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CĂN BẾP HIỆN ĐẠI CỦA
RUDI: BIẾN CŨ THÀNH
MỚI

Rudi Pfeiffer, là dược sĩ có nhiều kinh nghiệm, vì vậy
ông nhận thức được tầm quan trọng khi sử dụng
tối ưu không gian lưu trữ, đảm bảo an toàn cho vật
dụng và quy trình thực hiện công việc được cơ cấu
hợp lý – ngay cả trong nhà bếp. Cha vợ của ông là
một nhà sản xuất bếp và đó là lý do tại sao nhà bếp
cũ của Pfeiffers có đầy đủ tính năng phù hợp.
Nhưng sau 30 năm, căn bếp của ông đã hơi lỗi thời
và cần thay đổi hoàn toàn.

3 phút
Langen bei Bregenz,
Vorarlberg





Kỳ vọng của ông Rudi rất cao. Ông muốn tân trang hoàn toàn nhà bếp của
mình và sử dụng các giải pháp hiện đại, một thiết kế hiện đại và các sản

phẩm chất lượng hàng đầu. “Tôi đã điều tra các xu hướng nhà bếp mới nhất
và thảo luận mọi thứ với cha vợ tôi. Chúng tôi đã cùng nhau đưa ra một thiết

kế khả thi cho nhà bếp mới”, người đàn ông 64 tuổi giải thích.

Từng bước tạo ra một căn bếp mơ ước

Vị dược sĩ này đã làm một thử nghiệm nhà bếp để kiểm tra sự phù hợp của
thiết kế sơ bộ của mình. Ông Rudi cho biết: “Bạn có thể sắp xếp các tủ di
động để mô phỏng cách bố trí nhà bếp của mình tại showroom của Blum ở
Dornbirn, vì vậy tôi đã có thể thử nhà bếp mới của mình trước khi tân trang
lại”. Ông ấy cũng có thể thử các phụ kiện chức năng tùy thích. “Hơn thế nữa,
nhân viên của Blum tại phòng trưng bày đã cho tôi một số lời khuyên hữu
ích mà sau đó chúng tôi đã tích hợp vào thiết kế”.

Một nhà bếp tốt có hai vai trò quan
trọng: đáp ứng các yêu cầu cá nhân
của người sử dụng bếp và tận dụng
từng inch không gian có sẵn. “Đó là
lý do vì sao bạn nên dành nhiều thời
gian để suy nghĩ về nhu cầu và mong
muốn của mình nếu bạn muốn làm
mới gian bếp của mình”, Josefa
Kohler, tư vấn viên tại showroom,
khuyên. “Điều quan trọng là hãy tự
hỏi mình những câu hỏi sau: Thói
quen làm việc hàng ngày của bạn là
gì? Có bao nhiêu người nấu ăn
thường xuyên và họ là ai? Bạn muốn
lưu giữ vật dụng nào trong bếp của
mình? Bạn ăn ở đâu? Lời khuyên của
tôi là viết ra câu trả lời của bạn và
thảo luận chi tiết với người lập kế
hoạch nhà bếp của bạn”, Josefa,



Cách bố trí 1: Không
gian rộng rãi

Đây là cách bố trí yêu thích
của Ông Rudi Pfeiffer. Thiết
kế rộng rãi nhấn mạnh vào
diện mạo hiện đại của gian
bếp, đồng thời ông và vợ có
nhiều không gian để cùng
nhau nấu nướng.

Cách bố trí 2: Nhiều
không gian lưu trữ
hơn

Ai cũng đều có nhu cầu khác
nhau về không gian lưu trữ.
Tùy vào thói quen nấu nướng
và mua sắm, không gian lưu
trữ đã được thiết kế thêm
cho Ông Rudi.

Cách bố trí 3: Ăn
uống trong bếp

Nếu gia đình Pfeiffer không
có phòng ăn riêng, thiết kế
này sẽ biến gian bếp của họ
thành nơi trò chuyện – với
một chiếc ghế dài rộng rãi
được đặt trong góc và bàn
ăn.



Trước Sau



Một diện mạo độc quyền đằng sau mặt tiền
sau khi thay đổi

Ông Rudi Pfeiffer đã chọn cách bố trí đầu tiên và yêu cầu một nhà sản xuất
tủ đáng tin cậy thực hiện thiết kế. Kết quả khiến ông Rudi hài lòng trên mức

mong đợi. “Tôi chỉ có thể đề xuất nó cho mọi người. Một thử nghiệm nhà
bếp cho phép bạn thực sự trải nghiệm nhà bếp mới của bạn và sau đó bạn
có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết”, ông cho biết và nói

thêm: “Bây giờ thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ cho 30 năm tiếp theo”.
Những giải pháp thông minh nào được che giấu đằng sau mặt tiền nhà bếp
mới của ông Rudi, và làm thế nào ông ấy sử dụng không gian lưu trữ có sẵn

tốt nhất có thể?

Ngăn kéo dưới chậu rửa giúp tận dụng tối ưu không gian
bên dưới chậu rửa.

Trái với các tủ cũ có hai cửa,
tủ bên dưới chậu rửa mới giúp
tận dụng không gian lưu trữ
trống tốt hơn với ngăn kéo
chữ U ở bên trên và ngăn kéo
cao ở bên dưới.

Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo giữ và sắp xếp
đồ dùng nhà bếp

“Không có gì mất trật tự,
không có gì va chạm ra tiếng”,
ông Rudi Pfeiffer nhận xét về
ngăn kéo được sắp xếp gọn
gàng của mình. Dao, nĩa và
thìa được lấy ra và đặt lại vào
vị trí mà không gây tiếng
động – nhờ lớp phủ Softtouch
đặc biệt của khay để dao từ hệ



Khoảng trống trên đầu với hệ thống tay nâng AVENTOS
cho tủ 2 cánh

Không có gì lạ khi dược sĩ phải
né những cánh cửa tủ được
thiết kế cho căn bếp cũ của
mình. Việc lắp đặt hệ thống
tay nâng AVENTOS cho tủ 2
cánh có nghĩa là các mặt cánh
giờ đây sẽ di chuyển lên trên
và không cản trở ông.

Ngăn kéo LEGRABOX nhẹ như lông vũ

Điều mà ông Rudi Pfeiffer
thích nhất ở các ngăn kéo mới
của ông là: “Các ngăn kéo
sang trọng di chuyển cực kỳ
trơn tru, ngay cả khi chứa
nhiều đồ nặng”.



Không gian rộng bên trong tủ chạn SPACE
TOWER
Thật rộng rãi. Dược sĩ Rudi quen thuộc với những lợi ích của kệ ngăn kéo
chứa thuốc. SPACE TOWER mang lại những lợi ích đó và hơn thế nữa với
ngăn kéo âm có thể được mở riêng lẻ. Chiếc tủ mang đến cho ông cảm giác
hoàn toàn mới về không gian và cho phép dễ dàng tiếp cận thực phẩm dự
trữ. “Ngăn kéo tủ cao mang đậm cá tính của riêng tôi này khiến tôi hài lòng
mỗi khi sử dụng!”, ông Rudi Pfeiffer nói.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Vật dụng không tay nắm tự mở bằng điện chỉ với một cái
chạm nhẹ

Đơn giản là ông rất thích hệ
thống hỗ trợ mở bằng điện
SERVO-DRIVE. “Hệ thống này
làm cho nhà bếp không tay
nắm mới của chúng tôi hoàn
hảo đến chi tiết cuối cùng.
Đẹp và thực tế - Tôi không
muốn làm gì mà không có hệ
thống này”.



Bạn cũng sẽ hứng thú 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

THIẾT KẾ

“Vừa đẹp vừa thiết
thực”

THIẾT KẾ

Thiết kế Ý đảm bảo
các tính năng

CÔNG THÁI HỌC

Cuộc đua
marathon trong
căn bếp của bạn

VĂN PHÒNG

Office Tower - văn
phòng di động cho
không gian nhỏ
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