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“ВОНА МУСИТЬ БУТИ
КРАСИВОЮ ТА
ПРАКТИЧНОЮ
ВОДНОЧАС”

Удвох Мелані Рафф і Марко Горнунг втілили свою
мрію – створили кухню, що поєднує в собі красу
та функціональність. У маленькому містечку
Алленсбах, розташованому на німецькому березі
Боденського озера, відкривається чудова
панорама: яблуневі сади, поля, луки та верхів’я
Альп вдалині. “Ми дуже добре почуваємося в
будинку з таким краєвидом”, – говорить Мелані.

3 хвилини
Алленсбах,
Німеччина





Сучасна кухня з виглядом на озеро
“Кухня – це центральне місце нашого будинку”, – розповідає фахівець з
маркетингу Марко. “Для нас було дуже важливо втілити мрію про
ідеальну кухню, тому ми ретельно продумали все ще на етапі
проєктування.” На всій кухні Мелані й Марка – знизу догори – дотримано
стилю. “Чіткі лінії, білі фасади випромінюють приємний спокій”, –
тішиться Мелані. Вона – модель, але в особистому житті віддала
перевагу простоті та природності.



Лаконічні фасади та яскраві стільниці
Найвиразнішим акцентом стала яскрава стільниця біля мийки. “Ми
жваво дискутували про матеріал: я не хотіла використовувати
традиційну нержавну сталь, тому що на ній залишаються сліди від
пальців. Я ж прагнула сучасного, дещо індустріального шарму”, –
говорить Мелані. Рішення вони знайшли у Швейцарії – суцільну
стільницю зі спеціальної сталі гарячого катання п’ять міліметрів
завтовшки.



Бездоганний перебіг робочого процесу
гарантовано
Марко як пристрасний i натхненний кухар особливо радіє з
оптимізованого процесу. На кухні шафки підібрані та розташовані так,
щоб уникнути “зайвих рухів” i все потрібне завжди було напохваті.
“Навіть якщо ми готуємо разом, то не заважаємо один одному,” –
розповідає Марко. Функціональні рішення допомагають Марку отримати
ще більше задоволення від свого хобі.

Наприклад, у великій шухляді безпосередньо під робочою поверхнею на
острові достатньо місця, щоб розмісти усе потрібне приладдя. Робоча
поверхня між плитою та мийкою достатньо широка та глибока. Тут
досить місця, щоб нарізати овочі чи розкачати тісто, тому робота
кипить у руках.



Ще з самого початку Мелані мріяла про
елегантний, простий дизайн. А мене
одразу ж переконали аргументи на

користь практичних тримачів для ножів
і пристрою для різання плівки та фольги,

– пояснює Марко.

Мелані та Марко оптимально використали корисний простір на своїй
кухні. Оцініть, як це їм вдалося:



Просто легко натисніть – із SERVO-DRIVE
А що робити з відходами? Жодних проблем, тому що шухляда для сміття
зручно розташована під мийкою та обладнана електричною технологією
SERVO-DRIVE від Blum. Шухляда висувається ніби сама собою від легкого
натиску на фасад стегном, коліном або стопою та засувається плавно й
безшумно із вбудованим амортизатором BLUMOTION.

“Ідеальне рішення для такої людини, як я, що виконує декілька дій
водночас”, – посміхається Марко. “У мене постійно зайняті або мокрі
руки, тому автоматичне висування шухляди виправдовує себе щодня”. А
Мелані додає: “Навіть якщо хтось із гостей випадково притулиться до
шухляди, вона все одно не висунеться”.

Пара була настільки захоплена якісним рухом меблів, що згодом
встановила систему відкривання SERVO-DRIVE flex для вбудованого
холодильника. Електричну систему SERVO-DRIVE можна легко вимкнути
за допомогою додаткового перемикача, якщо потрібно все помити.



Елегантні шухляди із продуманими
внутрішніми розділювачами

Чіткий, прямолінійний
дизайн шухляд LEGRABOX із
нержавної сталі зі
спеціальним покриттям від
слідів пальців – вдале
поєднання естетики і
функціональності навіть у
деталях. Це ж стосується і
системи внутрішніх
розділювачів AMBIA-LINE,
що гармонійно поєднані з
шухлядами.

Продуманий проєкт – половина успіху

“Я не можу поскаржитися на
брак корисного простору”, –
усміхається Марко. “Ми
добре поміркували
заздалегідь, де й що будемо
розміщувати. Наприклад,
шухляда для приправ
виготовлена на замовлення
та розташована
безпосередньо біля
варильної поверхні.”



Залишається одне запитання...
То чиї ж побажання все-таки не були враховані під час планування кухні?

“Ні, ні”, – запевняють обоє. На кухні повністю втілені уявлення та
побажання обох. “Відчуття красивого у Мелані та мої вимоги до

функціональності не заперечують одне одного. Навпаки, разом наші
вподобання створили ідеальну кухню”, – підсумовує Марко. І Мелані це

підтверджує: “Ми – непереможна команда!”

Переваги

Робочі процеси враховані

Достатньо місця для
зберігання

Фасади без ручок
відкриваються від натискання

Внутрішні розділювачі дбають
про порядок та оглядовість

Високоякісні шухляди у
прямолінійному дизайні



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

Італійський
дизайн у
поєднанні з
функціональністю

КУХНЯ

Нове життя старої
кухні Руді

КУХНЯ

Задоволення від
готування їжі на 4
м²

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Щоб під мийкою
запанував
порядок 
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