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Dino Vũ é um blogueiro gastronômico da cidade de
Ho Chi Minh, Vietnã. O apaixonado cozinheiro
transformou seu hobby em profissão e aproxima
seus fãs da culinária caseira vietnamita em
inúmeros canais de mídia social. Em sua casa, que
também costuma ser o local de filmagem para seus
vídeos de culinária, o jovem de 29 anos aposta nos
produtos Blum.

Tudo teve início com as receitas de sua
mãe
Até pouco tempo, Dino Vũ era colaborador de marketing de uma empresa e,
como muitas pessoas, enfrentava a pergunta diária de que tipo de jantar
preparar depois do trabalho. Deveria ser o mais rápido possível, fácil de
preparar e ainda ter um sabor delicioso.
Dino recebeu da mãe as primeiras receitas para aliviar a saudade de Hanoi,
de onde veio e que na verdade teve que deixar por causa do trabalho. Ao
implementar as deliciosas (‘ngon’) receitas, descobriu sua paixão pela
culinária. Começou a compartilhar sua comida e preparação em diferentes
canais de mídia social. Dino está atingindo agora mais de 1 milhão de
pessoas com sua comida caseira. Seus dois cachorros Mochi e Matcha
também aparecem repetidamente nos conteúdos.

Como um blogueiro gastronômico que compartilha regularmente instruções
e receitas de culinária em vídeo, a cozinha é a área mais importante da casa
de Dino. Ao implementar e planejar seu novo apartamento, era importante
para ele não apenas ter uma cozinha bonita, mas também prática. Assim,
ele poderia desfrutar da culinária diária e compartilhar sua paixão com
todos os seus telespectadores nas mídias sociais. Além disso, Dino é fã de
tecnologia e realizou seu primeiro apartamento próprio como uma ‘casa
inteligente’.

Exigências especiais requerem um
planejamento particularmente específico
Cozinhar com eficiência é um requisito básico para Dino durante as
filmagens. Por isso, juntamente com seu projetista de cozinhas, ele
observou os processos e o espaço disponível suficiente. O blogueiro
inteligente logo planificou o espaço também para seu equipamento de
filmagens e para a liberdade de movimento necessária ao redor da ilha da
cozinha.

Para suas receitas e filmagens espontâneas, Dino precisa de espaço
disponível suficiente. O despenseiro SPACE TOWER com extensões
LEGRABOX possibilita acesso pelos três lados e torna mais fácil segurar os
ingredientes certos com um manuseio na câmera. Mesmo totalmente
carregada - e isso pode ser até 70 kg – a extensão interna pode ser puxada
sem esforço. Todos os mantimentos têm seu lugar certo. “Isto é um
minissupermercado. Aqui posso guardar toda quantidade de gêneros
alimentícios, ingredientes e salgadinhos e vejo rapidamente o que tem ou se
preciso comprar o que falta”, nos diz ele.

Local alto com suporte inteligente
No armário superior, Dino conta com o sistema de portas de elevação
AVENTOS HF, inclusive para o escorredor acima da pia. Graças ao sistema de
auxílio de abertura SERVO-DRIVE , a porta de elevação abre com um leve
toque na frente e fecha confortavelmente com um interruptor via rádio.
Além do mais, tudo é fácil de alcançar e os armários podem até permanecer
abertos durante a hora de cozinhar.

Se for necessário pegar algo na parte de trás do armário superior, Dino
recorre a outra solução inteligente: SPACE STEP,o degrau da base com uma
extensão posicionada abaixo, que permite ao influenciador crescer na altura
e alcançar tudo com muita facilidade. A solução para a base também pode
ser instalada no banheiro ou no dormitório, criando um espaço disponível
adicional.
O ruído é absolutamente proibido ao gravar seus vídeos. Por isso, todas as
portas de elevação, gavetas e portas na cozinha de Dino sempre fecham leve
e silenciosamente – graças ao amortecimento BLUMOTION.

O design também não deve ser
negligenciado
Para o apaixonado por moda, estilo é importante: por isso, sua cozinha
minimalista é equipada com o sistema de auxílio de abertura SERVO-DRIVE.
Assim, nenhum puxador é necessário – basta um leve toque para que as
gavetas ou portas abram como que por si sós. O design elegante das
gavetas LEGRABOX acentuam o look moderno e oferecem espaço suficiente
para os utensílios de cozinha de Dino.

“As inteligentes soluções Blum me
entusiasmaram desde o princípio. Fiquei
especialmente impressionado com as
tecnologias de movimento: quando minhas
portas de elevação abrem eletricamente ou
as gavetas fecham quase que com ternura,
sempre fico feliz.”

Todas as vantagens num piscar de
olhos
Distâncias curtas, graças à
planificação inteligente

LEGRABOX – Gavetas elegantes,
design consistente

Espaço disponível suficiente e
acesso otimizado com SPACE
TOWER

Fechamento suave com
BLUMOTION

Liberdade total de movimento
graças ao AVENTOS no armário
superior
Abertura e fechamento elétricos
– com SERVO-DRIVE

Composição sem puxadores por
meio do TIP-ON
Níveis mais altos fáceis de
alcançar com o SPACE STEP
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Sobre nós
A Blum é uma fabricante austríaca de ferragens inovadoras
para móveis.
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