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“BELEZA E PRATICIDADE
AO MESMO TEMPO”.

Juntos Melanie Ralf e Marco Hornung realizaram
seu sonho pessoal: uma cozinha que une estética e
funcionalidade e reflete perfeitamente seus estilos
de vida. O município Allensbach às margens do
Lago de Constança, na Alemanha, é dominado por
uma vista magnífica sobre a paisagem: com
macieiras, campos e prados emergindo ali e ainda
as montanhas dos Alpes visíveis à distância no
horizonte. "Um ambiente em que ambos nos
sentimos bem", explica Melanie.
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Cozinha moderna com vista direta para o
lago
"A cozinha é absolutamente a parte central da nossa casa", completa o
especialista em marketing Marco. “Para nós foi muito importante
concretizar nossas concepções ideais e simular exatamente nosso dia a dia
no planejamento – assim, realizamos isto com o nosso projetista de
cozinha”. A cozinha em ilha de Melanie e Marco tem estilo de cima a baixo:
"As frentes puristas e brancas irradiam um descanso agradável", alegra-se a
modelo. Particularmente, ela gosta disso de maneira mais natural;
destaques bonitos, contudo, fazem parte.



Frentes puristas, bancada de trabalho
surpreendente
Um diferencial elegante e especial é a surpreendente bancada de trabalho
ao redor da cuba da pia. “Discutimos intensivamente sobre o material: eu
não queria o aço inox convencional, porque aparecem as impressões digitais
e desejávamos um charme moderno, um pouco mais industrial", diz
Melanie. Os dois encontraram a solução no norte da Alemanha: uma
bancada soldada em uma peça, com cinco milímetros de espessura em aço
inoxidável laminado a quente.



Processos perfeitos de trabalho garantidos
“Processos perfeitos” foram, sobretudo, importantes para o cozinheiro
apaixonado. Para não “fazer percursos desnecessários” na cozinha, a
coordenação dos armários foi alinhada exatamente para suas atividades
típicas. “Mesmo quando cozinhamos a dois, não ficamos no caminho um do
outro”, Marco dá uma olhada em volta. Para garantir que o conforto não
seja negligenciado, soluções funcionais auxiliam-no em seu hobby.

A ampla gaveta diretamente embaixo da bancada de trabalho no meio da
ilha da cozinha, por exemplo, oferece lugar suficiente para todos os
possíveis utensílios e exatamente onde vão ser utilizados. A própria bancada
de trabalho, entre o fogão e a pia, é confortavelmente ampla e profunda.
Desde cortar legumes até abrir uma massa – aqui fica tudo facilmente à
mão.



"Desde o início Melanie elogiou a linguagem
clara e elegante do formato de nossa

cozinha. Eu fiquei imediatamente
impressionado com o prático porta-facas e o

cortador de folhas".

Na cozinha de Melanie e Marco, o espaço disponível existente é aproveitado
de forma otimizada. Como os dois implementaram isto exatamente, revelam
aqui:



basta um leve toque – com SERVO-DRIVE
O que fazer com o lixo? Não tem problema, porque a extensão para descarte
do lixo fica bem acessível embaixo da pia e está equipada com o sistema de
auxílio de movimento SERVO-DRIVE. Um leve toque na frente com o quadril,
o joelho ou o pé abre a extensão como que por si só, e, graças ao
amortecimento integrado BLUMOTION, fecha leve e silenciosamente.

"Ideal para um multitarefa como eu", sorri Marco para si mesmo.
"Constantemente fico com as mãos ocupadas ou molhadas. Sendo assim,
esta extensão se comprova todo dia". E Melanie completa: "Se por acaso os
convidados se apoiarem na extensão em uma de nossas festas, ela
permanece fechada."

O casal estava tão entusiasmado com a nova liberdade de movimento que
mais tarde acabou equipando também o refrigerador com a solução sem
puxadores SERVO-DRIVE flex. Com o auxílio de um interruptor extra, o
SERVO-DRIVE também pode ser desligado se desejado – ideal para a
limpeza.



Gavetas elegantes com divisões internas
bem elaboradas

O design fino e linear da
gaveta LEGRABOX em aço
inox com revestimento anti-
impressão digital contribui
significativamente para a
simbiose bem-sucedida de
estética e funcionalidade até o
último detalhe. Da mesma
forma que o sistema de
divisões internas
correspondente AMBIA-LINE.

Planejamento exato é meio caminho
andado

“De qualquer maneira, não
posso reclamar do pouco
espaço disponível”, sorri
Marco e completa: para todo
o planejamento já pensamos
com antecedência
exatamente o que iria ser
acomodado e onde. A
extensão para condimentos,
por exemplo, é um projeto
personalizado e fica
diretamente junto à área de
cozinhar.”



Ainda fica apenas uma pergunta...
Alguém precisou fazer alguma concessão na hora da planificação da

cozinha? "Não, não", assegura o casal. As intenções e desejos de ambos
foram cem por cento implementados na cozinha. "O sentido da estética de

Melanie e minhas exigências por funcionalidade não se excluem
mutuamente. Pelo contrário: juntas, nossas exigências produziram a cozinha

perfeita para nós", resume Marco. E Melanie confirma: "Somos
simplesmente uma equipe imbatível!"

Todas as vantagens num piscar de
olhos

Processos de trabalho levados
em consideração

Espaço disponível suficiente
planejado

Abertura confortável com um
leve toque de frentes sem
puxadores

Divisão interna para
organização e visibilidade total

Extensões de alta qualidade em
design linear
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