
„MUSI BYĆ PIĘKNA I
PRAKTYCZNA“

Melanie Raff i Marco Hornung spełnili swoje
wspólne marzenie - o kuchni, która łączy estetykę i
funkcjonalność oraz doskonale oddaje ich styl życia.
Miasteczko Allensbach nad jeziorem Bodeńskim w
Niemczech wyróżnia piękny krajobraz. Widać
jabłonie, pola i łąki, a na horyzoncie rysuje się w
oddali kontur Alp. „Otoczenie, w którym dobrze się
czujemy“, wyjaśnia Melanie.

3 minuty
Allensbach, Niemcy

„Musi być piękna i praktyczna“

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


Nowoczesna kuchnia z widokiem na
jezioro
„Kuchnia jest centralnym miejscem naszego domu“, mówi ekspert ds.
marketingu Marco. „Bardzo chcieliśmy zrealizować swoje założenia i
przenieść nasze codzienne życie na projekt − dlatego przygotowaliśmy go
wspólnie z projektantem.“ Kuchnia z wyspą Melanie i Marco jest
dopracowana od podłogi aż po sufit. „Purystyczne, białe fronty emanują
przyjemnym spokojem“, cieszy się modelka. Prywatnie stawia raczej na
naturalność, choć z pięknymi dodatkami.



Purystyczne fronty, wyraziste blaty
Wyjątkowo eleganckim akcentem jest charakterystyczny blat roboczy wokół
zlewozmywaka. „Dużo rozmawialiśmy o materiale. Nie chciałam
konwencjonalnej stali nierdzewnej, ponieważ widać na niej odciski palców.
Zależało nam na nowoczesnym, nieco industrialnym charakterze“, mówi
Melanie. Para znalazła rozwiązanie w północnych Niemczech. To zespawany
w całość blat o grubości 5 mm, wykonany z walcowanej na gorąco stali
nierdzewnej.



Gwarantowany perfekcyjny przebieg pracy
Dla kucharza z zamiłowania liczył się przede wszystkim „sprawny przebieg
pracy”. By nie pokonywać w kuchni „zbędnych kilometrów“, ustawienie
szafek kuchennych zostało dopasowane dokładnie do codziennych
czynności. „Nie wchodzimy sobie w drogę, nawet gotując we dwoje“, dodaje
Marco. Funkcjonalne rozwiązania pomagają Marco w realizowaniu się w
swoim hobby, a estetyka nie przesłania komfortu.

Duża szuflada pod blatem po środku wyspy kuchennej zapewnia
przykładowo dostateczną ilość miejsca na cały możliwy sprzęt tam, gdzie jest
potrzebny. Sam blat roboczy, pomiędzy kuchenką i zlewem, jest szeroki i
głęboki. Od krojenia warzyw aż po wałkowanie ciasta – tutaj wszystko idzie
jak z płatka.

Melanie od początku była zachwycona
elegancką, prostą formą naszej kuchni. Mnie

od razu przekonał praktyczny uchwyt na
noże i obcinarka do folii



W kuchni Melanii i Marco przestrzeń użytkowa jest optymalnie wykorzystana.
Para zdradza nam, jak tego dokonała:

SERVO-DRIVE - wystarczy nacisnąć
Co zrobić z odpadami? To żaden problem, ponieważ szuflada na sortowniki
znajduje się pod zlewem i jest wyposażona w elektryczne wspomaganie
ruchu SERVO-DRIVE. Krótkie naciśnięcie powierzchni frontu biodrem,
kolanem lub stopą, powoduje, że szuflada otwiera się praktycznie
samoczynnie. Zamyka się natomiast delikatnie i cicho dzięki
zintegrowanemu systemowi hamowania BLUMOTION.

„Idealne rozwiązanie dla kogoś takiego jak ja, który robi kilka rzeczy
jednocześnie“, śmieje się Marco. „Moje ręce są cały czas albo zajęte albo
mokre. Ta szuflada sprawdza się każdego dnia.“ Melanie dodaje: „Gdy goście
podczas imprezy przez przypadek oprą się o front, szuflada pozostaje
zamknięta.“

Obydwoje byli tak zachwyceni tym systemem, że po czasie doposażyli
lodówkę w rozwiązanie do mebli bez uchwytów SERVO-DRIVE flex. Co ważne,
SERVO-DRIVE można wyłączyć włącznikiem, co jest bardzo praktyczne
podczas sprzątania.



Eleganckie szuflady z przemyślaną
organizacją wewnętrzną.

Prosty, smukły design szuflad
LEGRABOX ze stali
nierdzewnej z powłoką
odporną na odciski palców
podkreśla doskonałą w
każdym szczególe symbiozę
estetyki i funkcjonalności.
Podobnie jak przeznaczona do
tego systemu organizacja
wewnętrzna AMBIA-LINE.

Dobry plan to połowa sukcesu

„Na brak miejsca również nie
mogę narzekać”, mówi Marco
z uśmiechem, dodając: „już na
etapie planowania dobrze
przemyśleliśmy, gdzie
wszystko ma być pochowane."
Przykładowo szuflada na
przyprawy jest specjalnie
zaprojektowanym
rozwiązaniem i znajduje się
bezpośrednio przy płycie
grzejnej.”



Pozostaje tylko jeszcze ostatnie pytanie:
Czy podczas planowania ktoś musiał pójść na ustępstwa? „Nie, nie“,

zapewnia para. Oczekiwania i życzenia obydwojga zostały uwzględnione w
kuchni w stu procentach. „Zmysł estetyczny Melanie i moje wymagania

funkcjonalne nie wykluczają się. Przeciwnie. Nasze oczekiwania złożyły się na
perfekcyjną kuchnię dla nas“, podsumowuje Marco. Melanie potwierdza:

„Stanowimy po prostu zgrany zespół!“

Przegląd zalet

Uwzględnienie przebiegu pracy

Zaplanowanie odpowiedniej
przestrzeni użytkowej

Wygodne otwieranie frontów
bez uchwytów poprzez lekkie
naciśnięcie

System organizacji wewnętrznej
dla zachowania porządku

Wysokiej jakości szuflady w
minimalistycznym designie
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Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

DESIGN

Włoskie
wzornictwo w
parze z
funkcjonalnością

KUCHNIA

Nowoczesna
kuchnia Rudiego:
ze starego nowe

KUCHNIA

Przyjemność z
gotowania na 4 m2

Wskazówki i
porady Amandy,
jak zaprowadzić
większy porządek
pod
zlewozmywakiem 
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