
HONG KONG’LU BİR
AİLENİN MUTFAĞI İÇİN
OPTİMAL ALAN
KULLANIMI

Genç bir aile kendine, hareketli bir metropol olan
Hong Kong’da yeni bir yuva bulma hedefi koymuş.
Üçüncü çocukları küçük Andrea doğduktan sonra
daha fazla yere ihtiyaçları olmuş.

3 dakika
Hong Kong, Çin

Hong Kong’lu bir ailenin mutfağı için optimal alan kullanımı

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


Bugüne kadar kullandıkları mutfak tam
bir stres
Ruby Ha, “Eski evimizde, özellikle mutfak beni strese sokuyordu”, diyor. “Her
taraf eşya doluydu. Neredeyse iş yapabileceğim yer yoktu. Yeni bir şeye
başlamadan önce, bir evvel kullandığım mutfak gereçlerini her zaman hemen
kaldırmam gerekiyordu.” Üç ay aradıktan ve on daire gezdikten sonra ideal
evi bulmuşlar: “ Beş metrekare kullanım büyüklüğüne sahip yeni
mutfağımızda mevcut alandan en iyi şekilde faydalanmak istedik”, diye
anlatıyor, pazarlama elemanı olarak çalışan 39 yaşındaki kocası Ivan Yim.

Eski mutfak ile ÖNCESİ

Kendini mutlu hissetmenin yolu Feng-Shui
Ruby ve Ivan satın alma sözleşmesini imzalamadan önce, yeni dairelerini bir
Feng-Shui ustasına baştan aşağı kontrol ettirmişler. Ve ondan, mutfak planı
için iyi tavsiyeler de almışlar. Hemşirelik yapan 38 yaşındaki Ruby, “Çin
kültüründe ocak ve eviye yan yana veya karşı karşıya yerleştirilmez”, diye
açıklıyor. Çin’in uyumlu yaşam felsefesine göre, bunun tersi bir durumda aile
yaşamının dengesi bozulabilir.



"Feng-Shui ustası, dairenin ailemize gayet
uygun olduğunu onayladı. Böylece, yenileme

çalışmasına iyi bir hisle başladık."



Çin'de, evi
yenilemeye
başlamadan önce bir
Feng Shui ustasına
danışmak,
alışılmadık bir
durum değil.



Küçük mutfak için harika çözümler
Çin metropolünde mutfaklar, planlamayı hiç de kolaylaştırmayan 3 ila 5
metrekarelik bir büyüklüğe sahiptir. Ailenin mutfak tasarımcısı, u-tipi mutfak
uygulayarak alanla ilgili zorlukların üstesinden gelmiş. Mutfak planlamasını
üstlenmiş olan Isaac To, “Eski mutfağın asıl sorunu, saklama alanının
yetersiz olmasıydı. Bu çözüm, hem yeterli tezgah hem de gıda maddeleri ve
mutfak gereçleri için yer sunuyor”, diye anlatıyor.

Eski mutfakta çok az yer varmış ve her şey dağınık duruyormuş. Yeni mutfak derli
toplu ve düzenli.

Her santimden anlamlı faydalanmak
Erzak dolabı SPACE TOWER, tek tek çekilen beş çekmecesi ile uzun zamandır
beklenen saklama alanını sunuyor ve aynı zamanda, mutfağın farklı alanlara
bölünmesine yardımcı oluyor. Stoklama alanın yanında tabak çanaklar için
bir alan, eviye alanı, mümkün olduğunca büyük bir tezgah ve pişirme alanı
bulunuyor: “Mutfak planlayıcımızın bu kadar çok derin çekmece kullanmış
olması hoşuma gidiyor”, diyerek Ruby, memnuniyetini dile getiriyor.
“Mutfak, üçüncü çocuğumuzun bebek malzemelerine rağmen dolup
taşmıyor.”



Her şey açma hareketine bağlı

Teknoloji meraklısı Ivan,
“Hatta bazı çekmeceler
elektrikli açılıyor”, diyerek
hayranlığını gösteriyor. “Bu,
özellikle eller doluyken çok
pratik. Ayağımla veya ayak
parmaklarımla kapaklara
hafifçe bastırıyorum.”
AVENTOS kalkar kapaklar
aileye, başını çarpma tehlikesi
olmadan üst dolaplara sınırsız
erişim sağlıyor. Kalkar
kapaklar yukarı açılıyor ve
hiçbir çıkıntılı kapak mutfakta
rahat iş yapılmasını
engellemiyor.

Sade tasarım ve pratik fonksiyon:
Kulpsuz kapaklar, SERVO-DRIVE
sayesinde hafifçe bastırıldığında açılıyor.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Yemek pişirmek bir aile etkinliğine
dönüşüyor
“Eski mutfağımızda en fazla hafta sonları veya bayram günlerinde yemek
pişiriyordum, çünkü çok kullanışsızdı”, diyor hemşire Ruby. 38 yaşındaki
genç kadın şöyle anlatıyor: “Ve bu, yemek pişirmeyi sevmeme ve çocuklarım
için sağlıklı besinler hazırlamak istememe rağmen böyleydi. Küçük
mutfağımızı kurduktan sonra, 5 yaşındaki Elaina ve 3 yaşındaki Serena bile,
öyle çok da bir yer darlığı yaşamadan bana yardım ediyor.” “Büyük” kızı,
anneyle yemek pişirmekten çok hoşlanıyor. Tüm aile, yeni dairede kendini iyi
hissediyor ve bu, kısmen de pratik mutfaktan kaynaklanıyor: “Yeni
yuvamızda çok mutluyuz”, diyor Ruby son olarak.

Yeni mutfak hem büyükleri hem küçükleri büyülüyor





Avantajlarına toplu bakış

U-tipi mutfak, saklama alanı
yaratıyor ve yeterli tezgah
sunuyor

Alt dolaplara uygulanan derin
çekmeceler, iyi bir erişim ve
rahat bir görüş sağlıyor

Erzak dolabı SPACE TOWER, bir
kiler görevi görüyor

Üst dolaplara uygulanan kalkar
kapaklar, özgürce hareket
etmeyi sağlıyor

Derin çekmeceler, SERVO-DRIVE
ile hafifçe bastırıldığında
elektrikli açılıyor
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Hakkımızda

Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

BÜRO

Ev ofis için
çözümler

TASARIM

Ada mutfak: Aynı
anda hem güzel
hem de pratik
olmalı

ERGONOMİ

Mesafeleri kısaltan
7 öneri

TASARIM
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