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“VỪA ĐẸP VỪA THIẾT
THỰC”

Melanie Raff và Marco Hornung đã cùng nhau biến
giấc mơ của họ thành sự thật: Một gian bếp kết hợp
cả vẻ thẩm mỹ và tính năng, đồng thời phản ánh
hoàn hảo lối sống của họ. Thị trấn nhỏ Allensbach
nằm bên bờ hồ Constance của Đức mang đến một
khung cảnh lộng lẫy của vùng nông thôn. Những
cây táo, những ngọn đồi và đồng cỏ ngay ngoài bậc
cửa và những đỉnh núi của dãy Alps trên đường
chân trời. Melanie chia sẻ: “Cả hai chúng tôi đều
cảm thấy như đang ở nhà với những vật dụng xung
quanh này”.

3 phút
Allensbach, Đức



Gian bếp hiện đại với tầm nhìn thẳng ra hồ
Chuyên gia tiếp thị Marco bổ sung “Gian bếp này chính là tâm điểm trong
căn nhà của chúng tôi”. “Đó là lý do tại sao việc thực hiện chi tiết những ý
tưởng và suy nghĩ của chúng tôi thông qua hoạt động thường ngày khi lập
kế hoạch mọi thứ là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã cùng nhau lên kế
hoạch cho nhà bếp để thực hiện mong muốn của mình”. Bếp đảo của
Melanie và Marco đặc biệt phong cách: Người mẫu Melanie cười cho biết:
“Mặt cánh màu trắng theo phong cách tối giản tạo ra cảm giác yên bình rất
tuyệt vời”. Cô ấy thích những điều tự nhiên trong cuộc sống riêng của mình,
nhưng điều quan trọng là phải thể hiện được sự tương phản.



Mặt cánh tối giản, không gian bề mặt chế
biến bắt mắt
Không gian bề mặt chế biến ấn tượng xung quanh chậu rửa là một điểm
nhấn đặc biệt. “Chúng tôi đã thảo luận về vật liệu trong một thời gian dài.
Chúng tôi không muốn sử dụng thép không gỉ truyền thống vì bạn có thể
nhìn thấy hết dấu vân tay. Chúng tôi muốn có một cảm giác hiện đại, một
chút công nghiệp”, Melanie giải thích. Hai người đã tìm ra được giải pháp ở
Bắc Đức. Đó là một bề mặt chế biến dày 5 mm bằng thép không gỉ cán nóng
được sản xuất dưới dạng nguyên tấm.



Mọi thứ đều hoạt động trơn tru
Điều rất quan trọng đối với người đầu bếp đam mê để có quy trình làm việc
hoàn hảo. Tủ bếp được bố trí chính xác theo thói quen thường ngày của anh,
nhờ đó mà mọi thứ đều nằm trong tầm với một cách dễ dàng và khoảng
cách được rút ngắn nhất có thể. “Và chúng tôi không cản trở nhau khi nấu
ăn cùng nhau”, Marco nói với một cái nháy mắt. Các giải pháp chức năng
mang lại sự tiện lợi vượt bậc và giúp cổ vũ sở thích nấu ăn và tạo ra những
món ăn ngon.

Ví dụ như hộc tủ lớn dưới bề mặt chế biến ở giữa đảo, cung cấp không gian
lớn để cất chứa các phụ kiện bếp, để các phụ kiện đó được đặt chính xác tại
những nơi cần thiết. Bề mặt chế biến giữa bếp và chậu rửa có chiều dài và
độ sâu phù hợp. Có rất nhiều không gian để cắt rau và lăn bột. Rất đơn giản!

"Ngay từ đầu, Melanie rất thích thiết kế trang
nhã và đường nét rõ ràng của căn bếp. Tôi

cũng phải trang bị khay đựng dao và máy cắt
màng bọc thực phẩm tiện dụng "



Melanie và Marco đã sử dụng từng inch không gian lưu trữ có sẵn trong căn
bếp của họ. Làm thế nào mà cặp vợ chồng này tạo ra căn bếp mơ ước của
họ?

Chỉ cần ấn nhẹ để mở với SERVO-DRIVE
Vậy còn rác thì sao? Không sao. Ngăn kéo chứa sọt rác được bố trí hữu ích
ngay bên dưới chậu rửa và được trang bị hệ thống hỗ trợ chuyển động bằng
điện SERVO-DRIVE. Tất cả những gì bạn cần làm là huých vào đó bằng hông,
đầu gối hoặc chân, ngăn kéo sẽ tự động mở ra. Ngăn kéo đóng lại nhẹ
nhàng nhờ giảm chấn BLUMOTION tích hợp.

“Lý tưởng cho những người làm nhiều việc cùng lúc như tôi”, Marco hài lòng
cho biết. “Bàn tay của tôi luôn bận hoặc ướt, vì vậy ngăn kéo này luôn chứng
tỏ giá trị của nó mỗi ngày”. “Và nếu khách của chúng tôi có vô tình tựa vào
thì ngăn kéo vẫn đóng”, Melanie bổ sung.

Cặp đôi này háo hức với khả năng tự do di chuyển mới đến nỗi họ còn trang
bị thêm cho tủ lạnh bằng SERVO-DRIVE flex dùng cho mặt tủ không tay nắm.
SERVO-DRIVE cũng có thể tắt đi bằng một công tắc bổ sung, nếu muốn, tính
năng này rất thích hợp khi lau dọn.



Hộc tủ sang trọng với hệ thống phân chia
bên trong ngăn kéo được thiết kế kỹ lưỡng

Thiết kế thẳng thớm và mảnh
mai của hộc tủ LEGRABOX
(được chế tạo từ thép không
gỉ với lớp sơn chống in dấu
vân tay) góp phần rất nhiều
vào việc tạo ra hiệu ứng đồng
vận tinh tế giữa thẩm mỹ và
tính năng. Ngoài ra, hệ thống
phân chia bên trong ngăn kéo
AMBIA-LINE giúp sắp xếp vật
dụng bên trong một cách gọn
gàng.

Việc quy hoạch thường tốn nhiều thời gian

“Tôi không còn phải phàn nàn
về việc không có đủ không
gian lưu trữ”, Marco cười nói
thêm. “Khi thiết kế gian bếp,
chúng tôi xác định chính xác
vị trí lưu trữ của mọi thứ”. Ví
dụ như ngăn kéo chứa gia vị
là một thiết kế tùy chỉnh ngay
bên cạnh bếp”.



Có một câu hỏi duy nhất vẫn chưa được trả
lời ...

Có ai trong số họ phải hạ thấp kỳ vọng của mình không? “Không, không”,
cặp đôi này an ủi. Tất cả các ý tưởng và mong muốn của họ đều đã được

thực hiện đầy đủ trong gian bếp mới. “Sở thích về thẩm mỹ của Melanie và
mong muốn về tính năng của tôi không loại trừ lẫn nhau. Hoàn toàn ngược

lại. Các yêu cầu của chúng tôi bổ sung cho nhau để tạo ra một gian bếp
hoàn hảo”, Marco kết luận. Và Melanie xác nhận: “Đơn giản chúng tôi là một

đội bất bại!”

Xem nhanh tất cả ưu điểm

Quy trình thực hiện công việc đã
được tính đến

Có không gian lưu trữ hiệu quả

Mở tiện lợi các mặt tủ không tay
nắm chỉ với một cái chạm

Hệ thống phân chia bên trong
ngăn kéo để sắp xếp và phân
loại

Ngăn kéo chất lượng cao với
thiết kế thẳng thớm



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

Thiết kế Ý đảm bảo
các tính năng

NHÀ BẾP

Căn bếp hiện đại
của Rudi: Biến cũ
thành mới

NHÀ BẾP

Nấu ăn thật vui
trong không gian
chỉ 4 mét vuông

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Mẹo và thủ thuật
của Amanda để tận
dụng không gian
dưới chậu rửa 
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