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NOWOCZESNA KUCHNIA
RUDIEGO: ZE STAREGO
NOWE

Aptekarz Rudi Pfeiffer doskonale wie, jak ważna jest
dobrze zaplanowana przestrzeń, bezpieczne
przechowywanie i usystematyzowane procesy –
również w kuchni. Teść Rudiego przed przejściem
na emeryturę zajmował się produkcją kuchni,
dlatego dotychczasowa kuchnia rodziny Pfeifferów
była funkcjonalna. Ale po trzech dekadach wysłużyła
się, dlatego nadszedł czas na remont generalny.
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Wymagania Rudiego były wyśrubowane. Chciał całkowicie przebudować
kuchnię i zastosować w niej nowe rozwiązania, nowoczesny design oraz

najwyższą jakość. „Poświęciłem wcześniej trochę czasu aktualnym trendom
w kuchni i omówiłem je z teściem. Wspólnie opracowaliśmy projekt“,

wyjaśnia 64-latek.

Krok po kroku do wymarzonej kuchni

Wstępny projekt aptekarz zweryfikował pod kątem codziennego użytkowania
podczas tzw. jazdy próbnej kuchni. „W czasie jazdy próbnej kuchni w
showroomie Blum w Dornbirn mogłem odwzorować swoją przyszłą kuchnię
dzięki mobilnym szafkom jeszcze przed rozpoczęciem remontu“, mówi Rudi.
Ponadto mogłem do woli wypróbować różne okucia. „Pracownica Blum
podsunęła mi podczas spotkania kilka optymalizacji, które potem
zastosowałem.”

Dobrą kuchnię charakteryzują dwie
cechy - musi spełniać indywidualne
potrzeby użytkowników oraz
optymalnie wykorzystywać dostępną
przestrzeń. „Dlatego nawet w
przypadku remontu trzeba dobrze
przemyśleć, jakie są nasze potrzeby i
oczekiwania“, radzi Josefa Kohler –
doradczyni w showroomie.
„Powinniśmy zadać sobie przy tym
następujące, podstawowe pytania:
Jak wyglądają codzienne procesy w
kuchni? Ile i jakie osoby regularnie
gotują w kuchni? Jakie rzeczy będą
przechowywane? Gdzie jest miejsce
do jedzenia? Zalecam spisanie
wszystkich odpowiedzi i omówienie
ich później szczegółowo z
projektantem kuchni”, radzi Josefa,



Rzut - wariant 1:
Przestronność

Ten układ był faworytem
Rudiego Pfeiffera. Podkreśla
on nowoczesny design
kuchni i gwarantuje dużo
miejsca do gotowania we
dwoje.

Rzut - wariant 2:
Więcej przestrzeni
do przechowywania

To, ile przestrzeni użytkowej
potrzebujemy, jest kwestią
indywidualną. W zależności
od przyzwyczajeń związanych
z gotowaniem i zakupami dla
Rudiego można by
wygospodarować jeszcze
większą przestrzeń użytkową.

Rzut - wariant 3:
Jadalnia o krok

Gdyby Państwo Pfeiffer nie
mieli osobnej jadalni, to w
tym wariancie kuchnia
zmieniłaby się w centrum
życia towarzyskiego - dzięki
przestronnej jadalni.



Przed Po



Zaglądamy do szafek po remoncie
Rudi Pfeiffer zdecydował się na pierwszy wariant i zlecił jego realizację

sprawdzonemu stolarzowi. Jest bardzo zadowolony z efektu końcowego:
„Polecam każdemu jazdę próbną kuchni. To okazja, żeby jeszcze raz

sprawdzić przyszłą kuchnię i w razie potrzeby w prosty sposób ją
zoptymalizować“ mówi, dodając na koniec: „Teraz jesteśmy przygotowani na

kolejnych 30 lat." Sprawdźmy, jakie funkcjonalne rozwiązania kryje nowa
kuchnia Rudiego i w jaki sposób udało mu się optymalnie wykorzystać

przestrzeń użytkową.

Szuflada zlewozmywakowa dla optymalnego
wykorzystania przestrzeni pod zlewozmywakiem

Szafka zlewozmywakowa, na
którą składa się górna
szuflada w kształcie litery U i
dolna szuflada z wysokim
frontem, efektywniej
wykorzystuje dotychczas
niezagospodarowane miejsce,
niż wcześniejsze rozwiązanie z
drzwiami.

Wszystko przejrzyście ułożone dzięki antypoślizgowemu
systemowi organizacji wewnętrznej

„Nic się nie przesuwa, nic nie
stuka“, Rudi opowiada o
nowym porządku, który
zapanował w szufladach.
Dzięki specjalnej, miękkiej
powłoce na wkładach na
sztućce AMBIA-LINE hałas przy
chowaniu noży, widelców i
łyżek odchodzi w



Przestrzeń nad głową dzięki frontowi składanemu
AVENTOS

W swojej starej kuchni
farmaceuta nierzadko musiał
się uchylać przed drzwiami
szafek górnych. Teraz
podnośniki AVENTOS do
frontów uchylno-składanych
zapewniają pełną swobodę
ruchów.

Płynny ruch szuflad LEGRABOX

W nowych szufladach
Rudiemu najbardziej podoba
się przede wszystkim jedno:
„Te eleganckie szuflady, nawet
bardzo obciążone, poruszają
się niewiarygodnie lekko.“



Pojemna szafa na zapasy SPACE TOWER
Szeroka i wysoka - w kuchni aptekarza Rudiego nie mogło zabraknąć
odpowiedniej szafy. Dzięki wysuwalnym pojedynczo szufladom wewnętrznym
szafa SPACE TOWER daje w kuchni zupełnie nowe poczucie przestrzeni,
gwarantując optymalny dostęp do zapasów. „Każdego dnia cieszę się, że
mam swoją osobistą szafę apteczną“, stwierdza Rudi Pfeiffer.

Meble bez uchwytów z elektrycznym wspomaganiem
otwierania

Elektryczne wspomaganie
ruchu SERVO-DRIVE
zachwyciło Rudiego: „To
wisienka na torcie w naszej
nowej kuchni bez uchwytów.
Estetyka i funkcjonalność -
tego już nigdy sobie nie
odmówię"

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


To również może Państwa zainteresować
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O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

DESIGN

„Musi być piękna i
praktyczna“

DESIGN

Włoskie
wzornictwo w
parze z
funkcjonalnością

ERGONOMIA

Maraton kuchenny

BIURO

Office Tower –
mobilne biuro na
najmniejszej
przestrzeni
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