
ВАНКУВЕР: НОВЕ ЖИТТЯ
У ВІДРЕМОНТОВАНІЙ
КВАРТИРІ

Ванкувер традиційно входить до десятки
найкращих міст для життя у цілому світі. Місто у
Британській Колумбії поєднує в собі усе, що
притаманне Канаді: гори, море, фьорди і
привітних людей. Водночас це друге з
найдорожчих міст у другій за величиною країні
світу. Молодим людям, як Ріко і Йоші потрібно
проявити креативність, аби здійснити мрію
володіти власним помешканням і якнайкраще
використати наявний простір.
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Ванкувер: нове життя у відремонтованій квартирі

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


Відлуння
минулого у
поєднанні зі
свіжими
ідеями і
сучасним
дизайном
Ріко і Йоші вже 4 роки
разом, у 2020 році вони
створили свою сім’ю. Після
весілля обоє жили у
Ванкувері в квартирі-студії
площею 36 квадратних
метрів. “Ми перебрали всі
варіанти, аби знайти більше
помешкання”, – пояснює
Йоші. Від нерухомості, що
лише готується до введення
в експлуатацію і до переїзду
у передмістя. “Але проєкти,
що знаходилися неподалік,
розкупили, квартири були
занадто маленькими або не
вписувалися у наш бюджет.
Переїзд далі на околиці
Ванкувера ми не розглядали,
тому що не хотіли кожного
дня добиратися на роботу”,
– додає Ріко. Отже,
залишився лише один
варіант, – відремонтувати
стару квартиру. “Ми знали,
що так зможемо придбати
більшу квартиру, але разом
із тим це рішення вимагало
від нас більшої гнучкості в
наших уявленнях про
дизайн і багато роботи.”



Ріко і Йоші живуть у Ванкувері і
перетворили нову квартиру на власну
оазу, в якій почуваються добре.

Хто шукає, той
знаходить
Після інтенсивного
планування і пошуків
тривалістю понад 2 роки
захопливим сапсерфінгістам
врешті-решт поталанило:
будинок, збудований 1992
року з доброю будівельною
субстанцією і вражаючим
видом на відому річку
Фрейзер. “Я ніколи не
забуду, як наш маклер
подзвонив мені і сказав, що
наша друга пропозиція
прийнята”, – повідомляє
Ріко. Розробниця виробів у
компанії, що займається
виготовленням
індивідуальної косметики
знає, чому момент був таким
емоційним для пари:
“Радість від багаторічної
важкої праці
віддзеркалювалася у цій
миті. Немає нічого кращого
за здійснення своєї мрії.”



Нове проєктування – добрий початок
Правильне розставляння пріоритетів слугувало наступним кроком: “Ми
обоє народилися у Японії. Окрім того, я жив 24 роки в Мексиці.
Гостинність і душевні посиденьки є частиною нашого єства”, –
розповідає Йоші. “Ба більше, серце нашого дому повинне бути
функціональним, відкритим і гостинним”, – говорить 39-річний чоловік.
“Ми типово канадські у тому, що залюбки проводимо час на вулиці,
занадто часто вибачаємося і не ідеально володіємо англійською мовою”,
– говорить 28-річна жінка. У проєктування обоє інвестували багато часу і
завдяки поєднанню двох житлових приміщень виник великий простір –
так кухня могла стати центром нової домівки. Але перед тим потрібно
прибрати стіну, що заважала: Йоші самостійно взявся за молот.





Продуманий проєкт – половина успіху



До Після



“Аби приготувати неймовірну страву потрібно врахувати багато маленьких деталей, які
є невід’ємними компонентами гармонійного цілого. Проєктуючи кухню, ми
переслідували той самий принцип”, – додає Ріко. “Потрібно використати кожен
сантиметр і звернути увагу на те, аби незважаючи на обмежений простір,
функціональність і дизайн якнайкраще гармонували. Тоді ми зрозуміли, що нам
потрібна професійна підтримка“, – доповнює співробітник маркетингу.



Завдяки консультації дизайнерів
інтер’єру Ріко усвідомила значення
функціональності на кухні, а також
фурнітури, що гарантує комфорт.

Професійна
допомога –
важливий
внесок у
реалізацію мрії
“Замі і Мілен із “DT Design”
пояснили нам, яке значення
відіграє фурнітура для
проєктування і створення
дизайну. Вони допомогли
нам спроєктувати практичну
й ергономічну кухню, яка б
враховувала потреби, що
виникнуть у майбутньому”, –
підсумовує Ріко розмову зі
своїми дизайнерами
інтер’єру. Трошки пізніше
стало зрозуміло, що
використовуватимуться
розумні рішення для шафок
від Blum.



Функціональні рішення від Blum
“Ми хотіли створити сучасний дизайн без ручок, що поєднується із
великою кількістю корисного простору у наших маленьких
апартаментах”, – підсумовує Йоші. Кухонний острів зі столом, що
прилягає до нього, формують центр квартири, а у Г-подібному
кухонному ряді знайдеться досить місця для зберігання. Дизайнери
інтер’єру зменшили кількість потрібних шафок завдяки використанню
надшироких шухлядок LEGRABOX free і тим самим збільшили місце.
Завдяки використанню AMBIA- LINE – системи внутрішніх розділювачів
все завжди під рукою, вони додатково структурують корисний простір і
надають елегантного відтінку.

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






Широкі верхні шафки із підіймальними механізмами AVENTOS HF
полегшують доступ і є справжнім джерелом корисного простору.
Завдяки застосуванню електричної технології руху SERVO DRIVE уся
кухня виконана без ручок, м’яке відкривання гарантує комфорт – чи то у
шухлядках, чи то в підіймальних механізмах – і навіть діти можуть легко
ними користуватися. “Я ніколи не думав, що такі маленькі зміни можуть
викликати такий великий ефект і я хочу, щоб усі ці функції
використовувалися у мене на кухні”, – доповнює любителька караоке.

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




Готові до
викликів
майбутнього!
Усі ці маленькі деталі
дозволили заощадити місце
й облаштувати спальню для
майбутньої дитини. “Мені
подобається, що кухня є
такою функціональною і ми
можемо готувати наші
улюблені страви, як-от
пастель із Бразилії, хліб
каррі з Японії, тако з
Мексики або класичну
неаполітанську піцу з Італії і
не заважати один одному”, –
підсумовує Йоші. “Ми
привезли рецепти страв із
наших подорожей”, – додає
Ріко і з посмішкою уточнює:
“Можливо, нам потрібно
вивчити ще якийсь рецепт
перш ніж з’явиться
дитинка.” Після ремонту, що
тривав 6 місяців ці обоє на
це заслужили.



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

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

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Сучасне житло у
старій майстерні
з пошиття одягу

КУХНЯ

Оптимальне
використання
маленької кухні

КУХНЯ

Нова кухня, нове
щастя
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