
TẬN DỤNG TỐI ĐA KHÔNG
GIAN TRONG MỘT GIAN
BẾP NHỎ

Tại khu đô thị sôi động của Hồng Kông, một gia
đình trẻ bắt đầu tìm một ngôi nhà mới. Khi đứa con
thứ ba của họ - bé Andrea chào đời, họ cần thêm
không gian.

3 phút
Hồng Kông, Trung
Quốc



Tận dụng tối đa không gian trong một gian bếp nhỏ

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


Căn bếp cũ gây ra nhiều sự căng thẳng
Ruby Ha giải thích: “Hơn bất cứ điều gì, căn bếp trong căn hộ cũ của chúng
tôi thực sự khiến tôi căng thẳng”. “Mọi thứ đều bị nhồi nhét. Tôi hầu như
không có bàn sơ chế. Tôi luôn phải dọn dẹp những dụng cụ nấu ăn đã dùng
trước khi có thể chuyển sang việc tiếp theo.” Sau mười lần đi xem nhà trong
vòng ba tháng, họ đã tìm được căn hộ lý tưởng: “Chúng tôi thực sự muốn
tận dụng tối đa năm mét vuông có sẵn cho căn bếp mới của mình”, chồng
cô - Ivan Yim, một nhân viên marketing 39 tuổi, giải thích.

Bếp cũ TRƯỚC ĐÓ

Phong thủy cho sự an lành
Trước khi Ruby và Ivan ký hợp đồng, họ đã được một thầy phong thủy kiểm
tra căn hộ tương lai của mình. Ông ấy đã cho họ một số lời khuyên bổ ích
cho kế hoạch căn bếp mới. “Trong văn hóa Trung Quốc, lò nướng và chậu
rửa không thể ở cạnh hoặc đối diện nhau”, cô y tá 38 tuổi giải thích. Theo
nghệ thuật sắp xếp đồ vật và không gian tạo sự hài hòa trong ngôi nhà của
người Trung Quốc, điều này có nguy cơ làm xáo trộn sự cân bằng của cuộc
sống gia đình.



"Thầy phong thủy khẳng định rằng căn hộ
phù hợp với gia đình chúng tôi, điều đó có

nghĩa là chúng tôi có thể tự tin bắt đầu công
việc tân trang lại."



Ở Trung Quốc, việc
tham khảo ý kiến của
một thầy phong thủy
trước khi cải tạo một
căn hộ không phải là
hiếm.



Giải pháp tuyệt vời cho căn bếp nhỏ
Nhà bếp trung bình ở khu đô thị Trung Quốc có diện tích 3-5 mét vuông,
điều này không giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Nhà thiết kế
nội thất bếp cho gia đình đã vượt qua những thách thức về không gian bằng
cách tạo ra một căn bếp hình chữ U. “Vấn đề chính của căn bếp cũ là thiếu
không gian lưu trữ. Giải pháp này cung cấp đủ mặt bàn sơ chế cũng như
không gian để chứa thực phẩm và dụng cụ nấu ăn,” Isaac To, người chịu
trách nhiệm lên kế hoạch cho tủ bếp, giải thích.

Căn bếp cũ kỹ không đủ không gian, đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nơi. Căn bếp mới ngăn
nắp và có tổ chức.

Tận dụng thông minh từng centimet
Hệ thống tủ thực phẩm SPACE TOWER có năm ngăn kéo có thể mở riêng,
cung cấp không gian lưu trữ hằng mong đợi và giúp tạo ra các khu vực khác
nhau trong nhà bếp. Ngoài khu vực tủ thực phẩm, có một khu vực cho đồ
sành sứ, một khu vực chậu rửa và một mặt bàn sơ chế lớn nhất có thể.
Ngoài ra còn có một khu vực nấu ăn: “Tôi thích việc người lên kế hoạch cho
tủ bếp thiết kế rất nhiều ngăn kéo”, Ruby nói với một nụ cười. “Dù thêm vào
tất cả đồ dùng trẻ em cho đứa con thứ ba của chúng tôi, nhà bếp vẫn không
bị quá tải.”



Đó chỉ mới là mở đầu

“Một số ngăn kéo thậm chí
còn có thể mở bằng điện”,
chuyên gia công nghệ Ivan
nói. “Điều này đặc biệt thiết
thực khi hai tay bạn đang bận
bưng bê. Tôi chỉ cần chạm vào
chúng bằng bàn chân hoặc
ngón chân của mình.” Trong
tủ treo tường, hệ thống tay
nâng AVENTOS cung cấp cho
gia đình khả năng tiếp cận
không bị hạn chế mà không
có nguy cơ va vào đầu. Hệ
thống này mở hướng lên trên
nên không có cửa mở gây cản
trở lúc nấu nướng.

Thiết kế thẳng thớm và tính năng thiết
thực: mặt cánh không tay nắm có thể
mở khi chạm nhờ vào SERVO-DRIVE

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Nấu ăn trở thành việc của cả gia đình
“Trong căn bếp cũ, tôi chỉ thực sự nấu ăn vào cuối tuần hoặc trong ngày lễ vì
việc đó quá không thiết thực”, y tá Ruby tâm sự. Người phụ nữ 38 tuổi nói
thêm: “Dù rằng thực tế là tôi thích nấu ăn và điều quan trọng đối với tôi là
các con tôi được ăn uống lành mạnh. Kể từ khi chúng tôi thiết kế lại căn bếp
nhỏ của mình, thậm chí còn có đủ chỗ cho Elaina 5 tuổi và Serena 3 tuổi giúp
tôi một tay.” Các cô bé thực sự rất thích nấu ăn với mẹ của họ. Cả gia đình
cảm thấy thật thoải mái trong căn hộ mới và căn bếp thiết thực đã đóng góp
rất nhiều cho việc đó: “Chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết với ngôi nhà
mới của mình”, Ruby kết luận.

Nhà bếp mới là một điều tuyệt vời cho mọi lứa tuổi





Xem nhanh tất cả ưu điểm

Hình chữ U của căn bếp tạo ra
không gian lưu trữ và cung cấp
không gian mặt bàn để sơ chế

Các ngăn kéo trong tủ bếp dưới
giúp dễ dàng cất và lấy vật dụng
và giúp quan sát rõ ràng

Hệ thống tủ thực phẩm SPACE
TOWER thay thế tủ chạn thông
thường

Hệ thống tay nâng tủ treo tường
đảm bảo các mặt cánh di
chuyển lên và không cản đường
người sử dụng

Nhờ SERVO-DRIVE, các ngăn kéo
có thể mở bằng điện chỉ bằng
một cái chạm



Có thể bạn sẽ quan tâm 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

Ý tưởng cho văn
phòng tại nhà của
bạn 

THIẾT KẾ

“Vừa đẹp vừa thiết
thực”

CÔNG THÁI HỌC

Cuộc đua
marathon trong
căn bếp của bạn

THIẾT KẾ

Thiết kế Ý đảm bảo
các tính năng
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