
EVİYENİN ALTINDA DAHA FAZLA
DÜZEN İÇİN ÖNERİLER VE İPUÇLARI 

Bunu kim bilmez? Mutfakta eviyenin altında karmaşa hakim: Çöp kovaları
çok fazla yer kaplıyor, temizlik gereçleri ve deterjanlar üst üste yığılıyor
ve eviyenin altında pek çok alan boşa harcanıyor. Değeri küçümsenen bu
saklama alanından anlamlı faydalanmak ve mutfakta sık kullanılan alana
daha fazla düzen getirmek önemlidir.

4 dakika
MILTON KEYNES

Eviyenin altında daha fazla düzen için öneriler ve ipuçları 

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


Eviyenin altındaki alanı tam kullanma

Blum’da çalışan Amanda Hughes, “Eviyenin altında
hep bir karmaşa olması ve saklama alanının önemli
ölçüde atıl kalması senelerce beni rahatsız etti”, diye
açıklıyor. Ergenlik çağında 2 çocuk annesi,
tecrübelerini anlatıyor: Bir yandan kendi mutfağında
yaşadıklarına, diğer yandan İngiliz mutfak üreticileri
ve satıcıları ile olan günlük işine dayanarak. “Eşim ve
ben hafta arası işteyiz ve çocuklar da okula gidiyor;
bu nedenle, hafta sonları yemek saatleri ve beraber
geçirdiğimiz zaman çok değerli”, diyor 49 yaşındaki
çalışanımız. Londra’nın kuzeyinde Blum’un Milton
Keynes showroomunda uzman olan Amanda, “Kimse
bulaşığı kaldırmaktan, hele ki elinde yıkamaktan
hoşlanmıyor. Bulaşık yıkamak için gerekli eşyalar
orada burada veya kolay ulaşılamayacak bir yerde
duruyorsa benim gerçekten keyfim kaçıyor. Bu,
sadece benim için değil, ailemdeki herkes için
geçerli”, diyerek günlük yaşamından bir kesit
anlatıyor.

"Bulaşık yıkamak zaten pek de zevkli bir iş değil, bir de
eviyenin altında karmaşa varsa daha da kötüleşiyor."

http://blum.com/sinkcabinet


Eviye altı dolabında ilk bakışta düzen

Amanda anlatmaya devam ediyor: “İşte bu nedenle, Blum’un eviye çekmecesi çok iyi bir fikir. Her şey mükemmel
düzenleniyor ve de tam olarak ihtiyaç duyulan yerde saklanıyor.” U-tipi tasarlanmış derin çekmece sayesinde eviyenin
altındaki alandan en iyi şekilde faydalanılıyor ve aynı zamanda dolap içine optimal bir erişim sağlanıyor. Mutfakta bu

kadar önemli saklama alanının bir santimetresi bile boşa harcanmıyor: Böylece, bulaşık deterjanı, süngerler, eldivenler
veya şişe fırçası gibi önemli mutfak yardımcıları her zaman el altında duruyor. Çöpleri daha kolay atmayı sağlayan bir

çöp ayrıştırma sistemi eklendiğinde, lavabonun altındaki alt dolaba hangi çözüm uygulanırsa uygulansın, eviye altı
dolabının tamamı, sunduğu düzeni ile şaşırtıyor.



TANDEM



LEGRABOX pure

TANDEMBOX antaro



Açma desteği sayesinde eller serbest

Amanda, “Özellikle eviye etrafında eller genelde ya dolu ya ıslak ya da kirlidir. Diz, kalça veya ayak ile hafif bir dokunuş
sayesinde açma desteği SERVO-DRIVE yardıma koşuyor: Derin çekmece elektrikli açılıyor ve mutfak kullanıcısı çöpü
zahmetsiz atıyor veya çekmeceden kurulama bezini alıyor”, diye anlatıyor. Kısaca itmek yeter: Adapte fren sistemi

BLUMOTION sayesinde eviye dolabı, iş sonrası tekrar yumuşak ve sessiz kapanıyor.

Mutfakta kullanılan
banyoya da uygun
Amanda, “Bu çözüm elbette sadece
mutfakta değil, banyodaki lavabo altında
da işlevsel kullanılabiliyor. Burada da
geçerli: Amanda, “İhtiyaç duyulan her şey
ihtiyaç duyulduğu yerde duruyor”, diyor.
İngiliz çalışanımız göz kırparak ekliyor:
“Burada, ilave saklama alanlarının olması
tüm güzellik sevenleri memnun ediyor.”
AMBIA-LINE veya ORGA-LINE gibi pratik iç
bölümlendirme sistemleri, buraya ister
kozmetik ürünler ister başka eşyalar
yerleştirilsin, banyonun da düzenlemesini
kolaylaştırıyor.

MOVENTO



Avantajlarına toplu bakış

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

Elektrikli veya mekanik açma desteği ile
gerçekleştirme imkanı

Standart uygulamayı kolay yapılandırma

Boşluklar yerine değerli saklama alanları

Eviye altı dolabında daha fazla düzen

İç bölümlendirme sistemleri ve çöp ayrıştırma
sistemleri ile kombine etme imkanı



Bu da ilginizi çekebilir
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AVUSTURYA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

Hakkımızda

Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

ERGONOMİ

Çok küçük alanda yemek
pişirmek

MUTFAK

Mutfağını yenilerken
faydalanabileceğin 5 öneri

BÜRO

Office Tower – çok küçük
bir alanda mobil ofis

ERGONOMİ

Hayalindeki mutfak için 10
öneri
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