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Trong ngôi nhà của Bechter, mọi thứ đều được phối
hợp hoàn hảo: gia đình đã tận dụng tối đa không
gian lưu trữ sẵn có và thành thiết kế bằng gỗ óc chó
được sử dụng xuyên suốt toàn bộ ngôi nhà, từ lối ra
vào đến phòng tắm.

3 phút
 Hoechst, Áo

Thiết kế đảm bảo công năng

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


Oskar và Daniela Bechter sống cùng với hai người con là Raúl và Elena trong
căn nhà của họ tại Vorarlberg, Áo. Bạn sẽ bị ấn tượng bởi thiết bị ngay ở lối
ra vào. Tủ cạnh lối ra vào gây thu hút nhờ sự ngăn nắp và đủ rộng để cất áo

khoác, giày và phụ kiện cho cả gia đình.





“Vợ tôi có một ngăn kéo đặt biệt chỉ dùng để cất giữ khăn choàng cổ. Bạn có
thể mở tủ ra ngay lập tức”, Oskar tiết lộ, nói thêm với nụ cười toe toét: “Tôi
thật chẳng hiểu sao một người lại cần nhiều khăn như thế, nhưng ít nhất
chúng cũng được sắp xếp ngăn nắp và luôn trong tầm tay ở đây.” Ray
TANDEM cho ngăn kéo bằng gỗ có khả năng trượt êm và giảm chấn, bất kể
số lượng khăn quàng cổ được cất giữ bên trong. Và ngăn kéo cũng có thể
chứa nhiều món đồ nặng hơn.



Không còn tiếng cửa đóng sầm nữa!

Mũ mùa đông, găng tay và
dép đi trong nhà được cất giữ
gọn gàng phía trên tủ. “Cửa
không đóng sầm lại trong nhà
của chúng tôi”, chủ sở hữu
ngôi nhà nói với chúng tôi và
nói thêm: “Tôi chắc chắn sẽ
không muốn làm nếu không
có điều đó.” Bản lề CLIP top
BLUMOTION tích hợp cơ chế
giảm chấn BLUMOTION sẽ
đảm bảo cửa tủ được đóng
nhẹ nhàng và không tốn sức.

Một vài thứ đặc biệt khác trong phòng
khách

Oskar Bechter giải thích: “Thợ
lắp đặt bếp của chúng tôi đã
có ý tưởng tuyệt vời khi sử
dụng các tấm gỗ mà chúng tôi
đã sử dụng để lát sàn làm mặt
trước thùng tủ”. “Tay nắm
trông sẽ không ổn, đó là lý do
tại sao chúng tôi quyết định
sử dụng hệ thống hỗ trợ mở
bằng điện” Công nghệ chuyển
động SERVO-DRIVE mở các
ngăn kéo bằng điện khi được
ấn nhẹ và đóng lại thật nhẹ
nhàng và không gây ồn.



“Nhưng đó chưa phải là tất
cả”, Daniela nói thêm. Các
thành ngăn kéo TANDEMBOX
cũng được tùy chỉnh. “Rất khó
để quyết định vật liệu nào sẽ
phù hợp với bếp lát gạch và
sàn lát gỗ của chúng tôi. Vẻ
ngoài ấm áp của chất liệu da
khiến ngăn kéo thực sự đặc
biệt”, bà mẹ hai con bình
luận. Điều này cũng được ứng
dụng cho thiết kế phòng
khách.

Trong phòng tắm: vách ngăn phòng thông
minh để có thêm không gian lưu trữ

Chất liệu gỗ óc chó cũng
chiếm vị trí trung tâm trong
phòng tắm: “Cũng như việc
tiếp tục duy trì yếu tố phong
cách trong căn phòng này, đối
với tôi, việc có đủ không gian
lưu trữ cũng thực sự quan
trọng. Daniela giải thích:
“chúng tôi đạt được điều này
bằng cách bố trí thông minh
và sử dụng vách chia phòng”.



Trong ngăn kéo dưới chậu
rửa, mọi thành viên trong gia
đình đều có ngăn kéo của
riêng mình: “Ngăn kéo này là
của cháu và chỉ của riêng
cháu”, con trai Raúl nói với vẻ
tự hào. Đây là nơi cậu bé cất
đồ chơi bằng nhựa trong bồn
tắm cùng với các sản phẩm
chăm sóc cá nhân của mình.
Hệ thống phân chia bên trong
ngăn kéo ORGA-LINE thiết
thực giúp mọi thứ ngăn nắp
hơn, giúp bạn dễ dàng tìm
thấy thứ cần thiết.



Không gian lưu trữ ẩn sau gương

Mỹ phẩm, nước hoa của mẹ và thuốc cho gia đình được đặt vừa vặn sau tấm
gương lớn, tránh xa tầm tay trẻ em. Bản lề CRISTALLO kín đáo cho bạn cửa
kính lớn cả bên trong và bên ngoài thuận tiện. Oskar tổng kết: “Đó là một
giải pháp thanh lịch phù hợp hoàn hảo với các đặc điểm thiết kế của ngôi
nhà của chúng tôi đồng thời mang lại cho chúng tôi nhiều không gian hơn”.



Xem nhanh tất cả ưu điểm

Ứng dụng thiết kế đồng nhất

Phù hợp với các ngăn kéo bằng
gỗ nhờ ray TANDEM

Không gây ồn nhờ bản lề CLIP
top BLUMOTION giảm chấn

Hệ thống hỗ trợ mở bằng điện
SERVO-DRIVE trong phòng
khách

Thiết kế thành ngăn kéo
TANDEMBOX tùy chỉnh

Cất và lấy mọi thứ dễ dàng với
hệ thống phân chia bên trong
ngăn kéo ORGA-LINE

Nhiều không gian lưu trữ hơn
nhờ vách ngăn phòng trong
phòng tắm

Tủ gương trang nhã với bản lề
CRISTALLO



Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

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

CÔNG THÁI HỌC

Vào bếp với đầu
bếp hạng sao
Michelin Roger van
Damme 

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Cuối cùng cũng có
đủ không gian
trong bếp!

VĂN PHÒNG

Ý tưởng cho văn
phòng tại nhà của
bạn 

CÔNG THÁI HỌC

Cuộc đua
marathon trong
căn bếp của bạn
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