
TASARIM, FONKSİYON İLE
BİRLEŞİYOR

Bechterlerin evinde her şey birbirine uyuyor:
Mevcut saklama alanından mümkün olan en iyi
şekilde faydalanılıyor ve ceviz desen, gardıroptan
banyoya evin tamamında komple kullanılıyor.

3 dakika
 Höchst, Avusturya

Tasarım, fonksiyon ile birleşiyor

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


Oskar ve Daniela Bechter, çocukları Raúl ve Elena ile Vorarlberg’de bir evde
yaşıyorlar. Daha evin girişinde misafirleri, görkemli bir mobilya karşılıyor.

Bechterler burada, etkileyici ve düzenli bir şekilde bir sürü eşya saklıyorlar:
Girişteki gömme dolap, tüm ailenin ceketlerini, ayakkabılarını ve

aksesuarlarını barındırıyor.





Oskar, “Eşim, birçok şaldan oluşan koleksiyonu için, tamamen dışarı
çekilebilen ekstra bir çekmece tasarlattı”, diyerek küçük bir sır veriyor ve
gülümseyerek ekliyor: “Bir insanın neden bu kadar çok şeye ihtiyacı olduğu
benim için bir muamma, ama hepsi düzenli saklanıyor ve her zaman kolay
erişiliyor.” Ahşap çekmeceler için TANDEM ray, içinde ne kadar şal veya ne
kadar ağır eşya olursa olsun, kesintisiz hareket ve frenli kapama sağlıyor.

Kapakların çarpması geçmişte kaldı

Soğuk mevsimlerde kullanılan
şapkalar, eldivenler ve
terlikler, üst kısımlarda
saklanıyor. Evin beyi, “Bizde,
evin hiçbir yerinde kapaklar
artık çarpmıyor”, diyor ve
ekliyor: “Entegre fren sistemli
CLIP top BLUMOTION
menteşe, dolap kapaklarının
yumuşak ve sessiz



Oturma odasında bildik bir ekstra

Oskar Bechter, “Şömine
ustamızın, yerdeki parkeler ile
mobilya kapaklarını birbiri ile
bütünleştirmek gibi güzel bir
fikri vardı”, diye anlatıyor.
“Ama kulplar, genel resme
uymayacaktı ve görünümü
bozacaktı. Bu nedenle,
elektrikli destek kullanmayı
seçtik.” Hareket teknolojisi
SERVO-DRIVE çekmeceleri,
hafifçe bastırıldığında
elektrikli açıyor ve frenli
kapatıyor.

Daniela, “Ama hepsi bu değil”
diye ekliyor. Çünkü,
TANDEMBOX derin
çekmecelerin yanakları kişisel
tasarlanmış. İki çocuk annesi,
"Çok zor karar verdim. Çini
şöminemize ve parkelerimizi
hangi malzeme uyar? Derinin
sıcak görünümü,
mobilyalarımızı tamamen özel
kıldı”, diye fikrini söylüyor.
Böylece tasarım, oturma
odasında da tutarlı bir şekilde
devam ediyor.



Banyoda: Daha fazla saklama alanı için
akıllı alan ayırıcı

Ceviz malzeme, banyoda da
şık bir şekilde kendini
gösteriyor: “Benim için
burada, bütünlük yaratan bir
stil oluşturmak kadar, özellikle
yeterli saklama alanına da
sahip olmak önemliydi. Bunu,
akıllı alan bölümlendirme ve
bir alan ayırıcı ile başardık”,
diye anlatıyor Daniela.

Lavabonun altındaki dolapta,
ailenin her üyesi için bir tane
derin çekmece bulunuyor: “Bu
çekmece sadece bana ait”,
diyor oğulları Raúl gururla.
Buraya, kendi bakım
ürünlerinin yanı sıra, daha
fazla banyo keyfi için plastik
su hayvanlarını da koyuyor.
Pratik ORGA-LINE iç bölmeler,
düzen sağlıyor ve eşyalara
erişimi kolaylaştırıyor.



Aynanın arkasına gizlenmiş saklama alanı

Annenin kozmetik malzemelerinin, parfümlerinin ve de evin ecza dolabının,
büyük bir aynanın arkasında bir yeri olmuş ve böylece çocukların
erişemeyeceği şekilde yerleştirilmiş. CRISTALLO menteşe, göze batmadan,
hem içten hem de dıştan tam yüzeyli ayna kapaklar uygulamayı mümkün
kılıyor: “Bu, evimizin tasarımına mükemmel uyan ve ayrıca ilave saklama
alanı yaratan şık bir çözüm”, diyor Oskar son olarak.



Avantajlarına toplu bakış

Tasarımın bütünlük yaratacak
şekilde uygulanması

TANDEM ray sayesinde uygun
ahşap çekmeceler

Frenli CLIP top BLUMOTION
menteşe ile çarpmayan kapaklar

Oturma odasında elektrikli
hareket desteği SERVO-DRIVE

TANDEMBOX derin çekmecelerin
yanak tasarımı

ORGA-LINE

Alan ayırıcı ile banyoda daha
fazla saklama alanı

CRISTALLO menteşeler ile şık
aynalı dolap



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

ERGONOMİ

Yıldızlı şef Roger
van Damme ile
mutfakta 

SAKLAMA ALANI

Nihayet mutfakta
yeterli yer var!

BÜRO

Ev ofis için
çözümler

ERGONOMİ

Mesafeleri kısaltan
7 öneri

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/tr/stories/story_2624.html
https://www.blum-inspirations.com/tr/stories/story_2304.html
https://www.blum-inspirations.com/tr/stories/story_2112.html
https://www.blum-inspirations.com/tr/stories/story_1856.html

