
THỬ NGHIỆM – SỐNG
TRONG KHÔNG GIAN CHỈ
22M VUÔNG

Marie và Oliver đã kết hôn được bảy năm. Bây giờ,
họ sắp sửa chuyển từ vùng quê đến Berlin. Marie,
33 tuổi, nhận được một lời mời làm việc mà cô
không thể từ chối.

8 phút
Feldkirch, Áo

Thử nghiệm – sống trong không gian chỉ 22m vuông

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


Cặp đôi quyết định tận dụng cơ hội này để dọn về ở cùng nhau. “Chà, bạn bè tôi vẫn xem đó
như một trò đùa. Chúng tôi đã quen biết nhau và trở thành một cặp đôi được nhiều năm rồi
nhưng chúng tôi chưa bao giờ sống cùng nhau”, Marie nói. “Điều đó không thực sự quan
trọng”, Oliver giải thích, “nhưng giờ đây chúng tôi quyết định kết hợp hai căn hộ của chúng
tôi và sống cùng nhau trong những căn nhà thuê ở thành phố lớn cách đó khoảng 200 km
(125 dặm)”. Phòng Nghiên cứu Nhu cầu của Blum đã mời cặp đôi đến Áo để tham gia một
cuộc thử nghiệm.



Thách thức của không gian lưu trữ khiêm
tốn

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ có ít không gian hơn so với lúc trước. Tôi có một chút lo lắng, chúng
tôi sẽ không có đủ chỗ để cất tất cả mọi thứ mình cần trong một không gian sống tí hon”,
nữ nhân viên viện nghiên cứu khoa học nói, tiết lộ mối lo lắng của cô về việc chuyển nhà.
“Đó là lý do tại sao chúng tôi rất hào hứng với buổi trải nghiệm từ Blum”, cô nói thêm.



Các giải pháp thông minh được gói gọn
trong một không gian tí hon

Marie và Oliver gặp Belinda Gasser từ Phòng Nghiên cứu Nhu cầu Blum. Bà là thành viên của
nhóm thực hiện các cuộc khảo sát nhà bếp trên toàn thế giới và phụ trách buổi trải nghiệm.
“Chúng tôi điều tra nhu cầu của người sử dụng bếp trong gian bếp của họ. Trọng tâm là tìm
ra chính xác quy trình công việc và yêu cầu của họ là gì. Tất nhiên, những kinh nghiệm của
chúng tôi cũng có thể được áp dụng ở các khu vực khác trong nhà”, chuyên gia giải thích về
lĩnh vực công việc của cô. “Ví dụ, những gì chúng tôi muốn biết là ngăn kéo nào được mở và
bao nhiêu lần chúng được mở trong một ngày? Cửa và ngăn kéo được đóng nhanh thế nào?
Và có bao nhiêu kg vật phẩm lưu trữ được giữ trong các tủ khác nhau?”



Thử nghiệm sống trong không gian siêu
nhỏ

Máy quay ghi lại trải nghiệm của Marie và Oliver, khi họ dành cả buổi chiều trong căn hộ
mini. “Mục tiêu là chỉ ra cách bạn có thể thực hiện các ý tưởng sống sáng tạo và tạo ra nhiều
không gian lưu trữ nhất có thể trong các khu vực sinh hoạt nhỏ như căn hộ rộng 22 mét
vuông của chúng tôi. Nhưng điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái”, Belinda nói.
Buổi trải nghiệm của Blum mang đến cho cặp vợ chồng trẻ cơ hội khám phá các giải pháp
trong các khu vực sống khác nhau và tự cảm nhận.



“22 mét vuông có kích thước bằng một
phòng khách lớn”.
“Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào mà bạn có thể sắp xếp ổn thỏa mọi
thứ trong một căn hộ siêu nhỏ như vậy, chưa kể đến phòng tắm và nhà bếp
với tất cả thực phẩm, v.v.”, Oliver nói. Chuyên viên IT và bạn gái của anh ấy
rất hào hứng với các giải pháp lưu trữ thông minh được triển khai trong
những phòng riêng.
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Nhỏ nhưng thông minh

Oliver thích việc từng xen-ti-mét không gian đều được tối đa hóa. “Mọi thứ đều gọn gàng và
ngăn nắp. Tôi có thể tưởng tượng việc di chuyển vào một căn hộ được trang bị như thế này ở
Neukölln”, Oliver kết luận. “Vâng, và tôi thậm chí có thể tưởng tượng việc chuyển đến với
Oliver”, Marie - nhà nghiên cứu - đùa, dù cô có chút lo lắng khi bắt đầu.



Bạn cũng sẽ hứng thú với nội dung này

Blum Vietnam

Số 3 Võ Văn Tần

Phường Võ Thị Sáu,

Quận 3 THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

VIETNAM

Điện thoại +43 5578
705 - 0

Email

Giới thiệu về Blum

Blum là nhà sản xuất các phụ kiện nội thất tiên phong đến
từ Áo.

Tìm hiểu thêm

PHÒNG TẮM

Phòng tắm nhỏ
nhưng thông minh

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Lối vào: Lưu trữ
hoàn hảo cho mọi
thứ

PHÒNG NGỦ

Thư giãn và nghỉ
ngơi tại quầy bar
mini

NHÀ BẾP

Nấu ăn thật vui
trong không gian
chỉ 4 mét vuông
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