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ADA MUTFAK: AYNI ANDA
HEM GÜZEL HEM DE
PRATİK OLMALI

Melanie Raff ve Marco Hornung ortak hayallerini
gerçeğe dönüştürmüşler; Estetik ile fonksiyonu
birleştiren ve onların yaşam stilini mükemmel
yansıtan bir mutfak. Almanya'da Konstanz Gölü
kıyısındaki Allensbach Kasabası, muhteşem bir doğa
manzarasına sahip: Önünde elma ağaçları, çayırlar
ve tarlalar uzanıyor, uzaktan Alp Dağları görülüyor.
"İçinde, ikimizin de kendini iyi hissettiği bir ortam",
diye açıklıyor Melanie.

3 dakika
Allensbach, Almanya



Göl manzaralı modern bir mutfak
"Mutfak kesinlikle evimizin merkezi", diye anlatıyor pazarlama uzmanı Marco
ve ekliyor: “İdeallerimizi gerçekleştirmek ve günlük yaşamımızı mutfak
planımızda tam olarak biçimlendirebilmek bizim için çok önemliydi; mutfak
planlayıcımız ile buna göre bir plan oluşturduk.” Melanie ve Marco’nun ada
mutfağı baştan aşağı mükemmel şekillendirilmiş. "Sade, beyaz kapaklar
huzurlu bir ortam yaratıyor", diyerek memnuniyetini dile getiriyor Melanie.
Özellikle, güzel görünümün gözardı edilmediği doğallığı seviyor.



Sade kapaklar, çarpıcı tezgah
Eviyenin etrafındaki göz alıcı tezgah, özel ve şık bir stil yaratıyor. “Hangi
malzemeyi kullanacağımızı çok uzun düşündük. Ben, parmak izini gösteren
geleneksel paslanmaz çelik kullanmak istemedim; modern, biraz daha
endüstriyel bir şıklık yakalamayı arzu ettim", diyor Melanie. Bu konunun
çözümünü Kuzey Almanya'da bulmuşlar: Beş milimetre kalınlığında, sıcak
haddelenmiş çelikten tek parça bir tezgah.



Mükemmel iş akışı garanti altına alınmış
Ahçılığı hobi haline getirmiş olan Marco için özellikle “mükemmel iş akışı”
önemliymiş. Mutfak dolapları, onun mutfakta "gereksiz hareketler" ile
zaman kaybetmesini engelleyecek şekilde, tam olarak tipik alışkanlıklarına
göre düzenlenmiş: “İkimiz beraber yemek pişirirken bile birbirimizin yolunu
kesmiyoruz”, diyor Marco. Geniş konfor sunan fonksiyonel çözümler, yemek
pişirirken ona yardımcı oluyor.

Örneğin, ada mutfağın ortasında, doğrudan tezgahın altına uygulanmış
büyük çekmece, gerekli tüm aletlere yeterli yer sunuyor ve her birinin, ihtiyaç
duyulduğu anda ihtiyaç duyulan yerde olmasını sağlıyor. Ocak ve lavabo
arasında duran tezgah da güzel bir genişlik ve derinliğe sahip. Sebze
bıçağından oklavaya kadar her şey burada hemen el altında duruyor.

"Melanie daha ilk bakışta, mutfağımızın
zarif, sade çizgilerine bayıldı. Beni ise pratik

bıçaklık ve folyo kesici etkiledi."



Melanie ve Marco’nun mutfağında mevcut saklama alanı optimal
kullanılıyor. Bunu nasıl gerçekleştirdiklerini şöyle anlatıyorlar:

Hafif bir dokunuş – SERVO-DRIVE ile
Çöpler nasıl atılıyor? Sorun değil; çünkü, çöp çekmecesi pratik bir şekilde
eviyenin altına yerleştirilmiş ve elektrikli hareket desteği SERVO-DRIVE ile
donatılmış. Çekmece kalça, diz veya ayak ile kapağına hafifçe bastırıldığında
sanki kendiliğinden açılıyor ve de entegre fren sistemi BLUMOTION
sayesinde yumuşak ve sessiz kapanıyor.

Marco gülümsüyor ve "Aynı anda birden fazla işi yapan benim gibi biri için
ideal", diyor. "Ellerim genellikle ya dolu ya da ıslak oluyor. Bu çekmece
gerçekten her gün değerini ortaya koyuyor." Ve Melanie ekliyor: “Verdiğimiz
bir partide misafirlerimiz yanlışla yaslandı, ama çekmece açılmadı.”

Çift, yeni hareket özgürlüğünden o kadar etkilenmiş ki, sonradan buzdolabını
da kulpsuz çözüm SERVO-DRIVE flex ile donatmış. SERVO-DRIVE, ekstra bir
şalter yardımıyla istendiğinde devre dışı da bırakılabiliyor; temizlik için ideal.



Detaylı düşünülmüş iç bölümlendirme
sistemli şık çekmece

Parmak izi bırakmayan
paslanmaz çelikten LEGRABOX
çekmecelerin ince ve düz
tasarımı, estetik ve
fonksiyonun en ince
ayrıntısına kadar başarılı
birlikteliğine büyük ölçüde
katkı sağlar. Aynı şekilde,
çekmecelere uygun iç
bölümlendirme sistemi
AMBIA-LINE de...

Doğru planlama yolun yarısıdır

“Saklama alanı az diye şikayet
edemem”, diyerek gülüyor
Marco ve ekliyor: “Plan
yaparken, neyin nerede olması
gerektiğini önceden uzun
uzadıya düşündük. Örneğin,
baharat çekmecesini
ısmarlama yaptırdık ve
doğrudan ocağın yanına
yerleştirdik.”



Sorulacak son bir soru var...
İkinizden biri mutfağı planlarken geri adım atmak zorunda kaldı mı? "Hayır,
hayır", diye aynı anda cevap veriyorlar. Her ikisinin de idealleri ve talepleri

mutfağa yüzde yüz yansımış. "Melanie'nin estetik anlayışı ve benim yüksek
fonksiyon beklentim birbirine ters düşmedi. Aksine: İkimizin talepleri

beraber mükemmel bir mutfak yarattı", diye özetliyor Marco. Ve Melanie
onaylıyor: "Biz gerçekten yenilmez bir ekibiz!"

Avantajlarına toplu bakış

İş akışı dikkate alma

Yeterli saklama alanı planlama

Kulpsuz kapakları hafifçe
bastırarak rahat açma

İyi bir düzen ve rahat bir görüş
için iç bölümlendirme sistemleri

Düz bir tasarıma sahip yüksek
kaliteli çekmeceler
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