
O PRAZER DE COZINHAR
EM 4 METROS
QUADRADOS

O coração da microrresidência no laboratório de
teste Blum abriga tudo o que é normalmente
necessário em uma cozinha de 4 metros
quadrados.

8 minutos
Feldkirch,
Vorarlberg



O prazer de cozinhar em 4 metros quadrados

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


Marie e Oliver, o casal convidado de pesquisadores, estão perplexos. “Incrível! Na verdade,
são apenas poucos armários, mas com divisão funcional”, Oliver, avaliando a área acessível.
“Cada gaveta é novamente subdividida por dentro, o que é muito inteligente”, acha ele.



Degrau auxiliar oculto

O armário de louças é logo encontrado. Com o degrau da base SPACE STEP, Marie alcança
sem esforço copos e xícaras no armário superior que vai do piso ao teto e tem portas de
elevação AVENTOS. Nossa pesquisadora de necessidades, Belinda, observa os dois e
comenta com entusiasmo: “É ótimo, como os dois encontram com naturalidade e utilizam
intuitivamente os degraus auxiliares ocultos”.



Cada centímetro utilizado

A extensão de pia em formato U é testada de ponta a ponta pelo simpático casal. Os futuros
berlinenses por opção se entusiasmam especialmente pela lixeira suspensa. “Cortar,
descascar, jogar fora”, elogia Oliver e imita um elegante movimento de deslizar.



Combinação inteligente na parte interna
Em torno da pia e cookpit encontram-se extensões amplas com divisões
internas AMBIA-LINE. Aí está, por exemplo, a gaveta de talheres de mesa e
de cozinhar ou a extensão com temperos, tigelas e panelas. “Com a
subdivisão interna, isso funciona super bem”, constata Marie,
impressionada. “Você pode simplesmente reunir coisas que antes ficavam
guardadas em locais separados.”









A maravilha do espaço disponível estreito

O armário alto oposto com os eletrodomésticos refrigerador, forno e lava-louças é
combinado com um armário estreito alto com SPACE TWIN. Além de recipientes para
mantimentos e frascos, também contém folhas e muito mais. “Para mim é absolutamente
emocionante ver que tantas possibilidades de armazenamento estão “escondidas” em tão
pouco espaço. Fiquei totalmente fascinada pelos armários pequenos e estreitos e não
contava com eles”, comenta suas impressões, Marie, de 31 anos.



Local para refeições com função adicional
O local compacto para refeições para 2 pode ser ampliado, se necessário,
para uma mesa confortável para 4 pessoas, oferecendo ainda espaço
disponível oculto. “Esta mesa também seria prática quando quisermos
cortar algo para dois”, sorri Oliver, praticamente inclinado. “Assim, cada um
tem a sua própria área de trabalho.” Até um espaço disponível para cadeiras
dobráveis foi pensado. Marie e Oliver relaxam descontraídos no canto de
estar e tiram suas conclusões.

“Aqui tudo funciona tão suave e facilmente”, resume Marie. “Eu não tinha imaginado que
me acostumaria tão rápido em abrir com um leve toque, e com as gavetas e
compartimentos ocultos.” Oliver só pode concordar com isso: “Na verdade, você tem tudo o
que seu coração deseja aqui”, opina o profissional da computação de mente aberta. “Com
tantas ideias práticas, estamos bem preparados para o nosso novo apartamento em
Berlim”, fala, dando um sorriso de satisfação.

Todas as vantagens num piscar de
olhos

Aproveitamento de toda a altura
do espaço para mais áreas de
estoque

Degrau auxiliar oculto para
melhor acesso

No geral poucos elementos,
mas particularmente amplos,
para melhor aproveitamento do
espaço

Armários muito estreitos como
complemento

Distâncias curtas, graças à
l ifi ã i li



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

ESPAÇO DISPONÍVEL

O experimento:
apartamento de 22
metros quadrados

BANHEIRO

Banheiro pequeno,
mas requintado

ESPAÇO DISPONÍVEL

Na área de
entrada: tudo
guardado
perfeitamente

DORMITÓRIO

Espaço de
relaxamento em
formato mini
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