
VANCOUVER: MỘT NGÔI
NHÀ MỚI TRONG MỘT
CĂN HỘ ĐÃ ĐƯỢC CẢI TẠO

Theo truyền thống, Vancouver là một trong mười
thành phố đáng sống hàng đầu thế giới. Thành phố
tọa lạc tại British Columbia này tụ hội đầy đủ những
điểm đặc trưng của Canada: núi, biển, vịnh hẹp và
con người thân thiện. Tuy nhiên, nơi đây cũng là
thành phố đắt đỏ thứ hai ở quốc gia lớn thứ hai trên
trái đất này. Những người trẻ tuổi như Riko và Yoshi
phải có tư duy sáng tạo để thực hiện ước mơ sở
hữu một căn nhà và tận dụng tốt nhất không gian
có sẵn.

8 phút
Vancouver, Canada

Vancouver: một ngôi nhà mới trong một căn hộ đã được cải tạo

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


Một chút cổ xưa
pha trộn với
những ý tưởng
mới và thiết kế
hiện đại
Riko và Yoshi đã ở bên nhau
được 4 năm và tiến tới hôn
nhân vào năm 2020. Kể từ sau
đám cưới, họ đã sống cùng
nhau trong một căn hộ studio
rộng 36 mét vuông ở
Vancouver. Yoshi giải thích:
“Chúng tôi đã xem xét tất cả
các lựa chọn để tìm một ngôi
nhà lớn hơn. Từ các căn hộ
bán trước thuộc các dự án nhà
ở sẽ được phát triển trong
tương lai cho đến việc di
chuyển ra vùng ngoại ô.
“Nhưng các dự án trong khu
vực hoặc đã bán hết, hoặc quá
nhỏ hoặc nằm ngoài tầm giá
mà chúng tôi có khả năng chi
trả. Việc di chuyển xa hơn đến
vùng ngoại ô Vancouver là
điều không thể do chúng tôi
còn phải đi làm”, Riko cho biết
thêm. Vì vậy, lựa chọn duy
nhất là cải tạo một căn hộ cũ.
“Chúng tôi biết rằng việc này
sẽ tạo thêm nhiều không gian
hơn cho ngôi nhà của chúng
tôi, nhưng cũng có nghĩa là
chúng tôi cần có những ý
tưởng linh động hơn và phải
làm việc nhiều hơn.”



Riko và Yoshi sống ở Vancouver và đã
biến căn hộ mới của họ thành nơi ở
thoải mái và hạnh phúc của riêng họ.

Chỉ cần tìm và
bạn sẽ thấy
Sau khi lên kế hoạch và tìm
kiếm chuyên sâu trong hơn
hai năm, những vận động viên
chèo ván đứng nhiệt tình này
đã gặp may mắn: một tòa nhà
có cấu trúc vững chắc từ năm
1992 với tầm nhìn tuyệt đẹp
hướng ra dòng Sông Fraser
nổi tiếng. Riko kể lại: “Tôi sẽ
không bao giờ quên khi người
đại lý bất động sản gọi cho
chúng tôi và nói rằng đề nghị
thứ hai của chúng tôi đã được
chấp nhận”. Nhà phát triển
sản phẩm của một công ty mỹ
phẩm cá nhân biết lý do tại
sao khoảnh khắc này lại xúc
động đến vậy: “Niềm vui sau
nhiều năm làm việc chăm chỉ
cuối cùng cũng được đền đáp
ngay tại khoảnh khắc này.
Không có cảm xúc nào tuyệt
vời hơn là khi biết ước mơ trở
thành hiện thực.”



Cơ sở đầu tiên là lập sơ đồ mặt bằng mới
Bước tiếp theo là đặt ra các ưu tiên: “Cả hai chúng tôi đều sinh ra ở Nhật
Bản. Tôi cũng đã sống ở Mexico được 24 năm. Sự hiếu khách và giao tiếp xã
hội rất quan trọng đối với chúng tôi,” Yoshi nói. “Vì vậy, trọng tâm của ngôi
nhà của chúng tôi phải đầy đủ chức năng, cởi mở và luôn chào đón khách
đến thăm,” người đàn ông 39 tuổi cho biết. “Điểm đặc trưng của người
Canada chúng tôi là chúng tôi thích hoạt động ngoài trời, chúng tôi xin lỗi
quá thường xuyên và tiếng Anh của chúng tôi không hoàn hảo,” người đàn
ông 28 tuổi chia sẻ với một cái nháy mắt. Cặp đôi đã dành rất nhiều thời gian
để lên kế hoạch và bằng cách kết hợp hai khu vực sinh hoạt, họ đã tạo ra
một không gian rộng lớn, biến nhà bếp thành tâm điểm trong ngôi nhà mới
của họ. Nhưng trước đó, một bức tường cản trở phải được loại bỏ: Yoshi
nhặt chiếc búa tạ lên và tự mình làm điều đó.





Quy hoạch thông minh thường tốn nhiều thời gian



Trước Sau



“Để nấu được một món ăn ngon, nhiều chi tiết nhỏ phải phù hợp và khi kết hợp cùng nhau
sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa. Khi thiết kế nhà bếp, chúng tôi muốn làm theo cách tương
tự,” Riko nói. “Mỗi cm phải được tận dụng nhưng chúng tôi phải đảm bảo rằng dù trong
không gian hạn chế, các chức năng và thiết kế vẫn hoạt động hài hòa một cách hoàn hảo.
Chúng tôi hiểu rõ rằng chúng tôi cần sự giúp đỡ của các chuyên gia,” nhân viên tiếp thị cho
biết thêm.



Lời khuyên của các nhà thiết kế nội thất
giúp Riko nhận thức được tầm quan
trọng của chức năng của nhà bếp và các
phụ kiện cần thiết.

Dịch vụ hỗ trợ
chuyên nghiệp
đã cung cấp
những lời
khuyên vô giá
“Zami và Milan từ DT Design
đã giải thích cho chúng tôi
tầm quan trọng của các phụ
kiện trong quy hoạch và thiết
kế. Họ đã giúp chúng tôi làm
cho nhà bếp hoạt động hiệu
quả và tiện dụng trong nhiều
năm tới,” Riko tóm tắt cuộc
trò chuyện với các nhà thiết kế
nội thất của họ. Ngay sau đó,
họ quyết định sẽ sử dụng các
giải pháp tủ Blum thông
minh.



Các giải pháp chức năng từ Blum
Yoshi giải thích: “Chúng tôi muốn có một thiết kế hiện đại, không tay nắm
kết hợp với càng nhiều không gian lưu trữ càng tốt trong căn hộ nhỏ của
mình”. Đảo bếp với chiếc bàn liền kề là trung tâm của ngôi nhà và có rất
nhiều không gian lưu trữ nhờ các ngăn bếp chữ L. Các nhà thiết kế nội thất
đã giảm số lượng ngăn kéo cần thiết bằng cách sử dụng ngăn kéo cực rộng
LEGRABOX free, đồng thời tạo thêm không gian. Sự tích hợp của AMBIA- 
LINE giúp tổ chức sắp xếp nội thất để có thể tìm mọi thứ dễ dàng. Thiết bị
này cũng sắp xếp không gian lưu trữ và mang lại cảm giác thanh lịch.

https://www.blum.com/legrabox
https://www.blum.com/ambialine






Các tủ treo tường rộng với hệ thống tay nâng AVENTOS HF cho phép dễ
dàng cất lấy vật dụng và là một phép lạ lưu trữ thực sự. Việc sử dụng hệ
thống hỗ trợ mở bằng điện SERVO- DRIVE giúp cho thiết kế của toàn bộ nhà
bếp không cần tay nắm, chuyển động mở mượt mà làm tăng sự tiện lợi cho
cả ngăn kéo và tủ treo tường, thân thiện với trẻ em. “Tôi chưa bao giờ nghĩ
rằng những thay đổi nhỏ lại có tác động lớn như vậy và tôi không muốn bất
kỳ tính năng nào trong số này bị thiếu trong căn bếp mới của chúng tôi”,
người ca sĩ thích hát karaoke chia sẻ.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive




Trang bị kỹ càng
cho tương lai
Tất cả những chi tiết nhỏ này
cho phép cặp đôi mở thêm
không gian cho căn phòng
ngủ của thành viên mới trong
tương lai. “Tôi đặc biệt thích
một điều là nhà bếp rất thiết
thực và chúng tôi có thể cùng
nhau nấu những món ăn yêu
thích, chẳng hạn như món
pastel từ Brazil, bánh mì cà ri
từ Nhật Bản, bánh tacos de
suadero từ Mexico hoặc bánh
pizza Neapolitan cổ điển của Ý
mà không cản trở lẫn nhau,”
Yoshi kết luận. “Chúng tôi thu
thập hết các công thức nấu ăn
này về từ những chuyến du
lịch của mình,” Riko cười tươi
chia sẻ. “Có lẽ chúng tôi sẽ
phải học một công thức mới
trước khi em bé chào đời.”
Sau 6 tháng cải tạo, hai người
họ hoàn toàn hài lòng với căn
nhà mới.



Có thể bạn cũng quan tâm tới thông tin 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

NHÀ BẾP

Dino Vũ – Vlogger
ẩm thực người
Việt và là người
hâm mộ của Blum

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Cuộc sống hiện đại
trong một nhà máy
thêu cũ

NHÀ BẾP

Tận dụng tối đa
không gian trong
một gian bếp nhỏ

NHÀ BẾP

Bếp mới, hạnh
phúc mới

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/vi/stories/story_5249.html
https://www.blum-inspirations.com/vi/stories/story_3648.html
https://www.blum-inspirations.com/vi/stories/story_2176.html
https://www.blum-inspirations.com/vi/stories/story_640.html

