
OPTYMALNE
ZAGOSPODAROWANIE
MAŁEJ KUCHNI

Młoda rodzina z tętniącej życiem metropolii
postanowiła znaleźć dla siebie nowy dom. Gdy na
świat przyszła Andrea, trzecie dziecko
Hongkończyków, rodzina potrzebowała więcej
miejsca.
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Optymalne zagospodarowanie małej kuchni

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


Żadnej przyjemności w starej kuchni
„Najbardziej w naszym starym mieszkaniu przeszkadzała mi kuchnia"
wyjaśnia Ruby Ha. „Cała była zastawiona. Właściwie nie miałam blatu do
pracy. Zanim mogłam zabrać się za przygotowywanie nowego posiłku,
musiałam zawsze najpierw sprzątnąć używane wcześniej przybory i sprzęt
kuchenny.“ Po trzech miesiącach poszukiwań i wizytach w dziesięciu różnych
mieszkaniach rodzinie udało się znaleźć idealne cztery kąty: „Z pięciu metrów
kwadratowych, które mamy do dyspozycji w nowej kuchni, chcieliśmy
wycisnąć, co się tylko da“, wyjaśnia 39-letni marketingowiec, Ivan Yim.

Dawna kuchnia

Feng shui dla dobrego samopoczucia
Zanim Ruby i Ivan podpisali umowę kupna, zlecili kompleksową analizę
swojego przyszłego mieszkania mistrzowi feng shui. Ten doradził
małżeństwu również, jak zaplanować nową kuchnię. „W kulturze chińskiej
kuchenka i zlew nie mogą znajdować się obok lub naprzeciwko siebie“,
wyjaśnia 38-letnia pielęgniarka. Według chińskiej nauki o harmonii mogłoby
to zakłócić równowagę życia rodzinnego.



"Mistrz feng shui potwierdził, że mieszkanie
dobrze pasuje do naszej rodziny. Dlatego

mogliśmy dobrej myśli rozpocząć remont."



Konsultacje z
mistrzem feng shui
przed remontem
mieszkania są w
Chinach popularną
praktyką.



Wielkie rozwiązania dla małej kuchni
Kuchnie w chińskiej metropolii liczą średnio 3-5m² wielkości, co nie ułatwia
planowania. Projektant, któremu rodzina zleciła projekt kuchni, doskonale
poradził sobie z przestrzennym wyzwaniem i postawił na kuchnię w kształcie
litery U. „Podstawowym problemem wcześniejszej kuchni był brak
przestrzeni użytkowej. Takie rozwiązanie zapewnia wystarczającą przestrzeń
roboczą, miejsce na artykuły spożywcze oraz przyrządy kuchenne“, wyjaśnia
Isaac To, który podjął się zaprojektowania kuchni.

W poprzedniej kuchni było za mało miejsca i panował w niej chaos. Nowa kuchnia
jest uporządkowana i zorganizowana.



Funkcjonalne wykorzystanie każdego
centymetra
Szafa na zapasy SPACE TOWER z pięcioma szufladami, które można otwierać
pojedynczo, zapewnia tak bardzo potrzebne miejsce do przechowywania, a
jednocześnie pomaga w podziale kuchni na różne strefy. Obok strefy
zapasów znajduje się obszar na naczynia, strefa zmywania, blat roboczy, z
którego wydobyto maksimum, oraz strefa gotowania. „Cieszę się, że
projektant przewidział tyle szuflad” stwierdza z zadowoleniem Ruby.
„Kuchnia nie jest zagracona, mimo że doszły rzeczy naszego trzeciego
dziecka.“

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Otwarcie to podstawa

„Niektóre szuflady są
wyposażone nawet w
elektryczne wspomaganie
otwierania“, cieszy się fan
techniki, Ivan. „To bardzo
praktyczne, zwłaszcza, gdy ma
się zajęte ręce. Wystarczy, że
dotknę frontu stopą lub
palcami.“ Natomiast wygodny
dostęp do wnętrza bez obawy
uderzenia się głową o front
zapewniają rodzinie
podnośniki do szafek górnych
AVENTOS. Fronty otwierają się
ku górze i nie przeszkadzają
podczas pracy w kuchni.

Minimalistyczny design i praktyczne
funkcje - fronty bez uchwytów otwierają
się dzięki SERVO-DRIVE po naciśnięciu
na ich powierzchnię



Rodzinne gotowanie
„Gotowanie we wcześniejszej kuchni było tak niewygodne, że robiłam to
tylko w weekendy i święta”, zdradza pielęgniarka Ruby. 38-latka dodaje: „A
przecież lubię gotować i bardzo ważne jest dla mnie, żeby moje dzieci zdrowo
się odżywiały. Teraz w nowo urządzonej kuchni 5-letnia Elaina i 3-letnia
Serena mogą mi nawet pomagać, nie narzekając na ciasnotę.” „Starszym”
siostrom wspólne gotowanie z mamą sprawia dużą radość. Cała rodzina
czuje się dobrze w nowym mieszkaniu i jest to zasługą między innymi
również praktycznej kuchni: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi w naszym nowym
domu“, stwierdza Ruby na zakończenie.

Nowa kuchnia zachwyca dużych i małych





Przegląd zalet

Kuchnia w kształcie litery U
oznacza dużą przestrzeń do
przechowywania oraz pracy

Szafki dolne z szufladami
gwarantują wygodny dostęp i
dobry wgląd do wnętrza

Szafa na zapasy SPACE TOWER
zastępuje spiżarnię

Podnośniki w szafce górnej
zapewniają wolną przestrzeń
nad głową

Z SERVO-DRIVE szuflady
otwierają się po naciśnięciu
powierzchni frontu
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Dowiedz się więcej

BIURO

Pomysły na home
office 

DESIGN

„Musi być piękna i
praktyczna“

ERGONOMIA

Maraton kuchenny
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funkcjonalnością
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