
GIẢI PHÁP BỤC THANG
NGĂN KÉO SPACE STEP -
MỘT PHỤ KIỆN ẨN

Các vật dụng và dụng cụ nhà bếp hiếm khi được sử
dụng. Chúng hầu như luôn bị nhét trong tủ treo
tường nơi người sử dụng khó có thể tiếp cận . Và
khi cần thiết, ngay cả người cao cũng phải dùng
đến ghế đẩu để đảm bảo có thể quan sát và tìm
thấy những gì họ đang tìm kiếm.

SPACE STEP mang lại nhiều lợi ích cho không gian chân tường của đồ nội thất. Giải pháp bục
thang ngăn kéo của Blum có thể lướt ra khỏi tủ chỉ với một lần chạm, có thể được sử dụng
như một bậc thang và tạo thêm không gian lưu trữ - trong nhà bếp và khu vực sinh hoạt
trong nhà. Bục thang ngăn kéo có thể rất tiện dụng, điển hình như nhà của Kristina, Barbara,
Ingeborg và Günther.

7 phút
Hoechst, Áo

Giải pháp bục thang ngăn kéo SPACE STEP - một phụ kiện ẩn

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


Kristina Barbara Ingeborg và Günther

Cách nhanh
chóng tăng chiều
cao

Luisa, 2 tuổi, đang ngồi trên một
chiếc “ghế đẩu” nhỏ ở hành lang,
mang đôi ủng cao su. Mẹ Kristina
đang đợi với em bé Samuel trong
vòng tay đang được mặc quần áo và
sẵn sàng để đi. Ba người họ muốn ra
ngoài đi dạo. Luisa đứng dậy, đẩy
nhẹ ngăn kéo và quan sát cách nó
biến mất trong chân tủ. Và họ đi.
“Luisa thích ngồi trên bục thang
ngăn kéo để đi giày. Và nó giúp tôi
dễ dàng cất giữ đồ đạc trong tủ cao
hơn hoặc quan sát chính xác những
gì chúng tôi đã đặt lên đó - ví dụ,
khăn quàng cổ và găng tay mùa
đông”, người phụ nữ 34 tuổi cho
biết. Ngăn kéo chân tường với một
“bậc thang” tích hợp có thể được kết
hợp trong các chân tường cao từ 15
đến 25 cm.



“Luisa có thể đứng trên bục thang ngăn kéo
khi con bé muốn giúp tôi nấu ăn. Tôi rất vui
vì con bé đang rất an toàn và không phải lo
lắng về việc con bé ngã xuống từ một chiếc

ghế lắc lư”.



Dễ dàng tiếp cận tủ
treo tường
Các bậc thang chân tường
với ngăn kéo tích hợp làm
cho Kristina cao hơn và cho
phép cô tiếp cận các tủ treo
tường dễ dàng. Ngoài ra,
chúng còn cung cấp thêm
không gian lưu trữ phía sau
chân tủ. Gia đình Kristina đã
lắp đặt chín SPACE STEP
trong nhà bếp và hành lang
của họ. “Tôi sử dụng bục
thang ngăn kéo để giữ
những món đồ mà tôi ít khi
sử dụng đến nhưng cần phải
nhanh chóng lấy được”, bà
mẹ hai con người Áo tâm sự
trước khi họ “bắt tay vào
cuộc thám hiểm”.



Không lãng phí dù chỉ
1 xen-ti-mét
“Ngay khi tôi thấy bục thang
ngăn kéo, tôi đã muốn có
chúng”, Barbara từ Dornbirn
cho biết khi nghĩ lại lần đầu
tiên trải nghiệm SPACE STEP
của Blum. Đó là vào năm
2017 khi sản phẩm lần đầu
tiên được trưng bày tại một
triển lãm thương mại. Khi
người phụ nữ 38 tuổi chuyển
đến một căn hộ mới, ban
đầu cô muốn có một căn bếp
dạng đảo ở giữa nhà bếp
mới của mình. “Thật không
may, chúng tôi không thể có
một hòn đảo vì cách bố trí
căn hộ của chúng tôi. Vì vậy,
thay vào đó, chúng tôi đã
chọn bếp dạng thẳng cổ
điển”, người phụ nữ trẻ đến
từ Vorarlberg giải thích. “Đó
là lý do tại sao điều quan
trọng hơn đối với tôi là tận
dụng mỗi xen-ti-mét không
gian lưu trữ có sẵn và thậm
chí tạo thêm không gian”.



Người đam mê thể thao tập luyện 7 phút mỗi ngày tại nhà. Cô ấy thậm chí còn sử
dụng bục thang ngăn kéo cho một trong những bài tập của mình và đã tích hợp

thành một bộ “xà kép”. “Nó làm cho việc tập luyện của tôi trở nên thú vị hơn, mặc
dù bục thang ngăn kéo có lẽ không phải dành để tập thể dục”, Barbara nói thêm với

một cái nháy mắt.

Kho lưu trữ bổ
sung phía sau
chân tủ

Barbara đã giải quyết hai thách thức
với một giải pháp bằng cách lắp đặt
bục thang ngăn kéo với một ngăn
kéo tích hợp. Nhà bếp đã được trang
bị tủ cao đến trần nhà. Mặc dù cô ấy
cao chỉ 5 ft 5 inch (1,68 mét), nhưng
cô ấy đã có thể với đến được tủ mà
không cần ghế đẩu. Nhưng nhờ có
SPACE STEP, cô có thể dễ dàng tiếp
cận tất cả các vật dụng lưu trữ. Hơn
nữa, ngăn kéo bục thang trở thành 1
nơi lưu trữ các vật dụng nhà bếp
mới, nơi mà thông thường là len
chân bếp bằng gỗ và không được tận
dụng không gian phía trong. Nhà
sản xuất tủ của Barbara đã sớm kết
hợp bục thang ngăn kéo ở giai đoạn
lập bản vẽ kỹ thuật.



Tiện lợi và thân thiện
với mọi lứa tuổi
Khi những đứa con của
Ingeborg và Günther di
chuyển ra ngoài, họ quyết
định thu nhỏ không gian
sống. “Rất may, chúng tôi
vẫn còn khá khỏe so với lứa
tuổi của chúng tôi”, Günther,
78 tuổi, nói. “Nhưng khi
chúng tôi chuyển đến căn hộ
mới của mình, chúng tôi đã
nghĩ về tương lai và muốn
tất cả đồ đạc phù hợp với
nhu cầu của chúng tôi khi về
già”, ông nói thêm, giải thích
suy nghĩ của họ. Căn hộ nằm
ở vị trí trung tâm, không có
rào chắn và có thiết kế tiện
lợi. “Chúng tôi chuyển từ
một ngôi nhà sang một căn
hộ nên điều quan trọng đối
với tôi là mất ít không gian
nhất lưu trữ có thể”,
Ingeborg đùa. Căn hộ rộng
689 ft vuông (64 m2) đã được
trang bị các tủ cao đến trần
nhà.



Hệ thống hỗ trợ mở bằng điện
Tủ bếp được sử dụng rất thường xuyên, vì vậy điều quan trọng là chúng dễ
dàng mở và đóng - có hoặc không có tay nắm. Đó là lý do tại sao Ingeborg
và Günther sở hữu hệ thống hỗ trợ mở bằng điện Blum, được trang bị vào hệ
thống tay nâng AVENTOS và bộ ngăn kéo LEGRABOX trong nhà bếp của họ.
“Điều đó nghe có vẻ hơi xa xỉ, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt trong một
vài năm tới. Nó cho phép chúng tôi sử dụng nhà bếp của chính mình khi
chúng tôi già đi”, Günther nghĩ về tương lai. Các hệ thống hỗ trợ mở bằng
điện SERVO-DRIVE và hệ thống hỗ trợ mở bằng cơ TIP-ON BLUMOTION cho
phép bạn mở ngăn kéo bằng hông, đầu gối hoặc ngón chân. Một cú chạm
duy nhất là đủ - không cần tay - không cần cúi xuống.

Hơn thế nữa, cặp đôi này đã có giải pháp bục thang ngăn kéo Blum lắp trong bếp,
phòng ngủ và hành lang. Ingeborg ngay lập tức thích thú với sự kết hợp của bậc

thang và ngăn kéo trượt nhằm tạo thêm không gian lưu trữ. “Tôi không đặc biệt cao
và đó là lý do tại sao tôi lại luôn gặp vấn đề với kệ trên cùng của tủ treo tường. Giờ
thì không còn nữa, nhờ vào SPACE STEP”, cụ già 76 tuổi nói với một nụ cười. Và bề
mặt chống trơn trượt giúp giải pháp an toàn hơn khi sử dụng - ngay cả cho người

già.



Xem nhanh ưu điểm:

Có thể áp dụng với mọi loại hệ
thống ray trượt và ray hộp của
Blum

Có thể kết hợp với hệ thống hỗ
trợ mở bằng cơ hoặc điện

Lựa chọn các tùy chọn chân
tường khác nhau, dễ dàng lập
bản vẽ

Chiều cao chân tường có thể từ
150 đến 250 mm

Tạo thêm không gian lưu trữ
phía sau chân tủ

Bục thang ngăn kéo giúp dễ
dàng tiếp cận tủ treo tường

Được kích hoạt bởi trọng lượng
8 kg, hệ thống chống trượt khóa
an toàn SPACE STEP tại vị trí



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

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Lối vào: Lưu trữ
hoàn hảo cho mọi
thứ

SPACE TWIN

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

PHÒNG TẮM

Phòng tắm nhỏ
nhưng thông minh

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

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