
DICAS E TRUQUES DA AMANDA PARA
MAIS ORGANIZAÇÃO EMBAIXO DA
PIA 

Quem não sabe disso? Embaixo da pia reina o caos: a lixeira toma muito
espaço, os utensílios e apetrechos de limpeza ficam empilhados e
embaixo da cuba da pia muito lugar é desperdiçado. É importante usar
de forma sensata este espaço disponível subestimado e colocar mais
ordem em uma das áreas mais utilizadas da cozinha.
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MILTON KEYNES

Dicas e truques da Amanda para mais organização embaixo da pia 

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


Sem desperdiço de espaço embaixo da pia

“Por anos me incomodou o fato de que embaixo da
pia sempre reina muita desordem e assim muito
espaço é desperdiçado”, explica a colaboradora
Blum Amanda Hughes. A mãe de dois adolescentes
fala por experiência: por um lado, a partir das
vivências na própria cozinha, por outro lado, pelo
seu trabalho diário com os fabricantes e
comerciantes britânicos de cozinhas. Meu marido e
eu trabalhamos fora durante a semana e os
meninos vão para a escola, então as refeições e o
tempo gasto juntos nos finais de semana são
preciosos”, conta a colaboradora de 49 anos.
“Ninguém gosta de lavar a louça, ainda mais
manualmente. E quando as coisas usadas para lavar
estão espalhadas ou fora do alcance, eu
pessoalmente fico sem nenhuma vontade para isso.
E não é só comigo, mas com toda a família”, relata a
especialista do showroom Blum em Milton Keybes,
norte de Londres, sobre seu dia a dia.

"Lavar louças não é muito divertido para as pessoas, mas a
desordem embaixo da pia torna isto pior."

http://blum.com/sinkcabinet


Organização num piscar de olhos no armário embaixo da
pia

Amanda completa: “Por isso, a extensão para pias da Blum é uma ideia muito boa. Tudo fica perfeitamente
organizado e no local exato onde é necessário.” Com extensões recortadas em forma de U, o lugar em volta da cuba é
utilizado da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, o acesso ao interior do armário fica otimizado. Nem um único
centímetro desse espaço disponível importante é desperdiçado na cozinha: assim, todos os auxiliares importantes de

cozinha, como detergentes, esponjas, luvas ou escovas de garrafas, estão sempre à mão. Complementado com um
sistema de separação de recicláveis para descarte mais fácil de detritos, todo o armário embaixo da pia surpreende de

repente pela sua organização, não importando qual solução esteja instalada no armário inferior abaixo da pia.



TANDEM



LEGRABOX pure

TANDEMBOX antaro



Ambas as mãos livres, graças ao sistema de auxílio de
abertura

“Especialmente na pia, as mãos ficam frequentemente ocupadas, molhadas ou sujas. O sistema de auxílio de
movimento SERVO-DRIVE ajuda com um leve toque com o joelho, o quadril ou o pé: a extensão abre eletricamente e o

usuário da cozinha pode descartar facilmente o lixo ou pegar um pano de prato”, diz Amanda, sabendo do que fala.
Um pequeno empurrão é suficiente – graças ao sistema adaptativo de amortecimento BLUMOTION, o armário da pia

fecha em seguida leve e silenciosamente.

Tanto na cozinha, como
no banheiro
“Naturalmente, a solução funciona não só
na cozinha, como também no banheiro
embaixo do lavatório. Do mesmo jeito
aqui: tudo fica onde é necessário”, diz
Amanda. A britânica observa finalmente
com uma piscada: “Isto alegra todos os fãs
da beleza, especialmente se aqui houver
espaço disponível adicional”. Práticas
divisões internas, como AMBIA-LINE ou
ORGA-LINE, facilitam a orientação também
no banheiro, não importando o que seja
colocado aqui, se cosméticos ou outros
produtos.

MOVENTO



Todas as vantagens num piscar de olhos

Implementação com todos os sistemas box e
de corrediças Blum

Viável com o sistema elétrico ou mecânico de
auxílio de abertura

Aplicação Standard de fácil configuração

Espaço disponível valioso, ao invés de lacunas

Mais organização no armário embaixo da pia

Compatível com sistemas de divisões internas e
sistemas de separação de recicláveis



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.

Saiba mais

ERGONOMIA

Cozinhando em espaço
menor

COZINHA

Nova cozinha, nova sorte

ESCRITÓRIO

Office Tower – escritório
móvel no menor espaço

ERGONOMIA

10 dicas para a cozinhas
dos seus sonhos
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