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НОВЕ ЖИТТЯ СТАРОЇ
КУХНІ РУДІ

Фармацевт Руді Пфайфер на власному досвіді
переконався, наскільки важливо правильно
продумати корисний простір, організувати
робочий процес та мати вдосталь місця для
зберігання. Добре, що його тесть займався
виготовленням кухонних меблів, тому
попередня кухня вже була достатньо
функціональною та гарно виглядала. Однак за
три десятиліття дещо втратила свою актуальність
і настав час повністю її оновити.

3 хвилини
Ланген-Брегенц,
Форарльберг





Руді мав високі вимоги: хотів, щоб нові кухонні меблі поєднували в собі
сучасні рішення, модерний дизайн та високу якість. “Я заздалегідь

вивчив актуальні тренди та обговорив їх зі своїм тестем. Потім ми разом
розробили проєкт”, – розповідає 64-річний чоловік

Крок за кроком до кухні своєї мрії

Чи цей проєкт підходитиме для щоденної роботи, фармацевт перевірив
на тест-драйві кухні: “У демонстраційному залі Blum у Дорнбірні я мав
нагоду відтворити свою майбутню кухню за допомогою пересувних
корпусів,” – розповідає Руді. Тут він все ретельно протестував та
випробував обрані вироби на практиці. “Фахівчиня Blum запропонувала
мені ще більше функціональних рішень, котрі я не зміг не додати до
свого проєкту”

Гарну кухню вирізняють дві
ознаки: чи відповідає вона
індивідуальним потребам
користувача та наскільки
оптимально використано
доступний простір. “Ви повинні
розуміти свої потреби та
побажання, навіть якщо йдеться
лише про модернізацію”, –
зауважує Йозефа Колер,
працівниця компанії Blum. “Ви
маєте чітко знати відповіді на
запитання: Як виглядає Ваша
щоденна робота? Хто та скільки
осіб регулярно готують їжу? Які
речі треба зберігати на кухні? Де
Ви споживаєте їжу? Моя порада:
запишіть відповіді на всі ці
запитання та дайте їх тому, хто
проєктуватиме Вашу кухню,” – дає



Варіант 1: відчуття
простору

Руді Пфайфер віддав
перевагу такому варіанту:
просторий проєкт кухні
підкреслює її сучасний
дизайн та має багато місця
для приготування їжі вдвох.

Варіант 2: ще
більше корисного
простору

Потреба у просторі на кухні
для кожного індивідуальна.
Залежно від кулінарних
уподобань та купівельних
звичок Руді Пфайфер і його
дружина могли б
запланувати ще більше
місця для зберігання.

Варіант 3: місце
для споживання
їжі – поряд

Якби Пфайфери не мали
окремої їдальні, цей
варіант планування зробив
би кухню центральним
місцем спілкування –
завдяки просторій зоні для
споживання їжі.



До Після



Тепер зазирнімо всередину меблів
Руді Пфайфер обрав перший варіант та довірив перевіреному столяреві
зробити кухню. Результат був для Руді абсолютно переконливим. “Я із

задоволенням рекомендуватиму цю послугу кожному”, – говорить він. –
Тест-драйв дає змогу по-справжньому відчути майбутню кухню та за

потреби внести до проєкту важливі зміни. Тепер я можу бути спокійним
на найближчі 30 років”. Тут можна побачити, які розумні рішення є на

новій кухні Руді, і як йому вдалось використати корисний простір.

Шухляда під мийку оптимально використовує
корисний простір

Із П-подібною шухлядою
зверху та високою
шухлядою знизу нова шафка
під мийку ефективніше
використовує місце, яке
залишалося поза увагою в
попередній конструкції із
двома дверцятами.

Ідеальна оглядовість із внутрішніми розділювачами

“Тепер ніщо не ковзає та не
брязкає”, – говорить
Пфайфер про порядок у
шухлядах. Ножі, виделки та
ложки можна добре
розмістити в лотках AMBIA-
LINE для столового приладдя
зі спеціальним покриттям
Softtouch.



Вільний простір над головою із підіймачем AVENTOS
HF

На старій кухні траплялося,
що фармацевт
наштовхувався на відчинені
дверцята шафок. Тепер
цього не станеться: у
верхніх корпусах
встановлено складані
підіймальні механізми
AVENTOS.

Плавне ковзання шухляд LEGRABOX

Ось що найбільше
подобається Руді Пфайферу
в його шухлядах: “Елегантні
шухляди рухаються самі
собою неймовірно легко,
навіть із повним
завантаженням”.



Багато місця в шафі SPACE TOWER для
запасів
Простора та велика: як фармацевт, Руді не міг дозволити, щоб на кухні
не було такої шафи. SPACE TOWER із шухлядами, що висуваються
поокремо, створює на кухні абсолютно нове відчуття простору та дбає
про зручний доступ до запасів. “Я щодня тішусь цією шафою”

Просто натиснути – і меблі без ручок відкриються

Від функціональності
електричної системи
відкривання SERVO-DRIVE він
у захваті: “Це справді
прекрасна розробка та
крапка над “і” в моїх нових
меблях без ручок. Вони
красиві та практичні
водночас”

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


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

ДИЗАЙН

“Вона мусить
бути красивою та
практичною
водночас”

ДИЗАЙН

Італійський
дизайн у
поєднанні з
функціональністю

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Кухонний
марафон

ОФІС

Office Tower –
мобільний офіс,
що займає
мінімум простору
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