
BẾP MỚI, HẠNH PHÚC MỚI

Alexandra Becker không hài lòng với căn bếp của
mình. Không có đủ không gian lưu trữ, cô ấy không
thể nhìn thấy những gì bên trong tủ của mình, cửa
gây cản trở và hơn thế nữa, nó trông hơi lỗi thời.
Nói tóm lại, nhà bếp không thiết thực và Alex không
thích nó nữa. Đã đến lúc để trang hoàng lại.

7 phút
Hoechst, Áo

Bếp mới, hạnh phúc mới

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


Năm khu vực có vấn đề và giải pháp khả
thi
Alex không chỉ không hài lòng về thiết kế lỗi thời. Trong một cuộc trò
chuyện với nhà sản xuất tủ của mình, cô ấy đã đề cập đến 5 điểm làm chậm
cô ấy và khiến các công việc hàng ngày trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.

Nhấp vào khu vực có vấn đề của Alex để tiến ngay đến từng thử thách.

1. Cửa tủ treo tường
phiền hà
Cánh cửa cản trở khi mở và
Alex phải cẩn thận để không
bị đập vào đầu.

2. Ngăn kéo lộn xộn
Alex luôn phải tìm kiếm con
dao và dụng cụ nấu ăn phù
hợp, điều này thực sự khiến
cô ấy lo lắng!

ĐỒ DỰ TRỮ

TỦ TREO TƯỜNG

NGĂN KÉO DƯỚI CHẬU
RỬA

ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP

THẢO MỘC VÀ GIA VỊ
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3. Nhu yếu phẩm khó
tiếp cận
Alex thường phải dọn đồ để
lấy đồ ở phía sau chiếc chạn
tủ không thực tế của cô.

4. Gia vị, chai dầu và
giấm lộn xộn
Alex thích sử dụng gia vị để
tạo ra những món ăn ngon.
Vấn đề là phải mất công tìm
chúng trong chiếc tủ bếp bừa
bộn của cô ấy!

5. Không gian nhỏ và
vật dụng lộn xộn dưới
chậu rửa
Tình trạng lộn xộn dưới chậu
rửa. Thùng rác, chất tẩy rửa, ...
đều đã được chất đầy trong tủ
và không gian lưu trữ bị lãng
phí.

Việc tu sửa nhà bếp cần lên bản vẽ một
cách cẩn thận

Alex không chỉ tham khảo ý kiến   của người làm tủ tại địa phương, người đã
tạo ra các bản vẽ tân trang cho cô. Cô cũng đến thăm showroom của Blum,
nơi cô đã trải nghiệm thử nhà bếp để kiểm tra sự phù hợp của thiết kế sơ

bộ. Những thay đổi nhỏ nhưng tác động lớn đã nhanh chóng được thực hiện
để mang đến cho Alex căn bếp mới trong mơ của cô.



H nh phúc tr  l i - nh
vào vi c tân trang l i hoàn
toàn
Rõ ràng, sự lột xác không chỉ
xảy ra với một cái búng tay
của cô ấy: Nhà sản xuất tủ
của Alexandra đã làm một
công việc tuyệt vời. Cô ấy
không chỉ hài lòng với thiết
kế (nhà bếp hình chữ U với
mặt trước màu tối kiểu dáng
đẹp) mà còn với chức năng
cao của các khu vực riêng lẻ.
“Tất cả những mong muốn
của tôi đã trở thành sự thật.
Nhà bếp mới của tôi được
thiết kế tiện dụng, mọi thứ
chạy đều như kim đồng hồ
và hơn thế nữa, màu sắc mới
thực sự trang nhã”, người
phụ nữ 37 tuổi cho biết.



Tự do di chuyển nhờ tủ
treo tường có hệ
thống tay nâng
Tủ trên cao có hệ thống tay
nâng giúp tối đa hóa sự tự do
di chuyển: hệ thống tay nâng
AVENTOS cho tủ 2 cánh cải
tiến có thể gập lại theo cách
của người sử dụng và giúp dễ
dàng tiếp cận vật dụng bên
trong. Nhờ hệ thống hỗ trợ
chuyển động bằng điện
SERVO-DRIVE của Blum, tủ mở
chỉ bằng một lần chạm và
đóng lại vô cùng dễ dàng chỉ
bằng một lần nhấn công tắc.

Ngăn kéo được sắp
xếp đẹp mắt
Các ngăn kéo LEGRABOX thiết
thực và các ngăn bên trong
phù hợp với AMBIA-LINE đảm
bảo rằng các dụng cụ nhà
bếp, thớt và bát luôn trong
tầm với. Khay đựng dao
AMBIA-LINE giữ chắc chắn tới
chín con dao và có thể được
định vị theo ý muốn. Không
còn phải săn lùng mọi thứ.



Hàng nhu yếu phẩm
nằm ngay trong tầm
tay bạn
SPACE TOWER của Blum
truyền cảm hứng với các tiện
ích mở toàn phần có thể mở
riêng lẻ - giúp bạn dễ dàng
tiếp cận vật dụng bên trong từ
phía trước và cả hai bên. Nó
cung cấp nhiều không gian
cho hàng tạp hóa, mỗi ngăn
kéo có thể chịu được sức nặng
tới 70 kg và có đủ chiều rộng,
chiều cao và chiều sâu để phù
hợp với không gian và đáp
ứng các yêu cầu. 

Gia vị, dầu và giấm ở
chính xác nơi chúng
nên ở
Gia vị gọn gàng và ngăn nắp
và dễ dàng lấy được trong
khay đựng gia vị AMBIA-LINE
trong một ngăn kéo. Các ngăn
bên trong khớp với nhau giữ
an toàn các chai giấm và dầu
và đảm bảo rằng chúng luôn
trong tầm tay. Tốt nhất, bạn
nên giữ những vật dụng này ở
nơi bạn cần để nấu ăn - nói
cách khác, gần bếp và bề mặt
làm việc chính.



Khu vực dưới chậu rửa
được sắp xếp gọn
gàng với không gian
lưu trữ rộng rãi
Khu vực thường xuyên sử
dụng nhiều trong nhà bếp khu
vực chậu rửa: bọt biển, bàn
chải, giẻ, khăn lau bát đĩa và
nước rửa chén chiếm nhiều
diện tích. Chiếc ngăn kéo hình
chữ U được Blum tận dụng tối
đa không gian bên trái và bên
phải của chậu rửa và tạo thêm
không gian lưu trữ. Nó sắp
xếp những thứ bạn cần hàng
ngày, đảm bảo rằng mọi thứ
đều nằm trong tầm với và
giúp cho bề mặt làm việc luôn
sạch sẽ. Một hệ thống chứa
rác thải giúp tổ chức gọn
gàng hơn cho các thiết bị dưới
chậu rửa.

Xem nhanh Ưu điểm

Tất cả các tủ treo tường đã được
lắp hệ thống tay nâng

Tất cả các hộc tủ và ngăn kéo
đều có hệ thống phân chia bên
trong ngăn kéo

Hàng nhu yếu phẩm có thể dễ
dàng lấy được và cất giữ ở cùng
một nơi

Gia vị, dầu và giấm luôn trong
tầm tay

Khu vực chậu rửa có tổ chức với
không gian lưu trữ bổ sung

Xem xét luồng công việc

Mở hệ thống hỗ trợ để nâng cao
sự tiện lợi

Thiết kế hiện đại, không cần tay
nắm



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

Nấu ăn trong
không gian nhỏ
gọn

CÔNG THÁI HỌC

10 mẹo cho căn
bếp mơ ước của
bạn

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Thử nghiệm – sống
trong không gian
chỉ 22m vuông

SPACE TWIN

SPACE TWIN - hoặc
cách sử dụng
không gian lưu trữ
ẩn
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