
ДІНО ВУ –
В’ЄТНАМСЬКИЙ ФУД-
БЛОГЕР І ФАНАТ BLUM

Діно Ву – в’єтнамський фуд-блогер із міста
Хошімін, В’єтнам. Пристрасний кухар перетворив
своє хобі на професію і знайомить свою
аудиторію на платформах багатьох соціальних
медіа з в’єтнамською домашньою кухнею. У
своїй домівці, що також слугує місцем для
знімання кулінарних відео, 29- річний чоловік
покладається на вироби від Blum.

4 хвилини
В’єтнам

Діно Ву – в’єтнамський фуд-блогер і фанат Blum

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


Усе почалося з маминих рецептів

Діно Ву до недавнього часу був працівником відділу маркетингу в одній
компанії. І як більшість працівників щоденно замислювався, що
приготувати на вечерю після робочого дня. Прості й смачні страви, які
можна швидко приготувати. Мабуть, це бажання кожного.

Перші рецепти Діно успадкував від своєї матері, щоб не так сильно
сумувати за рідною домівкою. Він покинув місто Ханой задля своєї
роботи. Смачні рецепти “Ngon” були поштовхом до вдосконалення у
кулінарному мистецтві. Колишній маркетолог почав ділитися рецептами
і способом приготування страв на платформах різних соціальних медіа.
На даний момент аудиторія Діно налічує понад 1 мільйон підписників. А
його обидві собаки – Мохі і Мача часті гості на знімальному майданчику.

Для фуд-блогера, який регулярно знімає кулінарні відео, кухня –
найважливіше місце в будинку. Проєктуючи свою кухню, Діно хотів
створити не тільки красивий, але й практичний простір. Так він може
насолоджуватися щоденним приготуванням і подарувати своє натхнення
усім глядачам у соціальних медіа. До того ж, Діно є фанатом технологій й
у своїй першій власній квартирі встановив систему “розумний будинок”.



Особливі вимоги потребують
детального проєктування

Передумовою для знімання відео є ефективна організація процесу
приготування їжі. Тому разом із проєктувальником кухні він звернув
велику увагу на процеси і на те, щоб корисного простору було досить.
Передбачливий блогер одразу запланував місце для камери й різного
устаткування. Тепер ніщо не перешкоджає йому вільно рухатися навколо
кухонного острова.



Для своїх рецептів і спонтанного відео Діно потребує вдосталь
корисного простору. Шафа для запасів SPACE TOWER із шухлядами
LEGRABOX гарантує зручний доступ із трьох боків, а інгредієнти можна
легко дістати навіть однією рукою. Також за повного навантаження – і до
70 кг – високу внутрішню шухляду можна висунути із шафки без
особливих зусиль. Так усі запаси на своєму місці. “Це мій міні
супермаркет. Я зберігаю тут цілу низку продуктів для перекусу й
інгредієнтів для майбутніх страв. Дуже зручно, що відразу бачу чого
вдосталь, а що потрібно докупити” – пояснює блогер.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Вгору з розумною технологією руху

У верхніх шафках Діно робить ставки на підіймачі AVENTOS HF, також і в
шафці для посуду над мийкою. Завдяки електричній технології руху
SERVO- DRIVE підіймач спрацьовує від легкого натиску й зручно
опускається, коли натиснути на радіокнопку. До того ж, все легко дістати
й шухлядки можуть бути відсунуті навіть під час готування.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Якщо потрібно щось взяти із верхньої шафки далеко позаду, Діно
користується таким розумним рішенням: SPACE STEP,сходинка із
шухлядкою під нею незамінна, коли інфлуенсеру потрібно дістати щось
із верхніх полиць. Сходинку зручно змонтувати у ванній та спальній
кімнаті, тому що це рішення створить додатковий корисний простір.

Шум дуже небажене явище для знімання відео. Тому всі підіймачі,
шухляди і дверки на кухні Діно рухаються м’яко й тихо – завдяки системі
амортизації BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Дизайн також має значення
Для любителів моди стиль важливий, тому його мінімалістична кухня
оснащена електричною технологією руху SERVO-DRIVE. Так жодних
ручок не потрібно, легкого натиску досить, щоб шухляди і дверки
відчинилися немовби самі. Елегантний дизайн шухлядок LEGRABOX
підкреслює сучасний вигляд і пропонує досить місця для кухонного
приладдя Діно.

“Розумні рішення від Blum здивували
мене із самого початку. Особливо

вразили технології руху: я отримую
велике задоволення, коли мої фасади
підіймаються завдяки електричній
технології руху, а шухлядки плавно

засуваються”.



Огляд усіх переваг

Короткі відстані завдяки
розумному плануванню

Досить корисного простору й
оптимальний доступ із SPACE
TOWER

Повна свобода руху завдяки
AVENTOS у верхній шафці

З електричною технологією
руху SERVO-DRIVE зручно
підіймати й опускати фасади

LEGRABOX – елегантні
шухлядки, стриманий дизайн

Плавне ковзання із
BLUMOTION

Фасади без ручок завдяки TIP-
ON

Із SPACE STEP легко дістати
навіть до верхніх шафок



Це також може зацікавити тебе

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

КУХНЯ

Різні країни –
різні кухні

ДИЗАЙН

Мало кімнат, але
багато простору

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Все, що потрібно,
– SPACE

КУХНЯ

Ідеї для шафи для
запасів
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https://www.blum.com/
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