
TỦ CHỨA ĐĨA CỦA PÄR

Pär cùng gia đình sống ở Jönköping, 80 dặm (130
km) về phía đông của Gothenburg, Thụy Điển.
Người đàn ông 44 tuổi yêu thích nhạc rock và là một
nhà sưu tập đĩa đầy đam mê.

Pär không những đặc biệt gắn bó với đĩa nhạc đầu tiên của mình như LP, Destroyer của ban
nhạc KISS - một ban nhạc hard rock tại Mỹ . “Mặc dù ban nhạc đã phát hành những album
hay hơn trong quá khứ”, người hâm mộ âm nhạc thừa nhận. Anh ấy có một tình cảm gắn bó
với rất nhiều báu vật của mình. Một số album đánh thức ký ức và gợi nhớ về những trải
nghiệm cùng những buổi hòa nhạc mà anh đã đến.

5 phút
Jönköping, Thụy
Điển



Tủ chứa đĩa của Pär

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


Giải pháp lưu trữ đĩa
nhạc tốt nhất
Trong những năm qua,
người đàn ông Thụy Điển này
đã sưu tầm được hơn 450 đĩa
bao gồm tất cả các thể loại
âm nhạc. “Câu hỏi mà các
nhà sưu tập liên tục đặt ra là:
đâu là cách tốt nhất để lưu
giữ những đĩa nhạc? Tất
nhiên bạn phải đặt chúng
thẳng đứng, nhưng điều
quan trọng đối với tôi khi
phát đĩa LP, đó là có thể lấy
chúng từ mọi phía và có thể
nhìn thấy bìa khi tìm một
album nào đó”, người nhân
viên bán hàng giải thích. Một
khía cạnh quan trọng khác là
bộ sưu tập phải nên đặt gần
với máy phát nhạc ở chính
giữa căn hộ.



"Việc lưu trữ đĩa nhạc là một thách thức lớn
đối với tất cả những người yêu âm nhạc. Tôi
đã tìm thấy một giải pháp đáp ứng hoàn hảo

nhu cầu của mình."



Khu vực sinh hoạt
nhỏ cần có các giải
pháp tiết kiệm không
gian 
Pär và gia đình anh chuyển
từ một ngôi nhà sang một
căn hộ mới nên có ít không
gian cho cả nhà họ sinh
sống. Cũng có ít không gian
hơn cho sở thích của anh.
Tuy nhiên, Pär nhìn thấy cơ
hội để trang bị một giải pháp
lưu trữ theo ý muốn cho căn
nhà của mình. “Thiết kế dựa
trên chiếc chạn tủ trong gian
bếp có ngăn kéo riêng của
tôi và có thể dễ dàng lấy ra
từ mọi phía”, Pär nói và cho
biết thêm: “Không có cửa vì
tôi muốn tạo sự chú ý đến
những chiếc đĩa của mình”.



Thành phần hài
hòa

“Tôi đã giải thích những “điều luật
cơ bản” cho người sản xuất tủ của
tôi. Ông ấy đã vắt óc suy nghĩ và đưa
ra một giải pháp phù hợp với phòng
khách cũng như phù hợp với thiết kế
của các đồ nội thất khác của chúng
tôi”, Pär giải thích về quy trình lên
bản vẽ. Giải pháp tủ có đủ cả chiều
cao, chiều rộng và chiều sâu nên
người thi công tủ đã thiết kế tủ chứa
đĩa vừa vặn với không gian ngay bên
cạnh máy phát nhạc và hòa hợp kín
đáo trong phòng khách.

Dễ lấy 

Các yêu cầu của Pär được đáp ứng
hoàn hảo bởi một chiếc tủ không có
cửa được trang bị sáu ngăn kéo mở
riêng lẻ (LEGRABOX pure của Blum
màu trắng sữa). Tủ đĩa tùy chỉnh
được thực hiện trong thời gian ngắn
và Pär rất vui mừng với giải pháp
này. “Tôi có thể lấy tất cả các đĩa
nhạc của mình tức thì và có thể sắp
xếp bộ sưu tập của mình theo ý
muốn. Không giống như những
người sưu tầm đĩa khác, tôi không
giữ đĩa LP của mình theo thứ tự
bảng chữ cái. Thỉnh thoảng tôi sắp
xếp chúng theo ban nhạc, đôi khi
theo tiêu đề và đôi khi theo chủ đề”,
ông bố hai con tâm sự.



Ngăn kéo âm LEGRABOX hoàn toàn phù hợp với thiết kế của tủ chứa đĩa.
Cũng giống như chạn tủ SPACE TOWER trong nhà bếp của mình, anh ấy chỉ
cần mở hộc tủ bên phải và có thể dễ dàng lấy đĩa từ cả ba phía mà không
cần phải cúi xuống hoặc lục tìm những gì anh ấy muốn tìm. Hơn thế nữa,
chiếc tủ thiết thực có chiều rộng, chiều ngang và chiều cao đa dạng, có thể
tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu không gian lưu trữ ngay từ giai đoạn lên bản
vẽ.

Xem nhanh tất cả ưu điểm:

Có thể áp dụng với mọi loại hệ
thống ray trượt và ray hộp của
Blum

Đa dạng chiều cao, chiều rộng
và chiều sâu, phù hợp với các
yêu cầu riêng

Có thể kết hợp với hệ thống hỗ
trợ mở bằng cơ hoặc bằng điện

Dễ dàng lấy đồ từ cả ba phía

Lấy đồ nhanh chóng từ bên trên

Dễ mở và đóng ngay cả với tải
trọng nặng

Tận dụng tối ưu không gian lưu
trữ với thành hộc tủ cao và kín

Khả năng tải trọng lớn lên đến
70 kg cho mỗi ngăn kéo

Phục vụ cho các phân khúc giá
khác nhau



Bạn cũng sẽ hứng thứ với những 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

VĂN PHÒNG

Office Tower - văn
phòng di động cho
không gian nhỏ

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Thử nghiệm – sống
trong không gian
chỉ 22m vuông

SPACE TWIN

SPACE TWIN - hoặc
cách sử dụng
không gian lưu trữ
ẩn

SPACE STEP

Giải pháp bục
thang ngăn kéo
SPACE STEP - một
phụ kiện ẩn
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