
O EXPERIMENTO:
APARTAMENTO DE 22
METROS QUADRADOS

Marie e Oliver são um casal há 7 anos e agora estão
de mudança para Berlim. Marie, 33 anos, recebeu
uma oferta de trabalho irrecusável.

8 minutos
Feldkirch, Áustria

O experimento: apartamento de 22 metros quadrados

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


O casal aproveita a oportunidade para finalmente viver juntos: “Isso já é uma piada entre
nossos amigos, já que nos conhecemos há séculos e estamos juntos há muito tempo, mas
nunca moramos juntos”, conta Marie. “De alguma forma, isso nunca aconteceu ", explica
Oliver," mas agora estamos basicamente juntando nossos dois apartamentos e nos
mudando para um apartamento alugado em Berlim, a 200 quilômetros de distância.” A
pesquisa de necessidades Blum convidou os dois para um experimento na Áustria.



Menos espaço disponível como desafio

“Naturalmente teremos menos espaço que antes. Tenho um pouco de receio se teremos
espaço suficiente em um ambiente pequeno para tudo o que precisamos”, faz uma
introspectiva em sua parte emocional a colaboradora de um instituto de pesquisa científica,
e acrescenta: “É por isso que estamos tão animados com o experimento.”



Soluções inteligentes no menor espaço

Marie e Oliver encontram-se com Belinda Gasser, da pesquisa de necessidades Blum.
Belinda faz parte da equipe que observa o aproveitamento de cozinhas no mundo e está
conduzindo o experimento de hoje. “Nós nos ocupamos com o usuário em sua própria
cozinha. Além disso, os processos e necessidades de trabalho exatos estão sempre em foco.
É claro que as experiências podem ser transferidas para o restante do espaço residencial ",
explica a especialista em sua área de atividade, e acrescenta: “Para nós, tudo gira em torno
de perguntas, por exemplo: ‘Que gavetas abrimos com que frequência por dia? ou ‘Com que
ímpeto fechamos portas e extensões? e também ‘Quantos quilos de produtos estão
estocados nos diversos armários?”



Microapartamento como teste

Acompanhados por câmeras, Marie e Oliver passam uma tarde no mini apartamento da
Blum: “Em nosso apartamento de 22 metros quadrados temos como objetivo implementar
ideias inovadoras de moradia e ganhar o máximo de espaço disponível possível em um local
pequeno. Mas o fator do bem-estar, naturalmente, não deve ser esquecido”, afirma Belinda.
Os dois também devem descobrir e testar as diversas soluções em cada ambiente.



Na verdade, 22 metros quadrados são um
quarto maior – nada mais.
“Eu não posso imaginar como todas as coisas - quanto mais um banheiro
completo e uma cozinha com todos os mantimentos - devem ser
acomodadas em um microapartamento como este”, fala Oliver. O
especialista em TI, assim como sua parceira, estavam entusiasmados com
as soluções inteligentes de espaço disponível em cada espaço.
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Pequeno, mas refinado

No geral, Oliver gostou do lugar que foi aproveitado da melhor forma possível: isto também
cria uma organização agradável. Já posso imaginar um apartamento com este equipamento
em Neukölln”, conclui Oliver positivamente. E a pesquisadora antes cética Marie acrescenta
com um sorriso: “Sim, eu também iria morar lá com o Oliver.”



Você também pode se interessar por isto
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Sobre nós

A Blum é uma fabricante austríaca de ferragens inovadoras
para móveis.
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