
SPACE TWIN -
UTILIZANDO O ESPAÇO
DISPONÍVEL OCULTO.

Não importa o tamanho da sua cozinha, o
importante é aproveitar o espaço disponível da
melhor forma possível. Isto vale especialmente
para cozinhas ou apartamentos pequenos: aqueles
que habilmente empregam armários estreitos
durante a planificação podem aproveitar até
mesmo a menor lacuna de forma eficiente. Para
fazer a prova, vinculamos um apartamento de 22m²
com “efeitos Aha” e enviamos uma personalidade
para a busca.

5 minutos
Feldkirch, Áustria

SPACE TWIN - Utilizando o espaço disponível oculto.

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


Com óculos VR
pelo
apartamento
teste
Belinda Gasser, da pesquisa
de necessidades da Blum,
preparou uma surpresa para o
apresentador Eric Schroth. Em
tentativa própria, o simpático
apresentador de 30 anos pôde
ir em busca de soluções
incomuns de espaço
disponível com o auxílio dos
óculos de realidade virtual.



Distribuição incomum de papéis
Invertemos as coisas e pedimos uma mudança ao apresentador: “Eu não
esperava que fossem me usar aqui para um pequeno experimento”, sorri o
apresentador de Colônia. “Mas foi emocionante ser conduzido por Belinda
com o fone de ouvido. Normalmente sou eu quem conduz a conversa ou o
programa, mas hoje foi o contrário. Ela fez isso de forma muito charmosa”,
esclarece Eric.

“Em minha cozinha também estão instalados móveis Blum. Já ouvi falar da extensão
para pias, no entanto, experimentar tudo ao vivo é outra coisa. Vi pela primeira vez a
solução para armários estreitos. Aqui não se desperdiça um único centímetro. Acho
isso absolutamente fantástico”, diz, entusiasmado, já que tem por hobby cozinhar.



Graças ao SPACE TWIN, também os mantimentos cabem
em menor espaço.

Armários estreitos podem ser perfeitamente utilizados
inclusive como complemento na sala.



SPACE TWIN, a solução prática Blum para pequenos espaços disponíveis, cria espaço
de armazenagem, graças às corrediças deslocadas diagonalmente. Ideal para

frascos, tábuas de cortar e temperos na cozinha, e, com um planejamento
adequado, também para livros na sala ou para pendurar roupas no banheiro. Aqui

temos os tamanhos e a parte interna dos armários estreitos, adaptados
individualmente aos itens estocados.

"Com o aproveitamento inteligente do
espaço disponível, o apartamento parece

muito maior do que realmente é."

Uma solução inteligente mesmo no banheiro: SPACE
TWIN da Blum.





Alto conforto mesmo com o pouco espaço
Apesar utilizarem pouco espaço, os armários estreitos oferecem qualidade

garantida. Equipados com SERVO-DRIVE e BLUMOTION, garantem tanto uma
abertura elétrica dos armários, bastando um leve toque, como um

fechamento suave devido ao sistema adaptativo de amortecimento, além do
habitual conforto de extensões Blum. “Em especial, o que me agradou foi

que os armários estreitos podem ser totalmente abertos, de forma que tudo
fica acessível com muito conforto”, diz o apresentador.

Experimento
bem sucedido
“Nossa configuração
experimental com o
apartamento de 22 metros
quadrados tem como objetivo
ganhar tanto espaço
disponível quanto possível
com soluções inteligentes e,
em seguida, observar como
isso chega às pessoas que
participam do teste”, relata a
pesquisadora de
necessidades, e completa:
“Erick enfrentou tudo
corajosamente e descobriu
muito.”



Destaque no final
Para encerrar com chave de ouro, Belinda tinha ainda um SPACE TWIN
instalado no sofá de apresentação. “O armário estreito no braço do sofá
realmente me surpreendeu. Eu não contava com isso de maneira alguma”,
diz Eric, e acrescenta: “Como fã de cinema, eu teria precisado disso muitas
vezes. Realmente, você pode causar uma boa impressão com ele. A solução
está definitivamente no topo da minha lista de desejos.” Para a solução, no
entanto, nossa pesquisa de necessidades foi bem fundo em seu saquinho de
truques e projetou uma solução especial com um estofador.

Independentemente de ser uma solução padrão ou um SPACE TWIN adaptado
individualmente, é crucial fazer o melhor aproveitamento possível do espaço

disponível ao planejar cozinhas e projetar ambientes. Com a solução para armários
estreitos da Blum, você pode aproveitar melhor o espaço de armazenamento

disponível, e as lacunas não utilizadas no layout da cozinha se tornam coisa do
passado.



Todas as vantagens num piscar de
olhos:

Espaço disponível valioso, ao
invés de lacunas

Implementação com todos os
sistemas box e de corrediças
Blum

Viável com o sistema elétrico ou
mecânico de auxílio de abertura

Aplicação Standard de fácil
configuração

Possível de implementar a partir
de uma largura de 150 mm

Alta capacidade de carga de até
20 kg por armário

Alta estabilidade lateral, graças
às corrediças deslocadas na
diagonal

Mesmo com carga total, desliza
suavemente

Individualização possível de
acordo com o item de estoque



Você também pode se interessar por isto

Julius Blum GmbH

Fábrica 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

ÁUSTRIA

Fone: +43 5578 705 -
0

E-mail:

Sobre nós

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

Saiba mais

SALA

Armário pessoal
para discos de Pär

ESPAÇO DISPONÍVEL

O experimento:
apartamento de 22
metros quadrados

ESPAÇO DISPONÍVEL

Dicas e truques da
Amanda para mais
organização
embaixo da pia 

ESCRITÓRIO

Office Tower –
escritório móvel
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