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

SPACE TWIN - HOẶC CÁCH
SỬ DỤNG KHÔNG GIAN
LƯU TRỮ ẨN
 5 phút
 Feldkirch, Áo

Điều cần thiết là phải tận dụng tốt nhất không gian
có sẵn bất kể diện tích của ngôi nhà. Điều này áp
dụng đặc biệt cho các chung cư và nhà bếp nhỏ. Khi
lập kế hoạch bố trí, hãy cân nhắc sử dụng các ngăn
kéo hẹp. Các ngăn kéo hẹp biến không gian bếp tí
hon thành nơi lưu trữ có giá trị. Để chứng minh
quan điểm của mình, chúng tôi đã xây dựng các
hiệu ứng ĐÁNG KINH NGẠC trong một căn hộ rộng
22m vuông và nhờ một người nổi tiếng tìm ra các
giải pháp lưu trữ ẩn.

Người dẫn
chương trình
tìm kiếm căn hộ
thử nghiệm khi
đeo kính thực tế
ảo (VR)
Belinda Gasser từ Phòng
Nghiên cứu Nhu cầu Blum đã
có một bất ngờ trong cửa
hàng dành cho người dẫn
chương trình Eric Schroth.
Người dẫn chương trình 30
tuổi vui tính đã được trang bị
kính thực tế ảo và được yêu
cầu tìm ra những giải pháp
không gian lưu trữ phi
thường.

Vai trò mới
Chúng tôi đã lật ngược tình thế đối với người dẫn chương trình và đặt anh
vào một vai trò mới: trả lời các câu hỏi. “Tôi chưa từng nghĩ về điều này. Tôi
không nghĩ rằng họ lại biến tôi thành chú chuột bạch cho họ”, chàng trai trẻ
đến từ Cologne cười khúc khích. “Nhưng thật là thú vị khi được hướng dẫn
bởi giọng nói của Belinda. Thông thường, tôi là người đặt câu hỏi hoặc dẫn
dắt chương trình; hôm nay thì ngược lại. Nhưng Belinda là một người dẫn
chương trình rất quyến rũ”, Eric nói thêm.

“Tôi có sử dụng các sản phẩm Blum trong nhà bếp của mình ở nhà. Tôi đã nghe nói
về các ngăn kéo dưới chậu rửa trước đây nhưng trải nghiệm nó thì lại là một chuyện
khác. Giải pháp cho những chiếc ngăn kéo hẹp hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Họ tận
dụng từng xen-ti-mét không gian có sẵn - Tôi nghĩ điều đó thật thông minh”, Eric người thích nấu ăn trong thời gian rảnh rỗi - nói.

Nhờ có SPACE TWIN, thậm chí hàng tạp hóa cũng có thể
được lưu trữ trong những không gian nhỏ.

Ngăn kéo hẹp cũng phần bổ sung hoàn hảo cho đồ nội
thất phòng khách.

Họ thậm chí cung cấp các giải pháp lưu trữ thông minh
cho phòng tắm: SPACE TWIN của Blum.

SPACE TWIN, giải pháp thiết thực cho không gian lưu trữ nhỏ của Blum, được áp
dụng với các ray trượt chéo để tạo thêm không gian lưu trữ. Nơi lý tưởng để cất giữ
chai lọ, thớt và gia vị trong nhà bếp hoặc, nếu được sắp xếp hợp lý, cũng thích hợp
để trưng bày sách trong phòng khách hoặc treo quần áo giặt trong phòng tắm – như
trong căn chung cư 22m vuông của chúng tôi. Chúng tôi đã điều chỉnh kích thước và
hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo của các ngăn kéo hẹp cho phù hợp với các
vật dụng lưu trữ trong căn hộ.

“Việc sử dụng thông minh không gian lưu trữ
làm cho căn hộ trông lớn hơn nhiều so với
thực tế”.

Hiệu quả và tiện lợi trong một không gian
nhỏ gọn
Mặc dù ngăn kéo hẹp chiếm ít không gian nhưng chúng mang lại chất lượng
chuyển động hàng đầu. Được trang bị SERVO-DRIVE và BLUMOTION, tủ mở
bằng điện chỉ với một cái chạm và đóng nhẹ nhàng, dễ dàng với hệ thống
đóng giảm chấn. Chúng cũng có tính năng chuyển động mượt mà mà bạn
mong đợi từ Blum. “Tôi thực sự thích việc các ngăn kéo hẹp có thể được mở
rộng hoàn toàn để bạn có thể dễ dàng lấy những thứ được cất bên trong”,
người dẫn chương trình cho hay.

Thử nghiệm
thành công hoàn
toàn
“Mục đích thử nghiệm của
chúng tôi là tạo ra càng nhiều
không gian lưu trữ càng tốt
bằng cách sử dụng các giải
pháp thông minh và sau đó
xem cách mọi người phản ứng
với các ý tưởng lưu trữ mà
chúng tôi đã giấu trong căn
hộ rộng 22m vuông”, vị
Chuyên gia Nghiên cứu Nhu
cầu giải thích và nói thêm:
“Eric đã làm rất tốt. Anh ấy đã
tìm ra rất nhiều thứ”.

Điểm nổi bật cuối cùng
Belinda có một bất ngờ cuối cùng dành cho Eric: ngăn kéo hẹp SPACE TWIN
được tích hợp vào ghế dài của người dẫn chương trình. “Tôi hoàn toàn kinh
ngạc trước ngăn kéo hẹp ở tay vịn của chiếc ghế dài. Thật là một bất ngờ
tuyệt vời”, Eric cho biết và nói thêm: Tôi là một người thích xem phim và
chiếc tủ đó sẽ rất tuyệt khi xem phim. Nó chắc chắn sẽ gây ấn tượng với
khách. Nó ở ngay đầu danh sách mong muốn của tôi”. Chiếc tủ thực sự là
một thứ đặc biệt. Bộ phận Nghiên cứu Nhu cầu của chúng tôi đã hợp tác với
một thợ bọc đồ đạc và rút ra tất cả các điểm dừng để tạo ra giải pháp đặc
biệt.

Bất kể bạn chọn SPACE TWIN tiêu chuẩn hay tùy chỉnh, điều cần thiết là tận dụng tốt
nhất không gian có sẵn khi lập kế hoạch cho nhà bếp và không gian sống của bạn.
Giải pháp của Blum cho những chiếc ngăn kéo hẹp cho phép bạn tận dụng tối đa
không gian lưu trữ có sẵn và tạm biệt không gian thừa trong nhà bếp của bạn.

Xem nhanh tất cả ưu điểm:
Biến không gian tí hon thành
nơi lưu trữ có giá trị
Có thể áp dụng với mọi loại hệ
thống ray trượt và ray hộp của
Blum
Có thể kết hợp với hệ thống hỗ
trợ mở bằng cơ hoặc điện
Giải pháp tiêu chuẩn dễ lập kế
hoạch

Cần bề rộng tối thiểu là 150 mm
Khả năng tải trọng lớn lên đến
20 kg cho mỗi tủ
Độ ổn định cao ở 2 bên nhờ ray
trượt chéo
Trượt êm ái ngay cả khi chứa
nặng
Có thể được điều chỉnh tùy theo
các vật dụng lưu trữ

Bạn cũng sẽ hứng thú với điều này.
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Số 3 Võ Văn Tần
Phường Võ Thị Sáu,

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