
A COZINHA PEQUENA
APROVEITADA DE FORMA
OTIMIZADA

Na movimentada metrópole de Hong Kong, uma
jovem família estabeleceu a meta de encontrar um
novo lar. Quando nasceu a terceira filha, a pequena
Andrea, eles precisavam de mais espaço.

3 minutos
Hong Kong, China

A cozinha pequena aproveitada de forma otimizada

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


A cozinha de até então era puro estresse.
“Particularmente a cozinha me estressava em nossa moradia anterior”,
relata Ruby Ha. “Tudo estava ocupado de coisas. Eu praticamente não tinha
uma área de trabalho. Antes de começar algo novo, eu sempre precisava
guardar o utensílio de cozinha que acabara de usar.” Após três meses e dez
visitas a outros lugares, o apartamento ideal foi encontrado: ”Dos cinco
metros quadrados disponíveis, queríamos tirar o máximo proveito possível
do espaço para a nossa nova cozinha”, explica seu marido, o funcionário de
marketing Ivan Yim, de 39 anos.

A cozinha antiga ANTES

Feng Shui para o bem-estar
Antes de Ruby e Ivan assinarem o contrato de compra, mandaram verificar o
futuro apartamento por um mestre do Feng Shui. Ele também deu-lhes bons
conselhos sobre o novo projeto da cozinha. “Na cultura chinesa, o fogão e a
pia não podem ser colocados lado a lado ou de frente um para o outro”,
explica a enfermeira de 38 anos. Caso contrário, poderia perturbar o
equilíbrio da vida familiar, de acordo com a teoria de harmonia chinesa.



"O mestre do Feng Shui confirmou que o
apartamento é uma boa opção para nossa
família. Assim, pudemos iniciar a reforma

com uma sensação boa."



Na China, não é
incomum consultar
um mestre do Feng
Shui antes de
reformar uma casa.



Ótimas soluções para a pequena cozinha
Cozinhas na metrópole chinesa têm em média de 3 a 5m², o que não facilita
muito o projeto. O designer da família superou o desafio do espaço e
implementou uma cozinha em forma de U. “O problema principal de toda a
cozinha foi a falta de espaço disponível. Esta solução oferece bancada de
trabalho suficiente e também lugar para gêneros alimentícios e utensílios de
cozinha”, explica o responsável pelo projeto, Isaac To.

Não havia espaço suficiente na antiga cozinha e tudo estava bagunçado. A nova
cozinha é arrumada e organizada.

Cada centímetro convenientemente
aproveitado
O despenseiro SPACE TOWER com cinco gavetas extensíveis individualmente
oferece o espaço disponível há muito esperado e ao mesmo tempo ajuda a
subdividir a cozinha em diferentes setores. Além da despensa, há uma área
para louças, para a pia, a maior bancada de trabalho possível e o setor de
cozinhar: “Gosto muito de como o projetista utilizou tantas extensões”,
alegra-se Ruby. “Mesmo com os itens de bebê para nossa terceira filha, a
cozinha não fica abarrotada de coisas.”



Um fator essencial é o movimento de
abertura

“Algumas gavetas até abrem
eletricamente”, entusiasma-se
o fascinado por tecnologia
Ivan. “Isto é muito prático,
sobretudo quando se está
com as duas mãos ocupadas.
Dou nelas um leve toque com
o pé ou com os dedos do pé.”
No armário superior, as
portas de elevação AVENTOS
presenteiam a família com um
acesso irrestrito e sem o risco
de bater a cabeça. Elas abrem
para cima e nenhuma porta
saliente interfere no trabalho
na cozinha.

Design linear e funcionalidade prática:
frentes sem puxadores abrem com um
leve toque, graças ao SERVO-DRIVE

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


A cozinha se transforma em um evento
familiar
“Na cozinha antiga, eu cozinhava no máximo aos finais de semana e
feriados, porque não era nada prática”, revela a enfermeira Ruby. A mulher
de 38 anos completa: “E isso, mesmo gostando de cozinhar e considerando
importante a comida saudável para minhas crianças. Depois que
reformulamos a cozinha, até a Elaina de 5 anos e a Serena de três podem
ajudar, sem que fique muito apertado.” As filhas “grandes” adoram cozinhar
com a mãe. Toda a família se sente completamente à vontade na nova
moradia e isto se deve, entre outras coisas, à cozinha prática: “Estamos
totalmente felizes em nosso novo lar”, conclui Ruby.

A nova cozinha entusiasma pequenos e grandes





Todas as vantagens num piscar de
olhos

O formato em U da cozinha
garante espaço disponível e
oferece bancada de trabalho.

Extensões no armário inferior
permitem bom acesso e
visibilidade

O despenseiro SPACE TOWER
substitui uma despensa

Portas de elevação no armário
superior garantem altura livre

Com SERVO-DRIVE, extensões
abrem eletricamente com um
leve toque
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