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Na casa dos Bechter, tudo é coordenado: o espaço
disponível existente é aproveitado da melhor forma
possível e o elemento de design nogueira percorre
toda a casa, desde o guarda-roupas até o banheiro.

Oskar e Daniela moram com os filhos Raúl e Elena em sua casa em
Vorarlberg. Já na área da entrada, o primeiro atrativo em nogueira aguarda
pelas visitas. Os Bechter acomodaram muitas coisas de forma convidativa e
organizada: o hall embutido abriga jaquetas, sapatos e acessórios para toda
a família.



“Para sua coleção de todos os tipos de echarpes, minha esposa planejou
uma gaveta extra, que pode ser totalmente aberta”, revela Oskar, dando
insight sobre isso, e adiciona com um sorriso: “Eu não sei por que se precisa
de tantas, mas assim elas ficam ordenadamente arrumadas e sempre à
mão.” A corrediça TANDEM para gavetas de madeira permite um
deslizamento suave e um fechamento amortecido – não importa quantas
echarpes ou itens pesados aí estejam.

Portas batendo, nunca mais.
Na parte superior são
guardados bonés, luvas e
chinelos para a estação fria.
“Aqui em casa não existem
mais portas batendo”, revela
o dono da casa, e completa:
“Eu definitivamente não quero
mais sentir falta disso”. A
dobradiça CLIP top
BLUMOTION com o
amortecimento integrado
assegura que portas de
armários fechem leve e
silenciosamente.

Aquele algo extra especial na sala
"Nosso construtor de estufas
teve a boa ideia de integrar a
madeira do piso à frente do
móvel”, completa Oskar
Bechter. “Já que puxadores
não se encaixariam no cenário
e só atrapalhariam o visual.
Por isso, logo buscamos
suporte elétrico.” A tecnologia
de movimento SERVO-DRIVE
abre gavetas eletricamente
com um leve toque, e fecha
com amortecimento.

“Mas isso não é tudo”,
completa Daniela. As laterais
das extensões TANDEMBOX
podem ser individualmente
compostas. "Eu mal podia me
decidir. Que material é
apropriado para nossa estufa
e para o parket? O visual
quente do couro o torna
muito especial”, acredita a
mãe de dois filhos. Assim, o
design é seguido
consistentemente na sala.

No banheiro: divisores inteligentes para
mais espaço disponível
A atenção é voltada para a
elegância do material em
nogueira também no
banheiro: “Além do estilo
consistente, aqui era
importante para mim, acima
de tudo, ter espaço disponível
suficiente. Criamos isto com a
divisão inteligente da área e
um divisor do espaço”, explica
Daniela.

No armário embaixo da pia,
cada membro da família tem
sua própria extensão: “Esta
gaveta é só minha”, mostra o
filho Raúl com orgulho. Aqui
ficam, além dos seus
produtos de higiene, também
seus bichinhos de plástico
para mais diversão na hora do
banho. As práticas divisões
internas garantem ordem e
facilitam o acesso.

Espaço disponível oculto por trás do
espelho
Cosméticos e perfumes da mamãe, assim como a caixa de remédios, têm
seu lugar por trás do grande espelho, estando, portanto, guardados fora do
alcance das crianças. A dobradiça CRISTALLO possibilita portas espelhadas
em toda a superfície interna e externa sem chamar a atenção: “Esta é uma
solução elegante, perfeita para o design de nossa casa e por possibilitar
mais lugar.”, conclui Oskar.

Todas as vantagens num piscar de
olhos
Implementação consistente do
design

Composição de laterais das
extensões TANDEMBOX

Gavetas de madeira adequadas
graças à corrediça TANDEM

Tudo acessível com o sistema
de divisões internas ORGA-LINE

Nenhuma porta batendo em
razão das dobradiças CLIP top
BLUMOTION

Mais espaço disponível com
divisores de espaço no banheiro

Sistema elétrico de auxílio de
abertura SERVO-DRIVE na sala

Armário espelhado elegante
com dobradiças CRISTALLO
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Sobre nós
A Blum é uma fabricante austríaca de ferragens inovadoras
para móveis.
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