
DESIGN RAMIĘ W RAMIĘ Z
FUNKCJONALNOŚCIĄ

W domu rodziny Bechter wszystko musi się
zgadzać. Dostępna przestrzeń jest tu wykorzystana
w najlepszy możliwy sposób, a orzech jako element
aranżacyjny przewija się przez całe mieszkanie - od
korytarza po łazienkę.
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Design ramię w ramię z funkcjonalnością

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


Oskar i Daniela Bechter mieszkają razem z dwojgiem dzieci Raúlem i Eleną w
pięknym domu w austriackim Vorarlbergu. Już na wejściu oko gości cieszy

pierwsza perełka z orzecha. Piękna i dobrze zorganizowana szafa w
zabudowie Bechterów kryje w sobie kurtki, buty i akcesoria całej rodziny.





„Żona kazała zaprojektować specjalną szufladę z pełnym wysuwem na swoją
kolekcję najróżniejszych szali“, zdradza Oskar, dodając z uśmiechem: „Nie do
końca wiem, czemu musi być ich aż tyle, ale tutaj są uporządkowane i pod
ręką.“ Niezależnie od tego, ile szali lub cięższych przedmiotów w niej
umieścimy, prowadnica TANDEM do szuflad z drewna zapewnia płynny ruch i
ciche zamykanie.



Trzaskanie drzwiami odchodzi w
niepamięć

W górnej części
przechowywane są czapki,
rękawiczki i kapcie na zimę. „U
nas w domu drzwi już nie
trzaskają“, zdradza nam sekret
nasz gospodarz i dodaje: „Nie
tęsknię za tym.“ Delikatne i
ciche zamykanie drzwi szafek
zapewnia zawias CLIP top
BLUMOTION ze
zintegrowanym hamowaniem.

Hit w salonie

„Nasz wykonawca pieca wpadł
na genialny pomysł, by
przenieść wzór parkietu na
fronty mebli” opowiada Oscar
Bechter. „Jednak jeżeli
zdecydowalibyśmy się na
uchwyty, nie pasowałoby to
całości. Dlatego postawiliśmy
na elektryczne wspomaganie
otwierania.“ Technologia
ruchu SERVO-DRIVE pozwala
otworzyć szuflady z
elektrycznym wspomaganiem
poprzez dotknięcie
powierzchni frontu i zamyka je
delikatnie.



„Ale to nie wszystko“, dodaje
Daniela. Boki szuflad
TANDEMBOX są
zaprojektowane
indywidualnie. „Trudno było
mi się zdecydować. Jaki
materiał będzie pasował
zarówno do naszego kominka,
jak i do parkietu? Ciepły
wygląd skóry sprawia, że boki
są zupełnie wyjątkowe“,
stwierdza matka dwójki dzieci.
W ten sposób również w
pokoju dziennym zachowana
jest spójna stylistyka.

W łazience - funkcjonalna ścianka
działowa z dodatkowym miejscem

Orzech jest centralnym
elementem stylistycznym
również w łazience. „Oprócz
spójnej stylistyki bardzo
zależało mi na tym, by mieć
tutaj dużą przestrzeń do
przechowywania. Udało nam
się to osiągnąć dzięki
przemyślanej aranżacji
pomieszczenia oraz ściance
działowej“, wyjaśnia Daniela.



W szafce pod umywalką dla
każdego członka rodziny
przewidziano własną szufladę:
„Ta szuflada należy wyłącznie
do mnie“, z dumą prezentuje
swoją szufladę syn, Raúl.
Oprócz kosmetyków
przechowuje tu również
zabawki, by kąpiel sprawiała
jeszcze większą radość.
Praktyczny system ORGA-LINE
zaprowadza porządek i
organizuje zawartość szuflady.



Przestrzeń za lustrem

Kosmetyki mamy, perfumy oraz domowa apteczka swoje miejsce mają za
dużym lustrem, pozostając w ten sposób niedostępne dla dzieci. Zawias
CRISTALLO umożliwia realizację całkowicie lustrzanych frontów - zarówno od
wewnątrz, jak i z zewnątrz, przy tym nie rzuca się w oczy: „To eleganckie
rozwiązanie, doskonale pasujące do projektu naszego domu, a do tego
zyskaliśmy dodatkowe miejsce do przechowywania“, wyjaśnia na koniec
Oskar.



Przegląd zalet

Spójny design

Odpowiednie szuflady
drewniane z prowadnicą
TANDEM

Brak trzaskających drzwi dzięki
zawiasom CLIP top BLUMOTION
z cichym domykaniem

Elektryczne wspomaganie
otwierania SERVO-DRIVE w
pokoju dziennym

Indywidualne boki szuflad
TANDEMBOX

Dobra organizacja dzięki
systemowi ORGA-LINE

Większa przestrzeń dzięki
ściance działowej w łazience

Elegancja szafka z lustrem z
zawiasami CRISTALLO
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Dowiedz się więcej

ERGONOMIA

W kuchni z
wybitnym
kucharzem,
Rogerem van
Damme 

PRZECHOWYWANIE

W końcu tyle
miejsca w kuchni,
ile potrzeba!

BIURO

Pomysły na home
office 

ERGONOMIA
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