
VANCOUVER: YENİLENMİŞ
DAİREDE YENİ BİR YUVA

Vancouver, dünyanın en iyi yaşanabilir şehirleri
arasında geleneksel olarak ilk on içinde yer alıyor.
İngiliz Kolumbiyası’ndaki şehir, Kanada’yı
tanımlayan her şeyi kendinde barındırıyor: Dağlar,
deniz, fiyortlar ve dost canlısı insanlar. Aynı
zamanda dünyanın en büyük ikinci ülkesinin en
pahalı ikinci şehri. Riko ve Yoshi gibi genç insanlar,
kendi evlerine sahip olma hayallerini
gerçekleştirmek ve mevcut alanı mümkün olan en
iyi şekilde kullanmak için yaratıcı olmak zorundalar.

8 dakika
Vancouver, Kanada

Vancouver: Yenilenmiş dairede yeni bir yuva

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


Eskinin yeni
fikirler ve
modern tasarım
ile
kombinasyonu
Riko ve Yoshi, 4 yıldır
beraberler ve 2020 yılında
evlenmişler. Evlendikten
sonra, Vancouver’da 36
metrekarelik bir stüdyo
dairede yaşamaya başlamışlar.
Yoshi, “Daha büyük bir ev
bulabilmek için tüm
seçenekleri gözden geçirdik”
diyor. Gelecekteki bina
geliştirme projelerinin ön
ödemeli ev alımından
banliyöye taşınmaya kadar...
Riko, “Ancak bölgedeki
daireler ya çoktan satılmış ya
çok küçük ya da ekonomik
gücümüzün üstündeydi. İşe
gidip gelmek zor olacağı için
merkezden uzağa taşınmak
söz konusu bile değildi” diye
anlatıyor. Sonuç olarak, eski
bir daireyi yenilemek
ellerindeki tek seçenekmiş.
“Bunun, bir taraftan evimizde
daha çok alan anlamına
gelmesine rağmen, diğer
taraftan dekorasyonla ilgili
daha esnek düşünmemizi ve
daha fazla çalışmamızı
gerektireceğini biliyorduk.”



Riko ve Yoshi Vancouver’de, kendileri
için keyifli bir yuvaya dönüştürdükleri
yeni dairelerinde yaşıyor.

Arayan bulur
İki yıldan fazla süren yoğun bir
planlama ve aramanın
ardından şans, ayakta sörf
yapmayı seven genç çiftin
yüzüne gülmüş: 1992’de inşa
edilmiş, ünlü Fraser Nehri'nin
muhteşem manzarasına sahip
sağlam bir bina. Riko, “Emlak
danışmanımızın bizi arayıp da
ikinci teklifimizin kabul
edildiğini söylediği o anı asla
unutmayacağım” diyor.
Kişiselleştirilmiş kozmetik
alanındaki bir şirkette ürün
geliştirmeci olarak çalışan
genç kadın, bu anın onlar için
neden bu kadar duygusal
olduğunu şöyle anlatıyor:
“Yıllar süren zorlu çalışmanın
ardından yaşadığımız sevinç o
ana yansıdı. İnsanın bir
hayalini geçekleştirmesi kadar
iyi hissettiren bir başka duygu
yok.”



Esas olarak yeni kat planı
Bir sonraki adım, önceliklerini belirlemek olmuş: “İkimiz de Japonya’da
doğduk. Ayrıca ben, 24 yıl Meksika’da yaşadım. Misafirperverlik ve arkadaş
toplantıları bizim için çok önemli” diye anlatıyor Yoshi. 39 yaşındaki genç
adam, “Bu nedenle evimiz kalben işlevsel, açık ve davetkâr olmalıydı” diyor.
28 yaşındaki Riko, “Dışarıya çıkmayı sevmemiz, çok sık özür dilememiz ve
İngilizce’mizin mükemmel olmaması, Kanadalı olarak tipik özelliklerimiz”
diyor göz kırparak. Planlamaya çok zaman ayırmışlar ve iki yaşam alanını
birleştirerek büyük bir mekan yaratmışlar; böylece mutfak, yeni evin merkezi
haline gelmiş. Öncelikle can sıkıcı bir duvarın kaldırılması gerekiyormuş:
Gerçek bir tamirci olan Yoshi, hemen balyozla işe girişmiş.





Akıllı planlama yolu yarılamak demek



Öncesi Sonrası



“Mükemmel bir yemek pişirmek için birçok küçük ayrıntıya dikkat etmek ve beraber uyumlu
bir bütün yaratmalarını sağlamak gerekiyor. Mutfağı tasarlarken de aynen bu yaklaşımı
izlemek istedik” diye anlatıyor Riko. Pazarlama elemanı olarak çalışan Yoshi, “Her
santimetreyi kullanmalıydık, ancak mekanın küçüklüğünü göz önüne alarak işlev ile
tasarımın mümkün olduğunca uyumlu olmasına dikkat etmeliydik. Profesyonellerden yardım
almamız gerektiğinin farkındaydık” diye ekliyor.



Riko, iç mimarlardan aldığı danışmanlık
sayesinde mutfağın işlevsel olmasının ve
bunun için gerekli aksesuarların ne
kadar önemli olduğunu fark etmiş.

Profesyonel
yardım önemli
bilgiler veriyor
Riko, “DT Design’den Zami ve
Milan, planlama ve tasarımda
aksesuarların ne kadar önemli
olduğunu bize anlattı. Mutfağı
işlevsel ve ergonomik,
geleceğe yönelik
tasarlamamıza yardım ettiler”
diye özetliyor iç mimarları ile
yaptıkları konuşmayı. Kısa bir
süre sonra, Blum'un akıllı
dolap çözümlerinin
kullanılacağı anlaşılmış.



Blum’dan fonksiyonel çözümler
Yoshi, “Biz, küçük dairemizde modern ve kulpsuz tasarımı mümkün
olduğunca çok saklama alanı ile kombine etmek istiyorduk” diye anlatıyor.
Masa ile bitişik ada mutfak, dairenin merkezini oluşturuyor ve L-formunda
mutfak ünitesi yeterli saklama imkanı sunuyor. İç mimarlar, çok geniş
LEGRABOX free çekmeceler kullanarak gerekli dolap sayısını azaltmış ve aynı
zamanda mekanı büyütmüş. Ve AMBIA- LINE iç bölümlendirme sisteminin
entegre edilmesi her şeyin hep el altında olmasını sağlıyor, ilave saklama
alanı yaratıyor ve tasarıma zarif bir dokunuş getiriyor.

https://www.blum.com/legrabox
https://www.blum.com/ambialine






Gerçek bir saklama mucizesi olan AVENTOS HF kalkar kapak sistemleri ile
donatılmış geniş üst dolaplar, günlük işleri yaparken eşyalara erişimi
kolaylaştırıyor. Komple mutfak elektrikli hareket desteği SERVO- DRIVE
sayesinde kulpsuz kullanılıyor, yumuşak açma hareketi - hem çekmecelerde
hem de kalkar kapaklarda - konforu arttırıyor ve çocuklar için de uygun bir
ortam yaratıyor. Karaokeye meraklı Riko, “Böylesine küçük değişikliklerin bu
kadar büyük etki edeceğini asla düşünemezdim ve yeni mutfağımızda bu
fonksiyonlardan herhangi birinin eksik olmasını istemiyorum” diyor.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive




Gelecek için
hazır
Tüm bu küçük detaylar ve
mekanın doğru kullanılması
genç çifte, ileride ailelerine
katılacak yeni üyeler için
ayrıca bir yatak odası
oluşturma imkanı tanıyor.
Yoshi, “En çok, mutfağın böyle
pratik olmasını ve Brezilya'dan
pastelo, Japonya'dan
currypan, Meksika'dan tacos
de suadero veya İtalya'dan
klasik Napoli pizza gibi en
sevdiğimiz yemekleri,
birbirimize engel olmadan
birlikte pişirebilmemizi
seviyorum” diye özetliyor.
Riko, “Gittiğimiz her yerden
yemek tarifleri topladık” diye
ekliyor ve gülümseyerek
devam ediyor: “Ailemiz
genişlemeden önce belki de
yeni tarifler öğrenmemiz
gerekiyor.” 6 ay süren
tadilatın ardından genç çift
bunu kesinlikle hak ediyor.



Bu da ilginizi çekebilir
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Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

MUTFAK

Dino Vũ –
Vietnamlı yemek
blogcusu ve Blum
hayranı

SAKLAMA ALANI

Yenileme: Eski
binalarda modern
yaşam

MUTFAK

Hong Kong’lu bir
ailenin mutfağı
için optimal alan
kullanımı
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