
PLAK KOLEKSİYONUN
İÇİN OPTİMAL DOLAP

Pär, ailesiyle İsveç’de, Göteborg’un 130 kilometre
doğusundaki Jönköping şehrinde yaşıyor. 44
yaşındaki İsveçli, bir rock müzik hayranı ve tutkulu
bir plak koleksiyoncusu.

Sadece ilk aldığı uzun çalar "Destroyer" değil, Pär'in gözünde Amerikalı hard-rock grubu KISS
bugün bile özel bir yere sahip: “Grubun daha iyi albümleri olmasına rağmen”, diye anlatıyor
müzik sever. Koleksiyonundaki parçaların çoğu Pär için duygusal bir değer taşıyor: Bazı belli
albümleri, anıları, yaşadıkları ve gittiği konserler ile özdeşleştirmiş.

5 dakika
Jönköping, İsveç

Plak koleksiyonun için optimal dolap

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


Mümkün olan en iyi
plak dizilimi
Pär, yıllar içinde 450’den
fazla farklı müzik türlerinde
plaklardan bir koleksiyona
sahip olmuş. Pazarlama
elemanı olarak çalışan Pär,
“Vinil için en iyi saklama
şeklinin ne olduğu her
zaman bir soru işareti. Kesin
olan bir şey var ki, her
koşulda dikine. Ama benim
hep istediğim şey,
uzunçalarlarımı sergilemek,
her taraftan erişebilmek ve
ararken kapağını hemen
görebilmekti”, diye anlatıyor.
Plaklar ile plak çaların
birbirlerine ne kadar yakın
olabileceği, bir diğer önemli
konuymuş. Bu, oturma
alanında merkezi bir yere
sahip.



"Plakların yeri, tüm koleksiyoncular için bir
sorundur. Ben, çözümüm ile kendim için

optimumu elde ettim."



Daha küçük yaşam
alanı, yerden tasarruf
eden çözüm 
Pär ailesi, müstakil bir evden
yeni bir daireye taşınınca
genel olarak daha küçük bir
yaşam alanına yerleşmiş ve
bu nedenle Pär’e, hobisi için
çok fazla yer kalmamış. O,
bunu bir fırsat olarak görmüş
ve kişisel bir saklama
çözümü yaptırmış: “Bunun
için, ayrı tek tek çekmeceleri
olan ve bu sayede süper bir
görüş sağlayan mutfaktaki
erzak dolabımı örnek aldım”,
diye anlıyor Pär ve ekliyor:
“Plaklarımı daha iyi
sergileyebilmek için
kapaklardan feragat ettim.”



Doğru
kompozisyon

İsveçli, “Tüm beklentilerimi
marangozuma anlattım ve o, bu olayı
nasıl çözeceğimizi, oturma odamıza
en iyi nasıl entegre edeceğimizi ve
mevcut mobilyaların tasarımına nasıl
uyarlayacağımızı düşündü”, diyerek
planlama aşamasını özetliyor. Bu
dolap çözümünün isteğe göre esnek
uygulanan ölçüleri sayesinde
marangoz, uygun büyüklüğü
belirlemiş ve plak dolabını, plak
çalara yakın duracak ve oturma
alanıyla uyumlu bütünleşecek şekilde
tasarlamış.

Optimal erişim 

İpek beyazı LEGRABOX pure
uygulaması olarak kapaksız bir
dolaba yerleştirilen, tek tek dışarı
çekilebilir altı tane Blum çekmecesi,
Pär’in ihtiyacını mükemmel
karşılamış. Sonrasında, tamamen
kişisel bu plak dolabı kısa sürede
tamamlanmış ve Pär, bundan çok
memnun kalmış: İki çocuk babası Pär
son olarak, “Şimdi plaklarıma hızlıca
erişebiliyorum ve bana has özel
sınıflandırma sistemimi mükemmel
uyguluyorum. Çünkü ben, pek çok
diğer plak koleksiyoncusunun
aksine, uzunçalar plaklarımı alfabetik
düzenlemiyorum; bazen müzik
gruplarına, ama bazen de albüm
başlıklarına veya konularına göre
sınıflandırıyorum”, diyor.



Derin iç çekmece olarak LEGRABOX, plak dolabının tasarımına mükemmel
uyuyor. Örnek aldığı mutfaktaki erzak dolabı SPACE TOWER’da olduğu gibi
bu dolapta da çekmeceleri kolay açıyor ve eğilip bükülmeden, uzun uzadıya
aranmadan, plaklara her taraftan erişiyor. Bu pratik dolap ayrıca, daha
planlama esnasında yükseklik, genişlik ve derinlik olarak esnek bir şekilde
gerekli saklama alanına uyarlanabiliyor.

Avantajlarına toplu bakış

Blum’un tüm çekmece box ve
çekmece ray sistemleri ile
uygulanabilirlik

Yükseklik, genişlik ve derinlik
olarak kişisel uyarlanabilme

Elektrikli veya mekanik açma
desteği ile gerçekleştirme
imkanı

Üç taraftan rahat erişim

Yukarıdan kolay alma

Çok ağır yüklendiğinde bile
kolay kullanım

Yüksek, kapalı kasa derin
çekmeceler sayesinde iyi bir
doldurma kapasitesi

Her bir derin çekmecede 70 kg'a
kadar yüksek taşıma kapasitesi

Farklı fiyat segmentleri
uygulayabilme



Bu da ilginizi çekebilir

Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AVUSTURYA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

Hakkımızda

Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

BÜRO

Office Tower – çok
küçük bir alanda
mobil ofis

SAKLAMA ALANI

Mini daire deneyi:
22 m² yaşamak

SPACE TWIN

Mikro yaşam için
dolaplar: Dar ve
çok işlevli

SPACE STEP

Gizli yardımcı
olarak baza
çözümü SPACE
STEP
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