
MİKRO MUTFAKTA
MAKRO ALAN

Blum test laboratuvarındaki mini dairenin kalbi, bir
mutfakta ihtiyaç duyulan tipik her şeyi 4
metrekarede barındırıyor.

8 dakika
Feldkirch,
Vorarlberg



Mikro mutfakta makro alan

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


Laboratuvarımıza davet ettiğimiz çift, Marie ve Oliver, mutfağı incelerken hayrete düşüyorlar.
“Etkileyici! Oliver, mutfağın genel görünümü için “aslında sadece birkaç dolap var, ama
amaca yönelik bölümlendirilmiş”, yorumunu yapıyor. “Her çekmece kendi içinde alt
bölümlere ayrılmış; bu çok akıllıca”, diyor.



Gizli basamak yardımı

Bulaşık makinesini kolayca buluyorlar. Baza basamağı SPACE STEP sayesinde Marie,
AVENTOS kalkar kapaklı yüksek üst dolaba yerleştirilmiş bardak ve fincanlara zahmetsiz
erişiyor. İhtiyaç araştırmacımız Belinda, genç çifti gözlemliyor ve övgüyle yorum yapıyor:
“Harika, çiftimiz tabii ki gizli basamak yardımını buldu ve içgüdüsel kullandı”.



Her santimetreden yararlanılıyor

Sempatik çiftimiz, u-tipi eviye çekmecesini enine boyuna inceliyor. Geleceğin Berlinlileri,
yüksek çöp kutusundan özellikle etkileniyorlar. Oliver, “Kes, soy, at” diyerek fikri övüyor ve
zarif bir el hareketiyle hayali çöpü süpürüyor.



Mobilya içinde akıllı kombinasyonlar
Eviye ve ocağın etrafında, AMBIA-LINE iç bölmeli geniş derin çekmeceler
bulunuyor. Burada, örnek olarak çatal bıçak ve pişirme takımları çekmecesi
veya baharatlar, kaplar ve tencereler için derin çekmece uygulanmış. Marie,
“İçerisindeki alt bölme ile gerçekten çok iyi çalışıyor”, diyor etkilenmiş bir
şekilde. “Genelde ayrı yerlerde duran eşyalar burada beraber yerleştiriliyor.”









Dar saklama alanı mucizesi

Karşıda duran, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesinden oluşan elektrikli aletler grubunun
olduğu yüksek dolap, SPACE TWIN’li dar bir yüksek dolap ile kombine edilmiş. Buraya, erzak
kaplarının ve şişelerin yanı sıra folyolar ve daha birçok eşya yerleştirilmiş. 31 yaşındaki genç
kadın, “Bu kadar küçük bir yere bu kadar çok saklama alanı imkanının ‘gizlenmiş’ olması,
benim için çok şaşırtıcı. Dar dolaplara hayran kaldım, böyle bir şey beklemiyordum”, diyerek
izlenimini dile getiriyor.



İlave fonksiyonlu yemek alanı
İki kişilik komple yemek alanı, gerektiğinde 4 kişilik rahat bir masaya
dönüşüyor ve bir de ayrıca, gizlenmiş saklama alanı sunuyor. Hep pratik
düşünen Oliver, “Bu masa, iki kişi bir şeyleri doğramak istediğimizde de çok
pratik”, diyor ve gülümsüyor. “Böylece her birimizin kendi tezgahı oluyor”.
Katlanır sandalyeler için bile bir saklama alanı düşünülmüş. Marie ve Oliver,
bir ara oturma alanında biraz dinleniyorlar ve o ana kadar gördüklerini
değerlendiriyorlar.

Marie, “Burada her şey rahat ve kolay işliyor” diye özetliyor. “Hafifçe bastırarak açmaya ve de
gizli bölmelere ve çekmecelere bu kadar çabuk alışabileceğim aklıma gelmezdi”. Oliver de
bunu onaylıyor: “Aslında burada, kalbinizden geçen her şeye sahipsiniz”, diyor açık fikirli
bilişimci. “Burada gördüğümüz çok çeşitli pratik fikirlerle Berlin’deki yeni evimiz için en iyi
şekilde hazırız” diyerek keyifli gülümsüyor.

Avantajlarına toplu bakış

Daha fazla saklama bölmesi için
alan yüksekliğinin tamamını
kullanma

Daha iyi erişim için gizli
basamak

Daha iyi alan kullanımı için
genel olarak az sayıda, ama
özellikle geniş elemanlar

Tamamlayıcı olarak ekstra küçük
dolaplar

Akıllı planlama ile işi kısa
mesafelerde yapmak
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