
IDEIAS PARA O
DESPENSEIRO

Despensa e depósito são coisas do passado. Hoje,
armários funcionais oferecem espaço disponível
para mantimentos de todos os tipos. Aqui você vai
encontrar ideias para armazenar gêneros
alimentícios na cozinha.
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SPACE TOWER - o clássico polivalente
No armário alto com porta e extensões internas por trás, seus mantimentos
ficam acomodados com total visibilidade e acesso direto. Cada nível pode
ser aberto individualmente, ficando facilmente acessível e garantindo
visibilidade pelos três lados. Uma grande vantagem: nem todo o conteúdo
do armário precisa ser movido, como no armário tipo farmacêutico, por
exemplo, mas apenas a gaveta, cujo conteúdo é desejado no momento. A
distância entre as gavetas também pode ser adaptada às necessidades
pessoais.

Assim, por exemplo, na área inferior, pode ser planejado mais lugar para
itens altos como garrafas ou pacotes de cornflakes e, na área superior, uma
gaveta mais baixa para latas e potes de vidro. Totalmente de acordo com
suas preferências e desejos.





O SPACE TOWER não é apenas flexível por dentro. O armário pode ser
planejado em qualquer largura desejada - dependendo de quanto espaço
disponível seja necessário. Já a partir de uma largura de 300 mm faz sentido
como um milagre compacto de espaço disponível para cozinhas pequenas.
Para famílias grandes, recomenda-se uma largura de 600 até 1.200 mm. Uma
pequena dica: extensões extraprofundas até 650 mm maximizam o espaço
disponível utilizável.





Armário inferior para mantimentos

Mantimentos também podem
ser acomodados com
praticidade em um armário
inferior com extensões
espaçosas. Com divisões
internas flexíveis, embalagens
abertas também ficam firmes
no lugar e convenientemente
acessíveis.

Graças às paredes laterais e
traseiras altas, o
empilhamento é fácil sem que
as embalagens fiquem
salientes ou caiam. Cada
gaveta suporta até 70 kg e,
assim sendo, as extensões
também deslizam suavemente
mesmo com carga pesada.
Este tipo de armário também
pode ser planejado
flexivelmente na largura –
entre 300 e 1.200 mm tudo é
possível.



Armário de canto SPACE CORNER para
mantimentos

Conforme o layout da cozinha, faz sentido armazenar mantimentos no
canto. Com SPACE CORNER, estão disponíveis extensões de canto
individualmente extensíveis. As espaçosas extensões oferecem uma boa
visão geral até o ângulo mais interno e um acesso confortável por cima.



E uma rápida olhada é suficiente para ver quais mantimentos ainda estão lá.
Tal como as gavetas Standard, as extensões podem ser equipadas com
flexíveis divisões internas. Este armário de canto pode ser implementado em
diversas alturas e larguras. Recomendamos uma largura de 900 a 1200 mm.



Todas as vantagens num piscar de
olhos

Aproveitamento otimizado do
espaço disponível graças a
extensões retas ou gavetas de
canto

Bom acesso e visão geral graças
à extensão total

Organização e visualização total
com divisões internas ORGA-
LINE ou AMBIA-LINE

Flexivelmente implementáveis
em altura, largura e
profundidade

Alta capacidade de carga das
extensões de até 70 kg

Fechamento leve e silencioso
das extensões com BLUMOTION

Viáveis com o sistema elétrico
ou mecânico de auxílio de
abertura
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Sobre nós

A Blum é uma fabricante austríaca de ferragens inovadoras
para móveis.
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