
NOVA COZINHA, NOVA
SORTE

Alexandra Becker não está satisfeita com sua
cozinha: há muito pouco espaço disponível, os
armários não permitem visão geral, as portas dos
armários limitam seus processos de movimento e,
além do mais, os anos estão chegando para ela.
Resumindo: a cozinha não é prática, não agrada
mais Alex e chegou a hora para uma transformação.
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Nova cozinha, nova sorte

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


Buscando soluções para 5 áreas
problemáticas
Além do design envelhecido, Alex também mencionou 5 pontos na conversa
com o marceneiro que a deixam mais lenta na hora de cozinhar e tornam os
processos de trabalho desnecessariamente complicados.

Com um clique nas áreas problemáticas de Alex, você pula diretamente para
o respectivo desafio.

1. Portas irritantes dos
armários superiores:
as portas ficam no caminho
ocupando espaço, de forma
que Alex tem sempre que ficar
atenta para não bater a
cabeça.
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2. Gavetas sem
organização:
Quando Alex precisa de uma
faca ou um utensílio para
cozinhar, procurar é o
primeiro passo. Isso irrita.

3. Mantimentos
difíceis de alcançar:
Para pegar um produto de sua
despensa pouco prática, Alex
precisa frequentemente
deslocar outro mantimento.

4. Condimentos
desordenados, como
vinagre e óleo:
Alex gosta de dar o sabor
certo aos seus pratos. Para
fazer isso, ela precisa remexer
no armário da cozinha em
busca do tempero ou vinagre
e óleo certos.

5. Pouco lugar e
desorganização no
armário da pia:
Embaixo da pia, ao lado da
lixeira, reina o caos e, além
disso, muito espaço
disponível desperdiçado.



Mesmo uma reforma requer planejamento
Além de consultar o marceneiro local, incluindo a elaboração de um projeto
para redesenhar sua cozinha, Alex esteve no showroom da Blum. Durante

um chamado “test drive de cozinha”, ela pôde verificar os projetos da
cozinha para a praticidade diária. Pequenas alterações com grande efeito

foram rapidamente implementadas no projeto e Alex tem agora sua nova e
prática cozinha dos sonhos.



Feliz graças à renovação
completa
A remodelação não é feita
com um estalar de dedos,
mas o marceneiro de
Alexandra fez um ótimo
trabalho: ela está satisfeita
tanto com o design – uma
cozinha em U com elegantes
frentes escuras – como com
a alta funcionalidade de cada
área: “Todos os meus
desejos foram
implementados: os
processos de trabalho são
agora mais fáceis de
manusear, são ergonômicos
e a cozinha também parece
muito elegante com a nova
cor, diz Alex, de 37 anos.



Liberdade de
movimento, graças às
portas de elevação
Armários superiores com
portas de elevação
maximizam a altura livre: a
inovadora porta de elevação
conjugada AVENTOS se move
para cima, possibilitando
acesso otimizado. Com
SERVO-DRIVE, o sistema
elétrico de auxílio de
movimento da Blum, o
armário abre com um leve
toque na frente e fecha
confortavelmente,
pressionando-se um
interruptor via rádio.

Organização nas
gavetas
Com práticas gavetas
LEGRABOX e os adequados
sistemas de divisões internas
AMBIA-LINE, talheres de
auxílio, tábuas ou tigelas
ficam rapidamente à mão.
Além disso, o porta-facas
AMBIA-LINE oferece lugar
para 9 facas, pode ser
aleatoriamente posicionado
na gaveta, e transforma a
procura irritante em coisa do
passado.



Mantimentos sempre
acessíveis
O SPACE TOWER da Blum
convence pelas extensões
totais que abrem
individualmente – para um
acesso confortável pela frente
e por ambos os lados. Há
também muito espaço para
mantimentos e cada extensão
comporta até 70 kg. O
despenseiro pode ser
adaptado individualmente em
largura, altura e profundidade
de acordo com a necessidade
de espaço. 

Condimentos, vinagre
e óleo perfeitamente
acondicionados
Com o porta-condimentos
AMBIA-LINE em sua extensão,
pode-se pegar o conteúdo
rapidamente e retirá-lo com
facilidade. Devido à divisão
interna adequada, frascos de
vinagre e óleo ficam
estocados com segurança e
estão sempre à mão. A
acomodação desses itens é
ideal onde são necessários na
hora de cozinhar – próximos
ao fogão e perto da bancada
principal de trabalho.



Armário de pia
arrumado com lugar
suficiente
Uma área da mesma forma
utilizada intensamente na
cozinha é a pia. Logo abaixo
da cuba da pia, esponjas,
escovas, pastilhas para a lava-
louças, panos ou detergentes
precisam de muito espaço. A
extensão da pia em formato U
aproveita os lugares à direita
e à esquerda da cuba de
forma otimizada, oferecendo,
com isto, espaço disponível
adicional. Desta forma, os
itens de uso diário podem ser
acomodados ordenadamente:
o que é necessário fica ao
alcance e a superfície de
trabalho permanece livre. Um
sistema de descarte de lixo
garante organização adicional.

Vantagens num piscar de olhos

Todos os armários superiores
com portas de elevação

Todas as gavetas e extensões
com organização interna

Mantimentos estocados de
forma visível e centralmente

Condimentos, vinagre e óleo
posicionados com segurança

Área da pia com espaço
disponível novo e bem visível

Processos de trabalho levados
em consideração

Sistema de auxílio de abertura
para manuseio confortável

Design moderno sem puxadores



Você também pode se interessar por isto

Julius Blum GmbH

Fábrica 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

ÁUSTRIA

Fone: +43 5578 705 -
0

E-mail:

Sobre nós

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