
ОПТИМАЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
МАЛЕНЬКОЇ КУХНІ

У жвавому мегаполісі Гонгконг молода сім’я
поставила собі за мету знайти нове помешкання.
Коли третя дитина – маленька Андреа –
народилася на світ, знадобилося більше місця.

3 хвилини
Гонконг (Китай)

Оптимальне використання маленької кухні

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


Постійний стрес на попередній кухні
“У нашій старій квартирі до стресу мене доводила насамперед кухня”, –
розповідає Рубі Ха. “Усе було заповнено вщент. У мене майже не було
робочої поверхні. Перед тим, як починати щось нове, я мусила одразу
ховати приладдя, яке щойно використовувала.” Після трьох місяців
пошуків і огляду десятьох квартир, ми знайшли ідеальну: “ Ми хотіли
якнайкраще використати ті п’ять квадратних метрів, котрі мали для
нашої нової кухні”, – пояснює її чоловік, 39-річний маркетолог Іван Джім.

Стара кухня

Фен-шуй для добробуту
Перед тим як Рубі та Іван підписали договір про купівлю, вони
запросили майстра з фен-шую перевірити їхню майбутню квартиру. Він
також дав їм декілька добрих порад для нової кухні. “У китайській
культурі варильна поверхня не може бути розташована поряд із
мийкою”, – пояснює 38-річна медсестра. Згідно з китайським вченням
про гармонію це може завадити балансу в сімейному житті.



"Майстер з фен-шую підтвердив, що
квартира добре підходить для нашої сім’ї.

Тож із гарним настроєм ми могли
починати ремонт."



У Китаї часто перед
ремонтом квартири
звертаються за
порадою до
майстра з фен-шую.



Чудові рішення для маленької кухні
Кухні в китайському мегаполісі в середньому мають площу 3–5 м². Від
цього процес планування не стає простішим. Дизайнер кухні впорався із
цим просторовим завданням, спроєктувавши П-подібну кухню. “Основна
проблема на старій кухні полягала у відсутності місця для зберігання. Ми
створили таке рішення, котре має достатню площу робочої поверхні, а
також місце для зберігання запасів і кухарського приладдя.

На старій кухні було замало місця й панував хаос. Нова кухня охайна, тут усе
впорядковано

Раціонально використати кожен
сантиметр
У шафі для запасів SPACE TOWER із п’ятьма шухлядами, що висуваються
окремо, є вдосталь довгоочікуваного місця для зберігання. Щобільше,
вона допомагає розділити кухню на різні зони. Біля зони для запасів є
зона для посуду, мийка, максимально можлива робоча поверхня і зона
готування їжі: “Мені подобається, що наш дизайнер використав так
багато шухляд”, – радіє Рубі. “Незважаючи на речі нашої третьої дитини,
кухня не переповнена.”



Усе залежить від того, як відкриваються
меблі

“Декотрі шухляди навіть
висуваються електрично”, –
каже Іван, зачарований
технологією. “Це дуже
практично, особливо коли
руки зайняті. Я просто
натискаю на фасад стопою
або великим пальцем.”
Родина підіймачів AVENTOS
гарантує безперешкодний
доступ до верхньої шафки і
вільний простір над
головою. Як порівняти з
дверцятами, що виступають,
то фасади просто
підіймаються догори і не
заважають пересуватися
кухнею.

Прямолінійний дизайн і практичні
функції: із SERVO-DRIVE фасади без
ручок підіймаються від дотику.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Готування їжі перетворюється на
сімейне свято
“На старій кухні я готувала тільки на вихідних або у свята, тому що вона
була дуже непрактична, – розповідає 38-річна медсестра Рубі й
доповнює: – І це незважаючи на те, що я люблю готувати і для мене
важливе здорове харчування моїх дітей. Після того, як ми облаштували
нову кухню, мені можуть допомагати навіть 5-річна Елайна і 3-річна
Серена – і нам не буде затісно.” “Дорослі” доньки радіють, що можуть
готувати разом із мамою. У новій квартирі вся сім’я почувається
комфортно, зокрема завдяки новій кухні: “Ми абсолютно задоволені
нашим новим помешканням”, – додає Рубі.

Нова кухня вражає і великих, і малих





Переваги

Вдосталь корисного простору і
робоча поверхня на П-
подібній кухні

Шухляди в нижній шафці
дбають про зручний доступ і
оглядовість

Шафа для запасів SPACE
TOWER замінює цілу комірчину

Підіймачі у верхній шафці
гарантують вільний простір
над головою

Із SERVO-DRIVE шухляди
висуваються від легкого
дотику до фасаду



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

ОФІС

Ідеї для хоум-
офісу 

ДИЗАЙН

“Вона мусить
бути красивою та
практичною
водночас”

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Кухонний
марафон

ДИЗАЙН

Італійський
дизайн у
поєднанні з
функціональністю
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