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THIẾT KẾ Ý ĐẢM BẢO CÁC
TÍNH NĂNG

Hai chị em sinh đôi Giovanna và Ricarda giống nhau
đến gần như không thể phân biệt được. Trong
những năm đi học, họ rất thích thú khi khiến các
đồng nghiệp, giáo viên và gần đây là những người
ngưỡng mộ nam giới, phải nản lòng. Giống như hầu
hết các cặp song sinh, họ giống nhau về nhiều mặt.
Ví dụ, khi nói đến tham vọng nghề nghiệp của họ:
Giovanna là một nhà thiết kế thành công tại một
hãng thời trang danh tiếng, trong khi Ricarda vừa
được cất nhắc lên vị trí quản lý cấp cao của một
ngân hàng tư nhân nhỏ nhưng nổi tiếng. Cả hai chị
em đều thừa hưởng niềm đam mê nấu nướng từ
người mẹ gốc Ý của mình.

5 phút
Locarno, Thụy Sĩ



Đi u gì là quan tr ng nh t
trong nhà b p, thi t k  hay
tính năng? 
Đôi khi họ cũng có những
bất đồng ý kiến - ví dụ như
khi lập kế hoạch và thiết kế
nhà bếp. Một căn bếp trước
hết phải trông hấp dẫn hay
thiết thực? Hình dạng của
bếp quan trọng như thế
nào? Đối với Giovanna, vẻ
ngoài mới quan trọng. Cô
cho rằng chỉ có thể cảm thấy
thoải mái lâu dài nếu bạn có
một gian bếp trông hấp
dẫn. Mặc dù Ricarda không
có phản đối về thiết kế hiện
đại, nhưng cô ấy thấy khía
cạnh thực tế của nhà bếp ít
nhất cũng quan trọng không
kém. 



Căn bếp có giá trị thẩm mỹ cùng những giá
trị bên trong khác
Đó là tối thứ Bảy và Ricarda đã mời em gái cô ấy đi ăn tối trong căn hộ mới
của cô. Cô ấy đã chờ đợi phản ứng ban đầu của Giovanna với sự thích thú,
bởi vì em gái của cô thường có vẻ hay phê bình. Cô em kiểm tra nhà bếp
trong khi Ricarda chuẩn bị hành tây cho món chính. “Em thấy rất ấn tượng”,
Giovanna khẳng định. “Em không nghĩ rằng nhà bếp của chị sẽ có một thiết
kế thẳng thớm và hiện đại như vậy, bởi vì chị chỉ liên tục nói về các giá trị
bên trong trước đây”, cô em gái trêu chọc người chị song sinh của mình.

Ricarda đồng ý: “Đúng vậy - những khía cạnh thực tế cực kỳ quan trọng đối
với chị trong quá trình lên kế hoạch cho căn bếp”. “Nhưng thiết kế tối giản
và mặt tủ không tay nắm thực sự cũng cực kỳ thiết thực. Chị muốn căn bếp
mới của mình giống chiếc váy yêu thích của chị - phải trông đẹp mắt, nhưng
chị cũng cần cảm thấy thoải mái khi ở trong đó và còn phải phản ánh tính
cách của chị nữa”.



Tiện lợi hơn nữa nhờ hệ thống hỗ trợ mở
bằng điện
Ricarda tình cờ chạm chân vào mặt trước của một ngăn kéo và vỏ hành tây
biến mất bên trong. Nhờ có SERVO-DRIVE, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có
thể mở từng ngăn kéo được hỗ trợ mở bằng điện. “Ngay cả căn bếp ấn
tượng nhất cũng khá vô nghĩa nếu việc làm việc trong đó không được thuận
lợi, không có đủ không gian lưu trữ hay tủ khó sử dụng”, Ricarda nhận xét
khi em gái cô ngạc nhiên nhìn lại, sau đó mỉm cười nói thêm: “Nếu kỹ thuật
tốt cho phép tạo ra một thiết kế hấp dẫn thì các giải pháp tinh vi gần như sẽ
tự ra đời”. Cô ấy đẩy mạnh ngăn kéo chứa sọt rác, nhưng nó đóng lại nhẹ
nhàng và êm ái với BLUMOTION. Giovanna rõ ràng không nói nên lời. Cô
thậm chí còn không phát hiện ra những chi tiết này trong căn bếp của chị
gái mình. Cô trầm ngâm nói: “Em luôn nghĩ rằng sự kết hợp khéo léo giữa
các vật liệu thú vị và bề mặt tinh tế sẽ tạo nên một thiết kế hấp dẫn”.
“Nhưng có vẻ như còn rất nhiều thứ đằng sau đó”.



Khoảng cách ngắn nhờ việc lên kế hoạch
cho căn bếp có chọn lọc
Giovanna choáng váng, và khi nhìn chị gái nấu ăn, cô nhận ra rằng khung
cảnh trước mắt rất có tính thẩm mỹ: mọi chuyển động đều trôi chảy, mọi
thứ đều đến dễ dàng và sẵn sàng trong tầm tay. Cô nhớ lại những năm
tháng tuổi teen của mình, khi Ricarda kiếm thêm tiền tiêu vặt khi làm phụ
bếp trong một nhà hàng từng đoạt giải thưởng. Thậm chí hồi đó cô đã nói
về việc cô bị cuốn hút bởi cách tổ chức hoàn hảo trong căn bếp chuyên
nghiệp.

Ricarda đứng giữa căn bếp: “Hãy nhìn xem - chị hầu như không cần phải di
chuyển khi muốn chuẩn bị, nấu nướng và thậm chí là giặt giũ. Mọi thứ đều
có vị trí riêng”. Cô ấy hầu như không cần chút nỗ lực nào để mở những ngăn
kéo lớn, chất đầy đồ đạc. Đơn giản chỉ cần một cú thúc và các ngăn kéo mở
ra dễ dàng gần như bất chấp trọng lực, trước khi đóng lại nhẹ nhàng nhờ cơ
cấu giảm chấn. Mọi thứ cần thiết cho một số công việc nhất định có thể
được tìm thấy chính xác ở nơi cần thiết: xoong nồi ở bếp, dao để gần chỗ
chế biến và miếng bọt biển được xếp gọn bên chậu rửa. Cô chị lớn của cặp
sinh đôi cũng tính đủ không gian lưu trữ trong khi lập kế hoạch căn bếp của
cô ấy để tránh để mọi thứ nằm xung quanh bề mặt khu vực chế biến và đảm
bảo thiết kế nhà bếp hiện đại mang lại hiệu quả tối đa.



Không gian nấu nướng và sinh hoạt hợp
nhất thành một
“Vậy, em đoán những chiếc đĩa ở gần bàn ăn”, Giovanna suy đoán. Cô ấy
muốn bày bàn ăn và vui vẻ hướng đến những chiếc ngăn kéo bằng gỗ veneer
óc chó. “Em có thể đọc được suy nghĩ, hay em đã cảm nhận được các quy
trình?” Ricarda cười khúc khích hỏi. “Tìm ra rồi, nhà bếp kéo dài đến một
chiếc tủ búp phê giản dị ở đây và em muốn cất những chiếc đĩa gần bàn
nhất có thể, đồng thời đảm bảo máy rửa chén ở gần trong tầm tay”, cô giải
thích - có chút tự hào.



Giờ thì ai là người nấu ăn ngon hơn? 

“Một khi chị đã nắm được
nguyên tắc đằng sau đó, mọi
thứ thực sự hoàn toàn hợp
logic”, Giovanna nói. “Em
chưa từng nghĩ rằng những
chi tiết đơn giản như vậy khi
lập kế hoạch cho một căn bếp
lại có thể ngay lập tức làm cho
căn bếp trở nên tiện dụng hơn
rất nhiều”. Ricarda cười, nhận
xét: “Và em cũng không bao
giờ có thể nghĩ rằng một căn
bếp thiết thực như vậy có thể
trông đẹp đến vậy”. “Vâng,
đúng là vậy thật”, Giovanna
đồng ý. “Và khi em thực sự
nghĩ về điều đó ...”, cô ấy
dừng lại trong giây lát, “thực
ra chị cũng không phải là
người nấu ăn giỏi hơn em. Chị
chỉ tổ chức tốt hơn”. “Haha,
đúng là điều mà em có thể
nghĩ đến”, Ricarda cười khúc
khích và ôm em gái. “Em có
thể chứng minh điều đó bằng
cách nấu một bữa ăn trong
nhà bếp thực dụng của chị!”



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

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Thử nghiệm – sống
trong không gian
chỉ 22m vuông

CÔNG THÁI HỌC

Nấu ăn trong
không gian nhỏ
gọn

CÔNG THÁI HỌC

10 mẹo cho căn
bếp mơ ước của
bạn

THIẾT KẾ

“Vừa đẹp vừa thiết
thực”
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