
ERZAK DOLABI İÇİN
FİKİRLER

Kiler ve sandık odası artık tarihe karıştı. Günümüzde
işlevsel dolaplar, her tip erzak için saklama alanı
sunuyor. Burada, mutfakta gıda maddesi
stoklamaya dair fikirler bulabilirsiniz.

2 dakika
Dünyada

Erzak dolabı için fikirler

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


SPACE TOWER: Çok yönlü çözüm
Kapaklı yüksek dolapta ve içindeki derin çekmecelerde, erzaklarınızı düzenli
saklayabilir ve hep el altında tutabilirsiniz. Her kat tek tek dışarı çekilir, üç
taraftan rahat erişilir ve kolayca görülür. Büyük bir avantaja sahiptir: Dolap
içinin, ecza dolabında olduğu gibi her zaman komple hareket ettirilmesi
gerekli değildir; tersine, sadece içinden bir şey almak istediğiniz çekmece
açılır. Dilerseniz, çekmeceler arasındaki mesafeyi de kişisel ihtiyaçlarınıza
göre ayarlayabilirsiniz.

Böylelikle, örneğin şişeler veya mısır gevreği kutuları gibi yüksek eşyalar için
dolabın alt kısmında daha fazla yer ve üst kısmında kutular ve erzak
kavanozları için alçak bir çekmece planlayabilirsiniz. Tamamen tercihleriniz
ve isteklerinize göre...





SPACE TOWER’in sadece içi esnek tasarlanmıyor. Bu dolap, ne kadar saklama
alanına ihtiyaç olduğuna göre istenen her genişlikte planlanabiliyor. Küçük
bir mutfakta, 300 mm genişlikten itibaren komple saklama alanı mucizesi
olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Büyük aileler için 600 ila 1200 mm arası bir
genişlik daha kullanışlı oluyor. Küçük bir öneri: 650 mm’ye kadar çok derin
çekmeceler, kullanılabilir saklama alanından maksimal faydalanıyor.





Erzaklar için alt dolap

Erzaklar, geniş derin
çekmeceli bir alt dolapta da
pratik bir şekilde saklanabilir.
Esnek kullanılan iç bölmeler
ile açık paketler, devrilmeden
güvenli durur ve kolay erişilir.

Yüksek yan paneller ve
arkalıklar sayesinde, paketler
dışarı taşmadan veya arkaya
düşmeden düzenli istiflenir.
Her çekmece 70 kg’a kadar
yük taşır ve ağır yüklenmiş
derin çekmeceler bile her
zaman kesintisiz hareket eder.
Böyle bir dolap da farklı
genişliklerde esnek
planlanabilir; 300 ila 1200 mm
arası herhangi bir genişliğe
sahip olabilir.



Erzaklar için köşe dolap SPACE CORNER

Mutfak düzenine göre, erzakları köşede stoklamak anlamlı olabilir. SPACE
CORNER ile, tek tek dışarı çekilebilen köşe çekmeceler kullanılabilir. Geniş
derin çekmeceler, en arka köşeye kadar rahat bir görüş ve eşyalara yukarıdan
kolay bir erişim sunar.



Ve bir bakışta eksik erzağı kolayca tespit edersiniz. Derin çekmeceler,
standart çekmeceler gibi, esnek kullanılan iç bölmeler ile donatılabilir. Böyle
bir dolap, farklı yükseklik ve genişliklerde uygulanabilir. 900 mm - 1200 mm
arası bir genişlik öneriyoruz.

Avantajlarına toplu bakış

Düz derin çekmeceler veya köşe
çekmeceler sayesinde optimal
saklama alanı kullanımı

Tam çekişli çekmeceler
sayesinde kolay erişme ve
görme

ORGA-LINE veya AMBIA-LINE iç
bölümlendirme sistemleri ile iyi

Yükseklik, genişlik ve derinlik
olarak esnek uygulama

Çekmeceler için 70 kg'a kadar
yüksek taşıma kapasitesi

BLUMOTION sayesinde
çekmeceleri yumuşak ve sessiz
kapama
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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

MUTFAK

VAY etkisi yaratan
eviye dolabı

MUTFAK

İyi tasarlanmış bir
baharat dolabı ile
yemeği bir uzman
becerisiyle
tatlandırın

MUTFAK

Soyun, kesin,
rendeleyin; uygun
mutfak dolabı
sayesinde yemek
kolay hazırlanır

MUTFAK

Tabak ve çatal
bıçak takımlarını
alt dolapta
saklayın
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