
SPACE TWIN –
ВИКОРИСТАТИ
ПРИХОВАНИЙ ПРОСТІР

Незалежно від розміру кухні доступний простір
потрібно використовувати якнайкраще.
Особливо це стосується маленьких квартир та
кухонь. Якщо під час проєктування розумно
розмістити вузькі шафки, можна ефективно
використати навіть найменші проміжки. Щоб
довести це, ми вбудували у квартиру 22 м²
рішення, що справляють WOW-ефект, і
відправили знаменитість на пошуки.

5 хвилин
Фельдкірх, Австрія

SPACE TWIN – використати прихований простір

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


Дослідження
тестової
квартири у VR-
окулярах
Белінда Ґассер із відділу
вивчення потреб компанії
Blum підготувала сюрприз
для ведучого Еріка Шрота.
30-річний хлопець у VR-
окулярах самостійно
відправився на пошук
незвичайних рішень для
корисного простору.



Незвичний розподіл ролей
Ми використали проти ведучого його ж зброю і ставили йому багато
запитань. “Я не очікував, що братиму участь у такому експерименті”, –
посміхається мешканець Кельну. “Було дуже захопливо чути голос
Белінди в навушнику. Зазвичай я веду розмову чи програму, сьогодні
все відбулось по-іншому. Вона була чарівною ведучою”, – розповідає
Ерік.

“На моїй кухні теж є вироби Blum. Я вже чув про шухляду під мийку, але відчути
все наживо – зовсім інша річ. Рішення для вузьких шафок я побачив вперше.
Надзвичайно вражає те, що даремно не пропадає жоден сантиметр”, – радіє

захоплений кухар-любитель.



SPACE TWIN – простір для зберігання запасів на кухні

Додаткове місце для речей у вітальні



SPACE TWIN – практичне рішення від Blum, що завдяки встановленим по
діагоналі напрямним створює додатковий корисний простір. На кухні це

оптимальне місце для пляшок, дощечок для нарізання та приправ. За
відповідного проєктування це може бути місцем для зберігання книжок у

вітальні чи розвішування білизни у ванній – як у нашій квартирі 22 м². Розмір та
внутрішню конструкцію вузьких шафок ми створили відповідно до розміру

речей, що там зберігаються.

"Якщо простір використаний розумно,
помешкання здається набагато більшим,

аніж є насправді"

SPACE TWIN від Blum: розумне рішення для ванної
кімнати





Компактні розміри, але високий рівень
комфорту

Вузькі шафки займають небагато місця, але гарантують перевірену
якість. Із технологіями SERVO-DRIVE та BLUMOTION ви насолоджуєтесь

звичним комфортом користування шухлядами Blum: електричне
висування від легкого дотику та м’яке засування з адаптивною системою
амортизації. “Мені дуже сподобалось, що вузькі шафки можна висунути
повністю. Завдяки цьому потрібну річ дістати напрочуд легко”, – каже

ведучий

Експеримент
вдався
“Ідея нашої
експериментальної
квартири площею 22 м²
полягає в тому, щоб за
допомогою розумних рішень
створити якомога більше
місця для зберігання, а потім
спостерігати за реакцією
учасників випробування”, –
ділиться дослідниця потреб
та продовжує: “Ерік старався
та багато знайшов”.



Родзинка на завершення
Белінда ще має фінальний сюрприз для Еріка: ще один SPACE TWIN
вбудований у диван, на котрому сидить ведучий. “Вузька шафка у
бильці справді мене здивувала. Я не сподівався на таке, – розповідає Ерік
та додає: Вона справді дивує, і мені, як фанату кіно, дуже б знадобилася.
Це рішення в топі мого списку побажань”. У цьому разі наші дослідники
скористались своїм набором хитрощів і створили спеціальне рішення з
оббивкою.

Чи то стандартна конструкція, чи індивідуальний SPACE TWIN, ще під час
проєктування кухні та помешкання потрібно оптимально використати

доступний простір. Із рішенням від Blum для вузьких шафок наявний простір
вдасться використати на максимум, а простір, що пропадає даремно,

залишиться в минулому.



Переваги:

Цінний простір замість
проміжків

Можна створити усіма
висувними системами та
системами напрямних від
Blum

Можна поєднати з
електричною або механічною
технологією руху

Конструкція, котру легко
спроєктувати

Можна використовувати у
корпусах від 150 мм
завширшки

Динамічне навантаження до 20
кг на обидві шухляди

Напрямні, розташовані по
діагоналі, гарантують хорошу
бокову стабільність

Навіть уповні навантажені,
шухляди ковзають, мов
невагомі

Індивідуальний розмір, що
залежить від вмісту



Це також може зацікавити Вас

Julius Blum GmbH

Завод 2

Індустріштрасе, 1

6973 Гьохст

Австрія

Телефон +43 5578
705 - 0

Електронна адреса

Про нас

Blum – це австрійський виробник інноваційної меблевої
фурнітури.

Дізнатись більше

ВІТАЛЬНЯ

Шафка Пера для
платівок

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Експеримент:
життя на 22 м²

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Щоб під мийкою
запанував
порядок 

ОФІС

Office Tower –
мобільний офіс,
що займає
мінімум простору
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