
VANCOUVER:
APARTAMENTO
RENOVADO COMO UMA
CASA NOVA

Vancouver é tradicionalmente uma das dez cidades
com mais qualidade de vida do mundo. A cidade, na
Colúmbia Britânica, oferece tudo o que distingue o
Canadá: montanhas, mar, fiordes da ilha e pessoas
amigáveis. Ao mesmo tempo, é também a segunda
cidade mais cara do segundo maior país do mundo.
Pessoas jovens, como Riko e Yoshi, precisam ser
criativas para realizar o sonho da casa própria e
aproveitar ao máximo o espaço disponível.
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Vancouver, Canadá

Vancouver: apartamento renovado como uma casa nova

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


Algo antigo
misturado com
ideias novas e
design moderno
Riko e Yoshi estão juntos há 4
anos e se casaram em 2020.
Desde o casamento, os dois
vivem juntos em um estúdio
de 36 metros quadrados em
Vancouver. “Temos levado em
consideração todas as
possibilidades para encontrar
uma casa maior”, esclarece
Yoshi. Desde a pré-venda de
projetos futuros de
desenvolvimento de
construção até uma mudança
para os arredores da cidade.
“Mas os projetos no entorno
estavam esgotados, muito
pequenos ou fora de nossa
faixa de preço. A mudança
para a periferia de Vancouver
estava fora de cogitação
devido ao deslocamento para
o trabalho”, completa Riko.
Sendo assim, a única opção
que restou foi renovar um
apartamento mais antigo.
“Sabíamos que, embora isso
significasse mais espaço para
nossa casa, também exigia
mais flexibilidade em nossas
ideias de decoração e muito
trabalho de nossa parte.”



Riko e Yoshi moram em Vancouver e
transformaram o novo apartamento em
seu oásis pessoal de bem-estar.

Quem procura,
acha
Após um planejamento
intensivo e uma busca por
mais de 2 anos, a sorte estava
do lado dos entusiasmados
praticantes de stand-up
paddle: um prédio de 1992
com boa estrutura e uma vista
deslumbrante para o famoso
Rio Fraser. “Nunca mais vou
me esquecer quando nosso
corretor de imóveis nos ligou
e disse que nossa segunda
oferta havia sido aceita”,
relata Riko. A desenvolvedora
de produtos de uma empresa
de cosméticos personalizados
sabe porque o momento foi
tão emocionante para o casal:
“A alegria de anos de trabalho
árduo se refletiu naquele
momento. Não há sentimento
melhor de que realizar um
sonho.”



Nova planta baixa como base
O próximo passo foi estabelecer prioridades: “Nós dois nascemos no Japão.
Além disso, morei no México por 24 anos. Hospitalidade e reuniões sociais
são muito importantes para nós”, conta Yoshi. “Por isso, o coração de nossa
casa precisava ser funcional, aberto e convidativo”, diz Yoshi, de 39 anos. “O
que é tipicamente canadense em nós é que gostamos de estar ao ar livre,
que nos desculpamos com muita frequência e que nosso inglês não é
perfeito”, diz a jovem de 28 anos com uma piscadela. Os dois dedicaram
muito tempo ao planejamento e, com a combinação de dois ambientes,
surgiu um grande espaço – para que a cozinha pudesse se tornar o ponto
central da nova casa. Mas, antes disso, uma parede que estava no meio do
caminho teve que ser removida: Yoshi, no estilo faça-você-mesmo, pegou
ele próprio uma marreta.





Planejamento inteligente é meio caminho andado



Antes Depois



“Para cozinhar um excelente prato, muitos pequenos detalhes devem estar coordenados
para que juntos resultem em um grande conjunto harmonioso. Queríamos seguir a mesma
abordagem ao projetar a cozinha”, revela Riko. “Cada centímetro deveria ser aproveitado e,
logicamente, tivemos que garantir que, levando em conta o espaço limitado, a
funcionalidade e o design se harmonizassem da melhor maneira possível. Estava claro para
nós que precisávamos de um profissional ao nosso lado”, completa o colaborador da área
de Marketing.



Com a orientação dos arquitetos de
interiores, Riko ficou sabendo da
importância da funcionalidade da
cozinha e, consequentemente, também
das ferragens necessárias.

A ajuda
profissional dá a
contribuição
decisiva
“Zami e Milan do DT Desing
nos explicaram a importância
das ferragens na planificação
e no projeto. Eles nos
ajudaram a tornar a cozinha
funcional e ergonômica para
os próximos anos”, resume
Riko a conversa com seus
arquitetos de interiores.
Pouco tempo depois, ficou
claro que seriam usadas as
soluções inteligentes de
armário da Blum.



Soluções funcionais da casa Blum
“Queríamos um design moderno e sem puxadores, combinado com o
máximo de espaço disponível possível em nosso pequeno apartamento”,
resume Yoshi. A cozinha em ilha com a mesa adjacente é o centro do
apartamento e, com a cozinha modulada em formato L, há possibilidades
suficientes para acomodar as coisas. Os arquitetos de interiores reduziram a
quantidade de armários necessários com a utilização de gavetas LEGRABOX
free extralargas e espaço elevado ao mesmo tempo. Graças à integração de
AMBIA- LINE como organização interna, tudo fica sempre à mão, além de
estruturar o espaço disponível e conferir um toque elegante.

https://www.blum.com/legrabox
https://www.blum.com/ambialine






Os amplos armários superiores com sistemas de portas de elevação
AVENTOS HF facilitam o acesso no dia a dia e são um verdadeiro milagre de
armazenamento. Com o emprego do sistema elétrico de auxílio de
movimento SERVO- DRIVE, não são necessários puxadores na cozinha, e o
movimento suave de abertura aumenta o conforto – tanto em gavetas como
em portas de elevação – facilitando o uso até por crianças. “Eu nunca tinha
pensado que estas pequenas alterações surtiam um tamanho efeito e não
queria abdicar de nenhuma dessas funções em nossa nova cozinha”, explica
a apaixonada cantora de karaokê.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive




Equipada para o
futuro
Todos esses pequenos
detalhes e economias de
espaço possibilitaram ao casal
estabelecer outro dormitório
para o crescimento futuro da
família. “O que especialmente
me agrada é que a cozinha é
muito prática e que podemos
cozinhar juntos nossos pratos
preferidos, como pastéis do
Brasil, pão de curry do Japão,
tacos de suadero do México
ou pizzas napolitanas
clássicas da Itália, sem
ficarmos no caminho um do
outro”, diz Yoshi, tirando suas
conclusões. “Todas as
preparações dos pratos
trouxemos de nossas
viagens”, acrescenta Riko e,
confiando em nós com um
sorriso,: “Talvez tenhamos
que conhecer ainda uma nova
receita antes que a prole
esteja a caminho.” Após 6
meses de reforma, os dois
absolutamente estão
merecendo isso.



Você também pode se interessar por isto
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Sobre nós

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

Saiba mais

COZINHA

Dino Vũ –
blogueiro
gastronômico
vietnamita e fã da
Blum

ESPAÇO DISPONÍVEL

Moradia moderna
no antigo edifício
de loja de
bordados

COZINHA

A cozinha pequena
aproveitada de
forma otimizada

COZINHA

Nova cozinha,
nova sorte
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