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Alexandra Becker jest niezadowolona ze swojej
kuchni. Jest w niej za mało miejsca, szafki nie są
dobrze przemyślane, ich drzwi przeszkadzają w
pracy, a do tego kuchnia ma już swoje lata. Krótko
mówiąc: kuchnia jest niepraktyczna i nie podoba się
Alexandrze, dlatego czas najwyższy na remont.

W poszukiwaniu rozwiązań dla 5
problematycznych stref
Obok niemodnego już designu Alexandra w rozmowie ze stolarzem
wymieniła 5 kolejnych punktów, które spowalniają ją przy gotowaniu i
niepotrzebnie komplikują przebieg pracy.
Kliknięcie na obszary, które są problematyczne dla Alexandry, przeniesie
Państwa bezpośrednio do danego wyzwania.

PRZYPRAWY
SZAFKA GÓRNA

SZTUĆCE ROBOCZE
SZUFLADA
ZLEWOZMYWAKOWA
ZAPASY

1. Uciążliwe drzwi
szafek górnych
Drzwi przeszkadzają, wystają
poza obrys korpusów, dlatego
Alexandra musi cały czasu
uważać, żeby nie uderzyć się w
głowę.

2. Niezorganizowane
szuflady
Gdy Alex potrzebuje noża lub
akcesoriów kuchennych - musi
je najpierw znaleźć. A nie jest
to łatwe!

3. Utrudniony dostęp
do zapasów
Alexandra musi najpierw
przestawić inne produkty,
żeby w swojej niepraktycznej
szafce na zapasy dotrzeć do
potrzebnych artykułów.

4. Nieuporządkowane
przyprawy oraz ocet i
olej
Alex lubi nadawać gotowanym
przez siebie potrawom
wyrazisty smak. Ale musi
długo przeszukiwać szafkę,
żeby znaleźć przyprawę, ocet
czy olej.

5. Mało miejsca i
bałagan w szafce
zlewozmywakowej
Pod zlewozmywakiem obok
kosza na śmieci panuje chaos,
a dodatkowo marnuje się tam
dużo miejsca.

Remont też potrzebuje dobrego planu
Oprócz zasięgnięcia porady u lokalnego stolarza, który przygotował też
projekt remontu kuchni, Alex zdecydowała się na wizytę w showroomie
Blum. Podczas tak zwanej „jazdy próbnej kuchni“ mogła zweryfikować różne
układy pod kątem codziennego użytkowania pomieszczenia. Po
wprowadzeniu małych, ale istotnych zmian w projekcie Alexandrze pozostało
czekać na swoją nową, praktyczną i wymarzoną kuchnię.

Szczęśliwa nowa odsłona
Wprawdzie remont wymagał
nieco więcej wysiłku niż
pstryknięcie palcami, ale
zaangażowany przez
Alexandrę stolarz doskonale
wywiązał się ze swojego
zadania. Alexandra jest
zadowolona zarówno z
układu - kuchni w kształcie
litery U z eleganckimi,
ciemnymi frontami - jak i z
wysokiej funkcjonalności
poszczególnych obszarów.
„Udało się zrealizować
wszystkie moje życzenia.
Teraz gotuję sprawnie,
pracuję ergonomicznie, a do
tego kuchnia w nowej
odsłonie wygląda bardzo
elegancko” cieszy się 37latka.

Swoboda ruchu dzięki
frontom górnym
Szafki górne z podnośnikami
zapewniają przestrzeń nad
głową. Innowacyjny front
składany AVENTOS podnosi
się, gwarantując
nieutrudniony dostęp do
wnętrza szafki. Dzięki
elektrycznemu wspomaganiu
otwierania SERVO-DRIVE Blum
do otwarcia szafki wystarczy
dotknięcie jej frontu, a do
zamknięcia - naciśnięcie na
przycisk.

Porządek w szufladach
Dzięki praktycznym szufladom
LEGRABOX i odpowiednim
systemom organizacji
wewnętrznej AMBIA-LINE
sztućce robocze, deski do
krojenia czy miseczki są
zawsze pod ręką. Wkład
AMBIA-LINE pomieści 9 noży i
można go dowolnie ustawiać
w szufladzie, dlatego uciążliwe
poszukiwanie właściwego
noża odchodzi w niepamięć.

Zapasy zawsze pod
ręką
SPACE TOWER Blum zachwyca
wysuwanymi pojedynczo
szufladami z pełnym
wysuwem, dając komfort
dostępu do wnętrza od przodu
i boków. Ponadto w szafie jest
dużo miejsca na zapasy, a
maksymalny, łączny ciężar
każdej szuflady to nawet 70
kg. Szafę na zapasy można
indywidualne dopasować na
szerokość, wysokość i
głębokość w zależności od
dostępnego miejsca.

Perfekcyjnie
uporządkowane
przyprawy, ocet i olej
Dzięki uchwytowi na
przyprawy AMBIA-LINE
doskonale widać zawartość
szuflady i łatwo ją wyjąć.
Butelki z octem i olejem
przytrzymuje pewnie w
gotowości system organizacji
wewnętrznej. Idealnie, gdy
stoją tam, gdzie też są
potrzebne podczas gotowania
- przy płycie grzewczej i w
pobliżu głównego blatu
roboczego.

Uporządkowana szafka
zlewozmywakowa z
dostateczną ilością
miejsca
Inny intensywnie użytkowany
obszar kuchni to
zlewozmywak. To właśnie pod
zlewem potrzeba sporo
miejsca na gąbki, szczotki,
tabletki do zmywarki,
ściereczki i płyn do mycia.
Szuflada zlewozmywakowa
Blum w kształcie litery U
pozwala optymalnie
wykorzystać przestrzeń po
prawej i lewej stronie
zlewozmywaka, zapewniając
dodatkową powierzchnię
użytkową. W ten sposób
przedmioty codziennego
użytku można schować, ale to,
co potrzebne, jest cały czas w
zasięgu ręki, a blat roboczy
pozostaje pusty. System
sortowników na śmieci
zapewnia dodatkowy
porządek.

Przegląd zalet
Wszystkie szafki górne z
podnośnikami

Zlew z nową, uporządkowaną
przestrzenią użytkową

Wszystkie szuflady z systemem
organizacji wewnętrznej

Uwzględnienie przebiegu pracy

Zapasy schowane w
uporządkowany sposób w
centralnym miejscu
Przyprawy, ocet i olej pod ręką

Wspomaganie otwierania dla
wygodnego użytkowania
Nowoczesny design bez
uchwytów

To również może Państwa zainteresować
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