Mutfağını yenilerken faydalanabileceğin 5 öneri

MUTFAĞINI YENİLERKEN
FAYDALANABİLECEĞİN 5
ÖNERİ
 7 dakika
 Höchst, Avusturya

Alexandra Becker mutfağından memnun değil:
Saklama alanı az, dolaplar düzensiz, dolap kapakları
iş yaparken hareketleri kısıtlıyor ve aslında mutfak
oldukça da eski. Kısaca söylemek gerekirse: Mutfak
pratik değil ve Alex’in hoşuna gitmiyor; artık
değiştirmenin zamanı gelmiş.

5 sorun için çözüm aranıyor
Alex, marangozu ile konuşurken, artık eskimiş olan tasarımın yanı sıra,
yemek pişirirken kendisini yavaşlatan ve iş akışını gereksiz yere karmaşık
hale getiren 5 konuya daha değiniyor.
Alex’in sorunlarına tıklayarak doğrudan konu ile ilgili zorluklar bölümüne
geçebilirsin.

BAHARATLAR
ÜST DOLAP

PİŞİRME TAKIMI
EVİYE DOLABI
ERZAKLAR

1. Üst dolaplardaki can
sıkıcı kapaklar:
Kapaklar, engel oluşturuyor ve
hareket alanında duruyor;
Alex, kafasını çarpmamak için
sürekli dikkat etmek zorunda
kalıyor.

2. Düzensiz
çekmeceler:
Alex’in ne zaman bir bıçağa
veya pişirme gerecine ihtiyacı
olsa, yapması gereken ilk şey
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3. Erzaklara zor erişim:
Alex, kullanışsız erzak
dolabında o an ihtiyacı olan
gıda maddesine erişebilmek
için genelde başka erzakları
sağa sola itiştirmek zorunda
kalıyor.

4. Dağınık duran
baharatlar, sirke ve
yağ şişeleri:
Alex, yemeği tadında
pişirmeyi seviyor. Bunun için
önce mutfak dolabını
karıştırması, uygun baharatı,
yağ ve sirke şişelerini uzun
uzadıya araması gerekiyor.

5. Eviye dolabında az
yer ve karmaşa:
Eviye altında, çöp kovalarının
yanında karmaşa hakim ve
ayrıca, birçok saklama alanı
boşa gidiyor.

Yenileme işi de bir plan gerektirir
Alex, yerel marangozundan aldığı danışmanlığın yanı sıra, mutfağının
yenilenmesi için hazırlanmakta olan planla beraber Blum showroomunu
ziyaret ediyor. Showroomlarımızın, “mutfağı provası” diye adlandırdığımız
hizmeti sayesinde mutfak planlarının günlük yaşama uygun olup olmadığını
test ediyor. Büyük etki yapan küçük değişiklikler plana hızla uygulanıyor ve
Alex hayalini kurduğu yeni ve pratik mutfağına kavuşuyor.

Kapsamlı & anlamlı
yenileme sayesinde mutlu
Yenileme, bir parmak
şıklatması ile yapılamıyor,
ama Alexandra’nın
marangozu çok iyi bir iş
çıkarıyor: Alex, hem şık, koyu
renk kapaklı u-tipi mutfağın
tasarımından hem de tek tek
alanların yüksek
fonksiyonundan memnun:
“Beklentilerimin tamamı
karşılandı. İş şimdi daha
kolay ve ergonomik akıyor ve
ayrıca, yeni rengi ile mutfak
çok şık gözüküyor”, diyor 37
yaşındaki genç kadın.

Kalkar kapaklar
sayesinde hareket
özgürlüğü
Kalkar kapaklı üst dolaplar
sayesinde başınızı sakınmaya
gerek yok: Yenilikçi AVENTOS
katlanarak kalkar kapak,
yukarı hareket eder ve hiç bir
şekilde engellenmeyen bir
erişim sağlar. Blum’un
elektrikli hareket desteği
SERVO-DRIVE sayesinde
dolaplar, kapaklarına hafifçe
bastırıldığında açılır ve
uzaktan kumandalı bir şaltere
basıldığında konforlu kapanır.

Çekmecelerde düzen
Pratik LEGRABOX çekmeceler
ve uygun AMBIA-LINE iç
bölümlendirme sistemleri ile
pişirme takımı, kesme
tahtaları veya kaplar hemen
elinizin altında durur. AMBIALINE bıçaklık, 9 adet bıçağa
yer sağlar, çekmeceye rahat
yerleştirilir ve sinir bozucu
uzun uzadıya aranma
geçmişte kalır.

Erzaklar hep el altında
Blum SPACE TOWER, tek tek
açılabilen tam çekişli derin
çekmeceleri ile etkiler; önden
ve iki yandan konforlu erişim
sağlar. Ayrıca, erzaklar için
geniş yer sunar; her derin
çekmece 70 kg’a kadar
yüklenebilir. Erzak dolabı,
genişlik, yükseklik ve derinlik
olarak her ihtiyaca uygun
kişisel uyarlanır.

Baharatlar, sirke ve
yağ şişeleri için
mükemmel saklama
AMBIA-LINE baharatlık ile bir
çekmecenin içindekiler hemen
görülür ve kolay alınır. Sirke ve
yağ şişeleri, uygun iç bölme ile
güvenli saklanır ve her an
kullanıma hazırdır. İdeal olanı,
bunların pişirme esnasında
ihtiyaç duyuldukları yere,
ocağa ve ana tezgahın
yakınına yerleştirilmesidir.

Yeterli yer sunan
düzenli eviye dolabı
Mutfakta yoğun kullanılan bir
diğer alan da eviyedir: Hemen
eviyenin altında, süngerler,
fırçalar, tabletler, bezler veya
bulaşık deterjanı için geniş yer
gereklidir. Blum’un u-tipi
eviye çekmecesi, lavabonun
sağında ve solundaki yeri
optimal kullanır ve böylece,
ilave saklama alanı sunar. Bu
sayede, günlük kullanılan
eşyalar temiz bir şekilde
yerleştirilir, ihtiyaç duyulan
şeylere rahat erişilir ve tezgah
alanı boş kalır. Çöp sistemi,
ilave düzen sağlar.

Avantajlarına genel bakış
Kalkar kapaklı üst dolaplar
İç organizasyonlu çekmeceler ve
derin çekmeceler

Yeni ve düzenli saklama alanları
ile eviye
İş akışına yardımcı

Erzakları düzenli ve merkezi
saklama

Daha rahat kullanım için açma
desteği

Baharatları, sirke ve yağ
şişelerini güvenli yerleştirme

Modern, kulpsuz tasarım

Bu da ilginizi çekebilir

ERGONOMİ
ERGONOMİ

SPACE TWIN

Hayalindeki

SAKLAMA ALANI

Mikro yaşam için

Çok küçük alanda

mutfak için 10

Mini daire deneyi:

dolaplar: Dar ve

yemek pişirmek

öneri

22 m² yaşamak

çok işlevli

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

