Нова кухня, нове щастя

НОВА КУХНЯ, НОВЕ
ЩАСТЯ
 7 хвилин
 Гьохст, Австрія

Александра Бекер незадоволена своєю кухнею.
Мало місця для зберігання, погано видно вміст
шафок, дверцята обмежують пересування, а ще
вона вже виглядає старомодно. Коротко кажучи:
кухня непрактична і вже не подобається
Александрі, настав час для ремонту.

Пошук рішень для 5 проблемних зон
Крім старомодного дизайну, під час розмови з майстром Александра
згадала 5 пунктів, що сповільнюють приготування їжі та ускладнюють
робочі процеси.
Клікай на проблемні зони на кухні Александри, щоб дізнатися про
виклики.

ПРИПРАВИ
ВЕРХНЯ ШАФКА

КУХАРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ
ШАФКА ПІД МИЙКУ
ЗАПАСИ

1. Надокучливі
дверцята у верхніх
шафках
У відкритому положенні
дверцята заважають
рухатись, тому Александра
мусить бути обережною,
щоб не вдаритись головою.

2. Хаос у шухлядах
Ніж чи інше приладдя
завжди потрібно шукати. Це
дратує!

3. Запаси, котрі важко
діставати
Щоб дістати потрібні
продукти зі своєї
непрактичної шафи,
Александра повинна
пересувати інші запаси.

4. Приправи, яких не
видно, а ще олія та
оцет
Александрі подобається
надавати смаку своїм
стравам за допомогою
спецій. Але потрібну
приправу доводиться довго
шукати в шафці.

5. Мало місця та
безлад під мийкою
Крім відра для сміття, під
мийкою знайдете хаос, а
багато простору пропадає
даремно.

Реконструкція вимагає ретельного
планування
Александра не тільки проконсультувалася з місцевим меблярем, котрий
розробив проєкт реконструкції. Вона також відвідала шоу-рум Blum. На
тест-драйві кухні Александра змогла перевірити, чи зручною буде
запланована кухня під час щоденого користування. До проєкту внесли
незначні зміни, що мають великий вплив – і Александра отримала нову
практичну кухню своєї мрії.

Знову щаслива після
реконструкції
Ремонт не відбувається за
помахом чарівної палички,
але майстер Александри
добре попрацював. Вона
задоволена не тільки
дизайном П-подібної кухні
з вишуканими темними
фасадами, але й високою
функціональністю певних
зон. “Усі мої бажання
здійснилися. Тепер робота
кипить у руках, а новий
колір виглядає дуже
елегантно”, – радіє 37-річна
жінка.

Свобода руху завдяки
підіймачам
Верхні шафки, обладнані
підіймачами, дбають про
свободу руху: інноваційний
складаний підіймач
AVENTOS рухається догори
та гарантує безперешкодний
доступ. Із SERVO-DRIVE,
електричною технологією
від Blum, шафка
відкривається від легкого
натиску на фасад і зручно
зачиняється за допомогою
кнопки.

Порядок у шухлядах
Із практичними шухлядами
LEGRABOX і розділювачами
AMBIA-LINE кухонне
приладдя, дощечки для
нарізання та миски завжди
під рукою. У тримачеві
AMBIA-LINE для ножів
знайдеться місце для 9
ножів, його можна довільно
розташувати в шухляді – і
надокучливі пошуки
залишаться в минулому.

Запаси завжди
напохваті
SPACE TOWER від Blum
вражає шухлядами повного
висування, що
відкриваються окремо.
Користувач має зручний
доступ спереду та з обох
боків. Щобільше, є багато
місця для зберігання запасів,
кожна шухляда витримує
навантаження до 70 кг.
Залежно від потреб у
просторі, шафа для запасів
може бути довільних
ширини, висоти та глибини.

Спеції, олія та оцет на
своєму місці
Із тримачем для спецій
AMBIA-LINE приправи в
шухляді зберігаються
акуратно і їх легко виймати.
Відповідні розділювачі
надійно утримують пляшки з
оцтом та олією. Вони
повинні зберігатися там, де
будуть потрібні під час
готування їжі – біля
варильної поверхні та
близько до основної робочої
поверхні.

Охайна мийка та
вдосталь місця для
зберігання
Мийка – це ще одна зона,
якою інтенсивно
користуються.Губки, щітки,
мийні засоби та ганчірки
потребують багато місця під
умивальником. П-подібна
шухляда під мийку від Blum
оптимально використовує
простір праворуч та ліворуч
від мийки та створює
додатковий корисний
простір. Вона допомагає
зберігати речі щоденного
вжитку акуратно та
напохваті й підтримувати
порядок на робочій
поверхні. У нижній шухляді
про порядок дбає система
для сміття

Коротко про переваги
Усі верхні шафки оснащені
підіймачами
Усі шухляди із розділювачами
Зберігання запасів в одному
місці та легкий доступ до них
Приправи, олія та оцет
напохваті

Акуратна зона мийки з
додатковим простором для
зберігання
Робочі процеси враховані
Технологія руху для зручного
користування
Сучасний дизайн без ручок

Це також може зацікавити Вас

SPACE TWIN

SPACE TWIN –

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Куховарити в

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

використати

невеликому

10 порад для

Експеримент:

прихований

приміщенні

кухні твоєї мрії

життя на 22 м²

простір
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Про нас
Blum – це австрійський виробник інноваційної меблевої
фурнітури.
Дізнатись більше

