
DINO VŨ – BLOGER
KULINARNY I FAN BLUM Z
WIETNAMU

Dino Vũ jest blogerem z miasta Ho Chi Minh w
Wietnamie. Kucharz z zamiłowania uczynił ze swojej
pasji źródło utrzymania, przybliżając swoim fanom
kuchnię wietnamską poprzez różne kanały w
mediach społecznościowych. W swoimi domu, który
bardzo często jest jednocześnie planem filmowym,
29-latek postawił na produkty Blum.

4 minuty
Wietnam

Dino Vũ – bloger kulinarny i fan Blum z Wietnamu

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


Wszystko zaczęło się od przepisów mamy

Jeszcze stosunkowo niedawno Dino Vũ pracował w dziale marketingu jednej
z firm i podobnie jak wiele innych osób codziennie zastanawiał się, co
ugotować po pracy. Musiało to być coś szybkiego, łatwego w przygotowaniu,
ale też smacznego.

Autorką pierwszych przepisów była mama Dino, która w ten sposób chciała
złagodzić tęsknotę syna za Hanoi, rodzinnym miastem, które opuścił dla
pracy. Przyrządzając przepyszne przepisy, Dino odkrył swoja pasję do
gotowania. Zaczął udostępniać swoje potrawy i przepisy na różnych kanałach
mediów społecznościowych. Obecnie poczynania Dino w zakresie kuchni
regionalnej śledzi już ponad milion osób. Jego dwa psy - Mochi i Matcha - co
jakiś czas również pojawiają się w przygotowanych materiałach.

Dla blogera kulinarnego, który regularnie dzieli się wskazówkami
dotyczącymi gotowania i udostępnia przepisy w formie filmów, kuchnia jest
najważniejszym obszarem w domu. Dlatego przy projektowaniu i urządzaniu
swojego nowego mieszkania bardzo zależało mu na tym, by miejsce to było
nie tylko piękne, ale też praktyczne. To pozwala mu cieszyć się z codziennego
gotowania i dzielić swoją pasją ze osobami obserwującymi go w mediach
społecznościowych. Dino jest też fanem techniki, dlatego swoje pierwsze
własne mieszkanie urządził w duchu inteligentnego domu.



Specjalne wymagania potrzebują dobrego
planowania

Podczas nagrań najważniejsze dla Dino jest to, by gotowało mu się sprawnie.
Dlatego wspólnie z projektantem kuchni uwzględnił przebieg procesów i
zadbał o odpowiednio dużo miejsca do przechowywania. Zapobiegliwy
bloger z góry przewidział też miejsce na sprzęt do nagrywania oraz
odpowiednią przestrzeń wokół wyspy kuchennej, gwarantującą swobodę
ruchów.



Na przepisy i spontaniczne nagrania Dino potrzebuje sporo miejsca. Szafa na
zapasy SPACE TOWER z szufladami LEGRABOX umożliwia dostęp do wnętrza
z każdej strony, dlatego łatwo jednym ruchem ręki wyjąć z niej i pokazać do
kamery właściwy składnik. Szuflada wewnętrzna otwiera się bez wysiłku
nawet, gdy jest całkowicie zapełniona - a może wtedy ważyć nawet 70 kg.
Pomieści wszystkie zapasy. „To mój minimarket. Mogę tu przechowywać
różne produkty, składniki oraz przekąski, i - co ważne - od razu widzę, co jest
i co się kończy“, wyjaśnia.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Mierząc wysoko przy praktycznym
wsparciu

W szafkach górnych Dino postawił na fronty z podnośnikami AVENTOS HF,
między innymi również do szafki z ociekaczem nad zlewem. Dzięki
elektrycznemu wspomaganiu otwierania SERVO- DRIVE front otwiera się po
lekkim naciśnięciu na jego powierzchnię, a zamyka wygodnie przyciskiem.
Zawartość szafek jest łatwo dostępna, a te mogą pozostać otwarte nawet w
czasie gotowania.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Gdy potrzebne jest coś umieszczonego w głębi szafki górnej, Dino korzysta z
innego funkcjonalnego rozwiązania: SPACE STEP,stopień cokołowy z szufladą
poniżej dodaje influencerowi kilka centymetrów, dzięki czemu ten łatwo
wyjmuje to, czego potrzebuje. Na rozwiązanie cokołowe zdecydował się
również w łazience i w sypialni, ponieważ pozwoliło to wygenerować
dodatkową przestrzeń do przechowywania.

Przeszkadzające dźwięki są podczas nagrań nie do przyjęcia. Dlatego
wszystkie fronty górne, szuflady oraz szafki dolne w kuchni Dino zamykają
się zawsze delikatnie i cicho - dzięki systemowi hamowania BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Nie można zapominać o designie
Fan aktualnych trendów w modzie nie mógł zapomnieć o dobrym stylu.
Dlatego jego minimalistyczna kuchnia jest wyposażona w mechaniczne
wspomaganie ruchu TIP-ON. Dzięki niemu Dino nie potrzebuje uchwytów -
wystarczy dotknięcie i szuflady lub fronty otwierają się samoczynnie. Stylowy
design szuflad LEGRABOX podkreśla nowoczesny charakter wnętrza, a same
szuflady zapewniają wystarczająco dużo miejsca na akcesoria kuchenne
Dino.

„Funkcjonalne rozwiązania Blum zachwyciły
mnie od samego początku. Zwłaszcza

technologie ruchu. Fronty górne otwierane
ze wspomaganiem elektrycznym i niezwykle
delikatnie zamykające się szuflady cały czas

mnie cieszą.



Przegląd zalet

Krótkie odcinki do pokonania
dzięki przemyślanemu
planowaniu

Duża przestrzeń do
przechowywania i optymalny
dostęp w SPACE TOWER

Pełna swoboda ruchów dzięki
podnośnikom AVENTOS w
szafce górnej

Elektryczne wspomaganie
otwierania i zamykania za
pomocą SERVO-DRIVE

LEGRABOX – elegancka szuflada,
konsekwentny design

Delikatne zamykanie dzięki
BLUMOTION

Realizacja bez uchwytów z TIP-
ON

Wygodniejszy dostęp do
wyższych półek dzięki SPACE
STEP



To również może Państwa zainteresować

Blum Polska Sp. z
o.o.

ul. Poznańska 1662-

020 JASIN

K/SWARZĘDZAPOLAND

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

KUCHNIA

Co kraj, to...
kuchnia

DESIGN

Mniej
pomieszczeń,
więcej przestrzeni

PRZECHOWYWANIE

All we need is
SPACE

KUCHNIA

Pomysły na szafę
na zapasy

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/pl/stories/story_4288.html
https://www.blum-inspirations.com/pl/stories/story_4032.html
https://www.blum-inspirations.com/pl/stories/story_3970.html
https://www.blum-inspirations.com/pl/stories/story_3968.html

