
MİKRO YAŞAM İÇİN
DOLAPLAR: DAR VE ÇOK
İŞLEVLİ

Mutfağınızın büyüklüğü ne olursa olsun, mevcut
alandan mümkün olan en iyi şekilde faydalanmak
önemlidir. Bu, özellikle küçük dairelerde veya
mutfaklarda ön plana çıkar: Planlarında dar
dolapları akıllıca kullananlar, en küçük boşluktan
bile faydalanabilirler. Bu yaklaşımı ispatlamak için 22
metrekarelik bir daireyi “evreka etkisi” ile
ilişkilendirdik ve ünlü bir kişiyi denek olarak
araştırmaya gönderdik.

5 dakika
Feldkirch, Avusturya

Mikro yaşam için dolaplar: Dar ve çok işlevli

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


Sanal gerçeklik
gözlüğü ile test
dairesini
dolaşma
Blum ihtiyaç araştırması
bölümünden Belinda Gasser,
moderatör Eric Schroth için bir
sürpriz hazırladı. 30 yaşındaki
sempatik moderatörü, sanal
gerçeklik gözlüğünün
yardımıyla sıra dışa saklama
alanı çözümlerini kendi başına
aramaya gönderdi.



Alışılmadık rol dağılımı
Rolleri değiştik ve moderatörden oyunun diğer tarafında olmasını istedik:
Kölnlü moderatör, “Buraya gelirken bir deneye katılmayı beklemiyordum”,
diyerek gülüyor. “Ama kulağımda Belinda’nın sesi ile yönlendirilmek çok
eğlenceliydi. Normalde bir konuşmayı veya şovu yönlendiren benim, ama
bugün tersi oldu. Ve Belinda bunu çok güzel bir şekilde yaptı”, diyor Eric.

Yemek yapmayı hobi haline getirmiş olan Eric, “Benim mutfağımda da Blum ürünleri
bulunuyor. Eviye çekmesini daha önce duymuştum, ama tüm bunları ‘live’ keşfetmek
tamamen ayrı bir şey. Dar dolaplar için çözümleri ilk defa görüyorum. Bence, her bir
santimetrenin bu şekilde kullanılıyor olması kesinlikle harika”, diyerek hayranlığını

dile getiriyor.



SPACE TWIN sayesinde, mutfak erzakları da küçücük bir
alana yerleşebiliyor.

Dar dolaplar, oturma odasında da tamamlayıcı
mobilyalar olarak ideal kullanılabiliyor.



Bum’un küçük saklama alanları için pratik çözümü SPACE TWIN, diyagonal
yerleştirilen rayları sayesinde ilave saklama alanı yaratıyor. 22 metrekarelik

dairemizde görüldüğü gibi, mutfakta şişeler, kesme tahtaları ve baharatlar için, ama
aynı zamanda da uygun bir planlama ile oturma odasında kitaplar veya banyoda

çamaşır askısı için optimal kullanılıyor. Biz burada, dar dolapların büyüklüğünü ve iç
organizasyonunu özel olarak eşyalara göre ayarladık.

"Akıllı saklama alanı kullanımı sayesinde ev,
gerçekte olduğundan daha büyük

gözüküyor."

Banyoda da akıllı bir çözüm: Blum SPACE TWIN.





İhtiyaç duyduğu yer az, sunduğu konfor
yüksek

Dar dolaplar, az bir yere ihtiyaç duymasına rağmen, kendini ispatlamış bir
kalite sunuyor. SERVO-DRIVE ve BLUMOTION ile donatılan dolabın hafifçe
bastırıldığında elektrikli açılması ve yanı sıra adapte frenleme sistemi ile

yumuşak kapanması, Blum çekmecelerinin alışılagelmiş konforunu sağlıyor.
Moderatör, “Dar dolapların tamamen dışarı çekilebiliyor olması ve böylece

her şeye rahat erişilebilmesi özellikle hoşuma gitti”, diyor.

Başarılı deney
İhtiyaç araştırması uzmanımız,
“22 metrekare büyüklükte bir
daire ile bir test yapısı
kurmamızdaki amaç, akıllı
çözümler ile mümkün
olduğunca çok saklama alanı
kazanmak ve deneklerin
bunları nasıl algıladığını
gözlemlemektir”, diye
açıklıyor ve ekliyor: “Eric
cesurca araştırdı ve pek çok
şeyi keşfetti.”



Finalde doruk noktası
Deneyin sonunu doruk noktasında bitirmek için Belinda, moderatör
koltuğuna bir SPACE TWIN daha uygulattı. “Koltuğun koluna uygulanmış dar
dolap, beni gerçekten şaşırttı. Bu hiç aklıma gelmezdi”, diyor Eric ve ilave
ediyor: “Bir film sever olarak buna çok sık ihtiyaç duyabilirim ve misafirlerim
üzerinde de iyi bir etki bırakırım. Bu çözüm, benim istek listemde kesinlikle
en üstte.” İhtiyaç araştırması bölümümüz, bu çözüm için gerçekten ustalığını
gösterdi ve bir döşemeci ile özel bir konstrüksiyon yarattı.

İster standart çözüm ister bireysel uyarlanmış SPACE TWIN kullanılsın, asıl önemli
olan, daha mutfağı planlarken ve yaşam alanlarını tasarlarken mevcut yerden

mümkün olan en iyi şekilde faydalanmaktır. Blum’un dar dolaplar için çözümü ile
kullanılabilen saklama alanından daha fazla faydalanılır ve mutfak mizanpajında atıl

kalan boşluklar geçmişte kalır.



Avantajlarına toplu bakış

Boşluklar yerine değerli saklama
alanları

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

Elektrikli veya mekanik açma
desteği ile gerçekleştirme
imkanı

Standart uygulamayı kolay
yapılandırma

150 mm genişlikten itibaren
uygulama

Her bir dolapta 20 kg'a kadar
yüksek taşıma kapasitesi

Diyagonal yerleştirilen raylar
sayesinde yüksek çekmece yanı
stabilizasyonu

Ağır yüklendiğinde bile
kesintisiz hareket etme özelliği

Saklanan eşyalara göre
kişiselleştirme imkanı
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Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
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Daha geniş bilgi edinin

OTURMA ODASI

Plak koleksiyonun
için optimal dolap

SAKLAMA ALANI

Mini daire deneyi:
22 m² yaşamak

SAKLAMA ALANI

Eviyenin altında
daha fazla düzen
için öneriler ve
ipuçları 
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