
GİZLİ YARDIMCI OLARAK
BAZA ÇÖZÜMÜ SPACE
STEP

Nedense engellenemez: Nadir kullanılan gündelik
eşyalar veya mutfak gereçleri er veya geç bir şekilde
üst dolaplara kalkar ve erişilmesi zorlaşır. Bir gün
kullanmak gerektiğinde, boyu uzun insanlar bile –
en azından daha rahat görebilmek için – merdivene
ihtiyaç duyarlar.

SPACE STEP, mobilya bazasına değerli ve faydalı özellikler getiriyor: İster mutfakta ister diğer
yaşam alanlarında olsun, Blum’un baza çözümü, hafifçe dokunulduğunda mobilyadan dışarı
hareket ediyor, basamak olarak kullanılıyor ve ilave saklama alanı yaratıyor. Baza
çekmecelerinin yaşamın içinde her durumda ne kadar faydalı olduğunu, Kristina, Barbara ve
de Ingeborg & Günther’in ev hikayeleri kanıtlıyor

7 dakika
Höchst, Avusturya

Gizli yardımcı olarak baza çözümü SPACE STEP

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


Kristina Barbara Ingeborg & Günther

Bir anda 25
santim uzamak

2 yaşındaki Luisa, gardıroptaki küçük
basamak taburede oturuyor ve
plastik çözmelerini giyiyor. Annesi
Kristina, çoktan giydirip hazırladığı
küçük oğlu Samuel’i kucağında
tutuyor ve kızının da hazır olmasını
bekliyor. Üçü beraber bir yürüyüş
yapmak istiyorlar. Luisa ayağa
kalkıyor, çekmeceyi kısaca itiyor ve o
da bazanın içinde gözden
kayboluyor. Artık gitmeye hazırlar.
“Luisa, ayakkabılarını giyerken bu
baza çözümünü severek kullanıyor.
Benim için de, yükseğe bir şeyler
yerleştirirken veya üst dolaplarda
neler olduğuna, örneğin sezonluk
eşyalara bakınırken bir kolaylık”, diye
anlatıyor 34 yaşındaki genç kadın.
Monte edilmiş “basamaklı” baza
çekmecesi, 15 ila 25 santimetre
yüksekliğinde bir süpürgeliğin yerine
uygulanıyor.

"Yemek pişirirken Luisa artık bana, bu baza
çözümü sayesinde daha rahat yardım ediyor
ve ben, dengesiz bir taburenin üzerinde başı

dönüp düşecek diye korku yaşamıyorum "



Üst dolaplara daha
iyi erişiliyor
Altında derin çekmeceler
bulunan baza basamakları,
ilave santimetreler sayesinde
Kristina’nın üst dolaplara
daha rahat erişmesini
sağlıyor ve ayrıca,
süpürgeliğin arkasında başka
saklama alanları yaratıyor.
Kristina’nın ailesi, mutfakta
ve gardıropta olmak üzere
toplam 9 SPACE STEP sahip.
Avusturyalı genç kadın,
“Baza çekmecelerinde, her
zaman ihtiyacım olmayan,
ama gerektiğinde elimin
altında olmasını istediğim
eşyaları saklıyorum”, diyerek
günlük yaşamından örnek
veriyor ... ve artık yürüyüş
gerçekten başlıyor.



Mevcut alanı en iyi
şekilde kullanmak
Dornbirnli Barbara, Blum
SPACE STEP’i keşfettiği günü
dünmüş gibi hatırlıyor, “Baza
çözümünü gördüm ve benim
evimde de olmasını
istediğime karar verdim”,
diyor. Bu, 2017 yılında, bir
fuarda ürünün ilk
sunumunda olmuş. 38
yaşındaki Barbara, yeni bir
daireye taşınırken mutfağını,
ortada bir ada mutfak ile
tasarlamak istemiş.
Vorarlbergli genç kadın,
“Maalesef, evimizin planı
buna uygun değildi. Bu
nedenle, klasik bir mutfağa
karar verdik”, diyor ve
ekliyor: “Mevcut alandan en
iyi şekilde faydalanmak ve
ilave saklama alanları
yaratmak benim için daha
önemliydi.”



Bir spor sever olarak evde her gün 7 dakika egzersiz yapıyor. Baza çözümünü
egzersizleri için de kullanıyor ve “dips hareketleri” yapıyor: “Her ne kadar bu amaçla

geliştirilmiş olmasa da antrenmanım için hoş bir değişiklik”, diyor Barbara göz
kırparak.

Bazanın
arkasında ilave
saklama alanı

Barbara, altına çekmeceler
uygulanmış baza basamakları
yaptırarak iki sorunu aynı anda
çözmüş: Mutfak, Barbara’nın 1,68’ lik
boyuna rağmen bir merdiven yardımı
olmadan erişemeyeceği, tavana
kadar dolap ile donatılmış. Ayrıca,
baza çekmecelerinin içinde mutfak
gereçlerinin saklanması için,
normalde bir baza blendesi ile kapalı
kalacak yerde ilave alan kazanmış.
Barbara’nın marangozu, daha
planlama esnasında baza
çekmecelerini de hesaba katmış.



Ergonomik ve ileri
yaşa uygun
Çocuklar evden çıktıktan
sonra İngeborg ve Günther
daha küçük bir daireye
taşınmaya karar vermişler.
78 yaşındaki Günther.
“Yaşımıza göre ikimiz de çok
şükür ki hâlâ zindeyiz”, diyor.
“Ama taşınırken gelecek
günleri düşündük ve evi
döşerken her şeyin ileri yaşa
uygun olmasına dikkat
ettik”, diyerek nasıl bir
planlama yaptıklarına dair
fikir veriyor. Daire merkezi
bir konumda ve içindeki her
şey bir engele takılmadan
ergonomik rahat erişilebilir
durumda. İngeborg,
“Müstakil bir evden bir
daireye taşındık, bu yüzden
benim için mümkün
olduğunca ‘yerden
kaybetmemek’ önemliydi”,
diye ekliyor. Bu nedenle 64
m²’lik evde dolaplar, yerden
tavana tasarlanmış.



Elektrikli açma desteği
Özellikle mutfak mobilyaları sık kullanıldığı için, kulplu veya kulpsuz, kolay
açılması çok önemli. Ingeborg ve Günther mutfaklarında bu sebepten
Bum’un elektrikli açma desteğini kullanıyorlar: Hem AVENTOS kalkar
kapaklarda hem de LEGRABOX derin çekmecelerde. Günther, “Bu, ilk bakışta
sanki küçük bir lüksmüş gibi duruyor. Ama ileri yaşta, insanın kendi
mutfağını iyi kullanabilmesi için belirleyici”, diyor. SERVO-DRIVE veya
mekanik seçenek TIP-ON BLUMOTION sayesinde çekmeceler kalça, diz veya
ayakla bile açılıyor. Hafifçe bastırmak yetiyor; eller serbest oluyor ve yerlere
kadar eğilmeye gerek kalmıyor.

Çiftimiz, hem mutfakta hem de yatak odası ve gardıropta Blum’un baza çözümünü
yaptırtmış. Özellikle İngeborg, bazada ilave saklama alanı sağlayan bu basamak

yardımını hemen sevmiş: “Boyum çok uzun olmadığı için üst dolapların en üst rafına
erişmekte her zaman zorluk yaşadım. Bu, SPACE STEP ile artık sorun değil”, diyor son

olarak 76 altı yaşındaki İngeborg. Ve bu, ileri yaşta bile kaymayı önleyen üst yüzey
sayesinde...



Avantajlarına toplu bakış

Blum’un tüm çekmece box ve
çekmece ray sistemleri ile
uygulanabilirlik

Elektrikli veya mekanik açma
desteği ile gerçekleştirme
imkanı

Farklı baza tipleri planlayabilme

150 mm - 250 mm arası
yükseklikte uygulama

Bazada ilave saklama alanı

Baza basamağı sayesinde üst
dolaplara kolay erişim

Basamak, 8 kg ağırlıktan
itibaren oturur, güvenli
sabitlenir ve sağlam bir tutuş
sunar



Bu da ilginizi çekebilir

Julius Blum GmbH
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- 0

E-mail

Hakkımızda

Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

SAKLAMA ALANI

Giriş alanı: Her şey
mükemmel
yerleşiyor

SPACE TWIN

Mikro yaşam için
dolaplar: Dar ve
çok işlevli

BANYO

İdeal kullanılan
küçük banyo

SAKLAMA ALANI

Eviyenin altında
daha fazla düzen
için öneriler ve
ipuçları 
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