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A COZINHA MODERNA DE
RUDI: DO ANTIGO PARA O
NOVO

Como farmacêutico, Rudi Pfeiffer sabe como são
importantes o espaço disponível bem elaborado,
um armazenamento seguro e processos de
trabalho estruturados – isto também se aplica à sua
cozinha. Uma vez que seu sogro é um construtor
de cozinhas aposentado, a cozinha anterior dos
Pfeiffers era, consequentemente, também
funcional. Após três décadas, ela foi ficando
ultrapassada e chegou a hora de uma remodelação
total.

3 minutos
Langen bei Bregenz,
Vorarlberg





A reivindicação de Rudi foi alta: queria uma reformulação completa da
cozinha com soluções contemporâneas, design moderno e melhor

qualidade. “Eu já me envolvi antecipadamente com as tendências atuais de
cozinhas e as ajustei com meu sogro. Juntos elaboramos um projeto

possível”, esclarece Rudi, de 64 anos.

Passo a passo para a cozinha dos sonhos

O farmacêutico verificou o primeiro esboço em um assim denominado ‘test
drive da cozinha’ sobre a adequação no uso diário: “Com o ‘test drive’ da
cozinha no showroom da Blum, em Dornbirn, pude reajustar minha futura
cozinha com o auxílio de armários móveis”, diz Rudi. Além disso, ele pôde
testar amplamente as ferragens funcionais. A colaboradora local da Blum
procedeu, então, a uma ou outra adaptação sensata, que foi depois
incorporada na implementação.”

Uma boa cozinha distingue-se,
sobretudo, por duas características:
atender as necessidades individuais
do usuário e aproveitar o local
existente de forma otimizada. "É por
isso que se deve dispensar muito
tempo também no caso de uma
modernização para que suas
necessidades e desejos fiquem
claros", aconselha Josefa Kohler –
consultora no showroom. “Nesse
contexto, existem questões
decisivas: Como são seus processos
diários de trabalho? Quantas e quais
pessoas cozinham regularmente na
cozinha? Que coisas devem ser
estocadas? Onde fica o local das
refeições? Minha dica é registrar por
escrito todas as respostas e depois



Planta baixa -
Variante 1: sensação
generosa de espaço

Esta distribuição foi a
favorita de Rudi Pfeiffer: a
distribuição arejada do
espaço enfatiza o design
moderno de cozinha e
oferece muito espaço para
duas pessoas cozinharem.

Planta baixa -
Variante 2: ainda
mais espaço
disponível

A necessidade de espaço
disponível é individual.
Dependendo dos hábitos
culinários e de compras,
ainda mais espaço disponível
poderia ter sido planejado
para Rudi.

Planta baixa -
Variante 3: um local
próximo para
refeições

Se os Pfeiffer não tivessem
um local separado para
refeições, a cozinha se
tornaria uma plataforma
central de comunicação com
esta variante de planificação
– graças ao amplo canto
para refeições.



Antes Depois



Após a modernização, uma vista exclusiva
por trás das frentes

Rudi Pfeiffer se decidiu pela primeira variante e pela implementação com o
marceneiro de sua confiança. Rudi está completamente convencido do

resultado: "Posso simplesmente recomendar isto a qualquer pessoa". Com
o ‘test drive’ da cozinha, pode-se experimentar a futura cozinha mais uma

vez de outro modo e fazer reajustes facilmente”, diz ele, e completa,
concluindo: “Agora estamos equipados para os próximos 30 anos.” Aqui

uma visão das soluções inteligentes que se escondem na nova cozinha de
Rudi e como elas conseguiram aproveitar o espaço disponível da melhor

forma possível.

A extensão para pias aproveita o espaço embaixo da pia
de forma otimizada.

Graças à extensão em U na
parte superior e à extensão
alta abaixo, o novo armário de
pia aproveita o espaço até
então desperdiçado de forma
mais efetiva do que o modelo
antigo com duas portas.



Tudo estocado de forma visível com divisões internas
antiderrapantes

"Nada escorrega, nada bate",
diz Rudi sobre a nova
organização nas gavetas.
Facas, garfos e colheres são
colocados e tirados da gaveta
sem barulho – graças ao
revestimento toque suave
(Soft Touch) do porta-talheres
do sistema de organização
AMBIA-LINE.

Altura livre, graças à porta de elevação conjugada
AVENTOS

Em sua antiga cozinha, não
era incomum para o
farmacêutico ter que se
desviar das portas do armário
que se projetavam para
dentro do espaço. Agora, as
portas de elevação
conjugadas AVENTOS
garantem uma nova altura
livre.

Extensões LEGRABOX, que deslizam suavemente

O que Rudi mais gosta em
suas novas extensões: "As
extensões nobres se
movimentam de forma
inacreditavelmente suave
mesmo muito carregadas."



Muito espaço, organizadamente no
despenseiro SPACE TOWER
Tão amplo, tão grande: como farmacêutico, não podia faltar na cozinha de
Rudi um armário correspondente. Com extensões internas abrindo
individualmente, o SPACE TOWER confere à cozinha uma sensação
totalmente nova de espaço, permitindo, além disso, um acesso otimizado
aos mantimentos. “Todo dia me alegro com meu armário pessoal tipo
farmacêutico”, diz Rudi Pfeiffer.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Basta um leve toque e os móveis sem puxadores abrem
eletricamente.

Ele está completamente
entusiasmado com o sistema
elétrico de auxílio de
movimento SERVO-DRIVE: “É a
cereja do bolo na nossa nova
cozinha sem puxadores.
Bonita e prática ao mesmo
tempo, não quero mais deixar
de usá-la”.



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

DESIGN

“Beleza e
praticidade ao
mesmo tempo”.

DESIGN

Design italiano
encontra função

ERGONOMIA

A maratona da
cozinha

ESCRITÓRIO

Office Tower –
escritório móvel
no menor espaço
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