dodatkową przestrzeń
użytkową.



Nietypowy podział ról
Odwróciliśmy role i dla odmiany to my przepytaliśmy moderatora. „Nie
spodziewałem się, że zostanę wykorzystany jako królik doświadczalny w
małym eksperymencie“, żartował kolończyk. „Ale ze słuchawką w uchu i
instrukcjami Belindy było to bardzo ciekawe doświadczenie. Zazwyczaj to ja
jestem tym, kto prowadzi rozmowę lub program, a dzisiaj było na odwrót.
Belinda doskonale sprawdziła się w roli moderatorki“, wyjaśnia Eric.

„W mojej kuchni też są zamontowane produkty Blum. O szufladzie zlewozmywakowej
już słyszałem, ale móc zobaczyć ją na żywo to coś zupełnie innego. Rozwiązanie do
wąskich szafek widzę po raz pierwszy. Jest świetne, ponieważ żaden centymetr nie

jest tu stracony” mówi z zachwytem miłośnik gotowania.



Dzięki SPACE TWIN zapasy kuchenne mieszczą się nawet
na najmniejszej przestrzeni.

Wąskie szafki to także doskonałe rozwiązanie do salonu.



SPACE TWIN, praktyczna szafka do małych przestrzeni Blum, daje dodatkowe miejsce
do przechowywania dzięki umieszczonym po przekątnej prowadnicom. Jest to
optymalne rozwiązanie na butelki, deski do krojenia i przyprawy w kuchni, ale
starannie zaprojektowane, będzie również doskonałym miejscem na książki w

salonie lub suszarkę na pranie w łazience - jak to ma miejsce w naszym 22-
metrowym mieszkaniu. W tym przypadku dopasowaliśmy wielkość i wnętrze wąskich

szafek indywidualnie do przechowywanych rzeczy.

"Dzięki przemyślanemu wykorzystaniu
przestrzeni użytkowej mieszkanie sprawia

wrażenie dużo większego niż jest w
rzeczywistości."

Przemyślane rozwiązanie nawet w łazience - SPACE TWIN
Blum.





Duża wygoda mimo kompaktowych
rozmiarów

Mimo że zajmują niewiele miejsca, wąskie szafki zapewniają sprawdzoną
jakość ruchu. Dzięki elektrycznemu wspomaganiu otwierania SERVO-DRIVE i

BLUMOTION do otwarcia szafek wystarczy lekkie naciśnięcie, a delikatne
zamykanie gwarantuje adaptacyjny system hamowania, do tego dochodzi

znany już komfort użytkowania szuflad Blum. „Bardzo podobało mi się to, że
wąską szafkę można w pełni wysunąć. Dzięki temu mamy zawsze wygodny

dostęp do całej zawartości“, stwierdza moderator.

Udany
eksperyment
„Celem naszego
eksperymentalnego projektu
mieszkania o powierzchni 22
m2 jest uzyskanie możliwie
dużo przestrzeni użytkowej
dzięki przemyślanym
rozwiązaniom oraz
obserwacja, jak na to reagują
badane osoby“, wyjaśnia
badaczka potrzeb i dodaje:
„Eric dzielnie walczył i odkrył
wiele rozwiązań.“



Hit na koniec
Na koniec Belinda pokazała jeszcze szafkę SPACE TWIN, zamontowaną w
sofie, na której rozmawiała z Ericiem. „Wąska szafka w oparciu kanapy
zupełnie mnie zaskoczyła. W ogóle się tego nie spodziewałem.”, stwierdził
Eric i dodał: „Jestem kinomaniakiem, dlatego korzystałbym z takiej szafki
bardzo często. Na pewno robiłaby wrażenie. Takie rozwiązanie jest bardzo
wysoko na mojej liście życzeń.“ Przy jego projektowaniu nasz dział badania
potrzeb wspiął się na wyżyny i przy współpracy z tapicerem stworzył
rozwiązanie specjalne.

Zarówno w przypadku standardowego rozwiązania czy indywidualnie dopasowanego
SPACE TWIN decydujące jest optymalne wykorzystanie miejsca już na etapie

planowania kuchni i projektowania mieszkania. Rozwiązanie Blum do wąskich szafek
pozwala wyciągnąć więcej z dostępnej przestrzeni, dlatego niezagospodarowane luki

w projekcie kuchni odchodzą w zapomnienie.



Przegląd zalet:

Cenna przestrzeń użytkowa
zamiast luk

Do zrealizowania z wszystkimi
systemami szuflad i prowadnic
Blum

Opcja kombinacji z elektrycznym
lub mechanicznym
wspomaganiem ruchu

Łatwe w konfiguracji
rozwiązanie standardowe

Możliwość realizacji już od
szerokości 150 mm

Opcja dużego obciążenia, aż do
20 kg na szafkę

Wysoka stabilność boczna dzięki
prowadnicom umieszczonym po
przekątnej

Płynny ruch, nawet z pełnym
obciążeniem

Możliwość dostosowania do
przechowywanych rzeczy



To również może Państwa zainteresować

Blum Polska Sp. z
o.o.

ul. Poznańska 1662-

020 JASIN
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Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

POKÓJ DZIENNY

Szafka na płyty
Pära

PRZECHOWYWANIE

Eksperyment:
Mieszkanie na 22
m2

Wskazówki i
porady Amandy,
jak zaprowadzić
większy porządek
pod
zlewozmywakiem 

BIURO

Office Tower –
mobilne biuro na
najmniejszej
przestrzeni
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