
ДИЗАЙН, ПОЄДНАНИЙ ІЗ
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ

У помешканні Бехтерів усе гармонійно: наявний
корисний простір використаний оптимально, а
дизайн-елементи з горіхового дерева присутні в
цілому помешканні – від гардеробу до ванної
кімнати.

3 хвилини
 Гьохст, Австрія

Дизайн, поєднаний із функціональністю

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


Оскар і Даніела Бехтер мешкають у Форарльберзі в затишному будинку
разом зі своїми обома дітьми – Раулем та Єленою. Уже біля входу увагу

гостей привертає шафа з горіхового дерева. Бехтери розмістили у
вбудованій шафі справді багато речей: тут зберігаються куртки, взуття

та аксесуари цілої родини





“Для своєї колекції шарфів та хусток моя дружина передбачила
спеціальну шухляду, котра висувається повністю, – розповідає Оскар та
додає, посміхаючись: – Я не знаю, навіщо стільки шаликів, але вони усі
акуратно поскладані й завжди напохваті”. Напрямні TANDEM гарантують
плавне ковзання й м’яке засування дерев’яних шухляд, скільки б хусток
чи важчих речей там не зберігалося

Дверцята більше не грюкають

На верхній полиці акуратно
зберігаються шапки,
рукавички й зимові тапочки.
“І дверцята в нас більше не
грюкають”, – із
задоволенням додає
господар дому. Про це дбає
завіса CLIP top BLUMOTION із
вбудованим амортизатором



Приємний бонус у вітальні

“У нашого майстра
з’явилась чудова ідея:
повторити рисунок паркету
на меблевих фасадах”, –
розповідає Оскар Бехтер.
“Ручки не пасували б і
псували б загальне
враження. Тому ми обрали
електричну технологію
руху”. Із SERVO-DRIVE
шухляди висуваються від
дотику до фасаду та
засуваються м’яко й
безшумно

“Але це ще не все”, – додає
Даніела. Царги TANDEMBOX
мають індивідуальний
дизайн. “Я довго не могла
вирішити, який матеріал
пасує до нашого кахлю та
паркету. Я зупинила вибір на
шкірі, тому що вона
виглядала по-особливому”, –
розповідає мама двох діток.
Цей дизайн також
повторюється у вітальні



У ванній кімнаті: більше корисного
простору

Горіхове дерево – матеріал,
що переважає в цілому
будинку – також стильно
прикрашає ванну кімнату:
“Для мене було важливо
зберегти єдиний дизайн, але
насамперед мати вдосталь
корисного простору. Ми
використали розумне
рішення й зонували
приміщення”, – пояснює
Даніела

У шафці під умивальником
кожен член родини має
власну шухлядку. “Мені не
потрібно ні з ким її ділити”, –
гордо заявляє син Рауль. Тут
зберігаються його засоби
догляду та пластикові
тваринки, з якими купатися
ще веселіше. Практичні
внутрішні розділювачі ORGA-
LINE дбають про порядок та
легкий доступ



Схованка за дзеркалом

Парфуми, а також такі речі, які потрібно тримати подалі від дітей,
наприклад домашню аптечку, поклали в шафку за великим дзеркалом. Із
завісою CLIP top CRISTALLO дзеркальні дверцята відчиняються повністю,
а завіса зовсім непомітна. “Це елегантне рішення, що пасує до дизайну
нашого будинку і дбає про додаткове місце для зберігання”, – завершує
Оскар



Переваги

Єдиний дизайн у цілому
помешканні

Дерев’яні шухляди з
напрямними TANDEM

Із завісами CLIP top
BLUMOTION дверцята більше
не грюкають

Електрична технологія SERVO-
DRIVE у вітальні

Індивідуальний дизайн царг
TANDEMBOX

Усе напохваті з розділювачами
ORGA-LINE

Більше простору у ванній
кімнаті завдяки зонуванню

Елегантна дзеркальна шафка
із завісами CRISTALLO



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

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

В гостях у
зіркового кухаря
Роджера ван
Дамма 

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Тепер місця на
кухні вдосталь!

ОФІС

Ідеї для хоум-
офісу 

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Кухонний
марафон

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_2624.html
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_2304.html
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_2112.html
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_1856.html

