
VANCOUVER:
WYREMONTOWANE
MIESZKANIE NOWYM
DOMEM

Vancouver regularnie plasuje się pośród dziesięciu
najlepszych miejsc do życia na świecie. To położone
w prowincji Kolumbia Brytyjska miasto zapewnia
wszystko, z czego słynie sama Kanada - góry, morze,
fiordy i miłych ludzi. Ale jednocześnie to druga
najdroższa aglomeracja globu. Młodzi ludzie, a
wśród nich Riko i Yoshi, muszą wykazać się nie lada
kreatywnością, aby móc spełnić swoje marzenie o
własnych czterech ścianach. Przestrzeń, którą mają
do dyspozycji, wymaga starannego dopracowania.
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Vancouver: Wyremontowane mieszkanie nowym domem

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


Historia z
domieszką
świeżych
pomysłów i
nowoczesnego
designu
Riko i Yoshi są ze sobą od 4
lat. Pobrali się w 2020 roku. Po
ślubie para mieszkała w
kawalerce w Vancouver o
powierzchni 36 metrów
kwadratowych. „Przy
poszukiwaniach większej
przestrzeni do życia braliśmy
pod uwagę wszystkie
możliwości“, wyjaśnia Yoshi.
Od rezerwacji mieszkania
deweloperskiego, które
dopiero miało się budować, aż
po wyprowadzkę na
przedmieścia. „Ale inwestycje
w okolicy były już wykupione,
za małe, lub przekraczały
nasze możliwości finansowe.
Natomiast wyprowadzka na
peryferia Vancouver nie
wchodziła w rachubę ze
względu na dojazdy do pracy“,
wyjaśnia Riko. Dlatego
pozostała nam jedna
możliwość - remont
mieszkania z rynku wtórnego.
„Zdawaliśmy sobie sprawę, że
wybór tej opcji będzie
oznaczać większą przestrzeń
do życia dla nas, ale również
będzie wymagać większej
elastyczności w zakresie
realizacji naszych oczekiwań
względem wnętrza, no i



Riko i Yoshi z Vancouver wyremontowali
swoje nowe mieszkanie i stworzyli
własną enklawę.

Kto szuka, ten
znajdzie
Po intensywnym planowaniu i
trwających ponad 2 lata
poszukiwaniach szczęście
uśmiechnęło się do
zapalonych SUP-owców.
Znaleźli budynek w dobrym
stanie z 1992 roku, z którego
rozpościera się zapierający
dech widok na słynną rzekę
Fraser. „Nigdy nie zapomnę tej
chwili, gdy zadzwonił do nas
agent nieruchomości i
powiedział, że sprzedający
zaakceptował naszą drugą
ofertę“, opowiada Riko.
Specjalistka ds. rozwoju
produktów w firmie oferującej
spersonalizowane kosmetyki
wie, dlaczego ten moment
wywołał tyle emocji:
„Poczuliśmy wtedy, że lata
ciężkiej pracy się opłaciły. Nie
ma nic piękniejszego niż
uczucie, że spełniają się twoje
marzenia.“



Nowy układ na początek
Po znalezieniu odpowiedniego mieszkania kolejnym krokiem było
wyznaczenie priorytetów: „Oboje urodziliśmy się w Japonii. Ja, dodatkowo,
mieszkałem 24 lata w Meksyku. Gościnność i spotkania towarzyskie to
bardzo ważny element naszego życia“, opowiada Yoshi. „Dlatego strefa
dzienna naszego domu, która jest jego sercem, musiała być funkcjonalna,
otwarta i przytulna“, podsumowuje 39-latek. „Nasze typowo kanadyjskie
cechy to fakt, że spędzamy bardzo dużo czasu na powietrzu, za często
przepraszamy i nasz angielski jest daleki od doskonałości“, stwierdza pół
żartem, pół serio 28-latka. Para poświęciła dużo czasu planowaniu i
zdecydowała się połączyć dwa pomieszczenia w jedną dużą przestrzeń, dzięki
czemu kuchnia stała się centralnym punktem nowego domu. Taki plan
wymagał wcześniejszego pozbycia się jednej, niepotrzebnej ściany, dlatego
złota rączka Yoshi sam chwycił za młot.





Dobry plan to połowa sukcesu



Przed Po



„Podczas gotowania trzeba zgrać wiele małych detali, żeby stworzyć harmonijną całość i
ugotować wyśmienite danie. Przy projektowaniu kuchni kierowaliśmy się tę samą zasadą“,
zdradza Riko. „Każdy centymetr miał być zagospodarowany, a ze względu na ograniczoną
przestrzeń musieliśmy dbać o to, by funkcjonalność szła w parze z estetyką. Wiedzieliśmy, że
potrzebujemy wsparcia profesjonalistów“, dodaje pracownik marketingu.

Dzięki wsparciu projektantów Riko
uświadomiła sobie, jak ważna jest
funkcjonalność kuchni i jak pomocne w
jej osiągnięciu są odpowiednie zawiasy.

Profesjonalna
pomoc
„Zami i Milan z DT Design
wyjaśnili nam, jak ważne przy
projektowaniu i realizacji są
okucia. Pomogli nam
zaprojektować funkcjonalną i
ergonomiczną kuchnię na
lata“, tak Riko podsumowuje
współpracę z projektantami
wnętrz. Dlatego wybór mógł
paść tylko na praktyczne
rozwiązania szafek firmy Blum.



Funkcjonalne rozwiązania Blum
„W naszym małym mieszkaniu chcieliśmy mieć nowoczesny design bez
uchwytów w połączeniu z maksymalną przestrzenią do przechowywania“,
podsumowuje Yoshi. Centralnym punktem domu jest wyspa kuchenna, do
której dostawiony jest stół. Natomiast rząd mebli kuchennych ustawionych
w kształcie litery L pomieści wszystkie niezbędne akcesoria. Projektanci
zdecydowali się ograniczyć ilość szuflad dzięki zastosowaniu szuflad
LEGRABOX free w ponadstandardowej szerokości, co tez przełożyło się na
większą ilość miejsca do przechowywania. Natomiast system organizacji
wewnętrznej AMBIA- LINE dba o to, by wszystko było zawsze pod ręką,
przestrzeń do przechowywana uporządkowana, a całość prezentowała się
niezwykle elegancko.

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






Szafki górne wyposażone w systemy podnośników AVENTOS HF ułatwiają w
codziennym użytkowaniu dostęp do zawartości, a do tego są bardzo
pojemne. Dzięki zastosowaniu elektrycznego wspomagania ruchu SERVO
DRIVE udało się zrealizować kuchnię bez uchwytów. Wspomaganie
otwierania zwiększa wygodę i jest dużym udogodnieniem – zarówno w
szufladach, jak i szafkach górnych. „Nigdy nie przypuszczałabym, że tak
niewielkie zmiany mogą dać tak duży efekt. Nie wyobrażam sobie teraz
naszej kuchni bez tych funkcjonalności“, wyjaśnia miłośniczka karaoke.

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




Przygotowani na
to, co przyniesie
jutro
Te wszystkie modyfikacje
pozwoliły parze
wygospodarować dodatkowe
pomieszczenie na pokój dla
planowanego dziecka.
„Najbardziej podoba mi się to,
że kuchnia jest taka
praktyczna i że nie wchodząc
sobie w drogę, możemy w niej
wspólnie przygotowywać
nasze ulubione potrawy -
brazylijskie pastello, japońskie
bułeczki z curry, Tacos de
Suadero z Meksyku czy
klasyczną pizzę
neapolitańską“, podsumowuje
Yoshi. „Wszystkie te dania to
pamiątki z naszych podróży“,
wyjaśnia Riko i dodaje z
uśmiechem: „Myślę, że
powinniśmy poznać jeszcze
jeden nowy przepis, zanim
nasza pociecha będzie w
drodze.“ Po długich 6
miesiącach remontu para z
pewnością na to zasłużyła.
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Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

KUCHNIA

Dino Vũ – bloger
kulinarny i fan
Blum z Wietnamu

PRZECHOWYWANIE

Nowoczesne
mieszkanie w
budynku dawnej
hafciarni

KUCHNIA

Optymalne
zagospodarowanie
małej kuchni

KUCHNIA

Nowa kuchnia,
nowe szczęście
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