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ĐỂ TẬN DỤNG KHÔNG GIAN DƯỚI
CHẬU RỬA 

Tình trạng lộn xộn dưới chậu rửa của nhà bếp. Nghe có vẻ quen thuộc?
Thùng rác chiếm quá nhiều không gian, chất tẩy rửa và dụng cụ làm lộn
xộn tủ và rất nhiều không gian lưu trữ bị lãng phí. Điều quan trọng là
phải tận dụng hết không gian thường bị bỏ quên này và dọn dẹp một
trong những khu vực được sử dụng nhiều nhất trong nhà bếp.

4 phút
MILTON KEYNES

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

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


Đừng lãng phí dù chỉ một xen-ti-mét dưới chậu rửa

“Sự lộn xộn và lãng phí không gian dưới chậu rửa đã
làm phiền tôi trong nhiều năm”, Amanda Hughes,
nhân viên của Blum nói. Một người mẹ của hai thiếu
niên nói từ kinh nghiệm của bản thân. Từ kinh
nghiệm có được trong nhà bếp của chính mình và
thông qua làm việc với các nhà sản xuất và phân
phối bếp ở Anh. “Chồng tôi và tôi làm việc trong
tuần và hai cậu con trai của chúng tôi thì đi học. Đó
là lý do tại sao bữa ăn tối và cuối tuần của chúng tôi
rất quý giá”, người phụ nữ 49 tuổi cho hay. “Không
ai thích việc rửa bát đĩa - chắc chắn không phải bằng
tay. Và nếu những thứ bạn cần phải rửa sạch sẽ bị
bỏ lung tung xung quanh hoặc không trong tầm tay,
thì điều đó sẽ khiến tôi chán nản. Và điều đó không
chỉ xảy ra với tôi, mà với cả gia đình”, chuyên gia từ
phòng trưng bày của Blum nói ở Milton Keynes, phía
bắc London, báo cáo về thói quen hàng ngày của bà.

"Hầu như không ai thích việc rửa bát đĩa, nhưng sự lộn xộn
dưới chậu rửa còn khiến việc đó tồi tệ hơn."

http://blum.com/sinkcabinet


Mọi thứ ở đúng vị trí cần thiết trong khu vực dưới chậu rửa

“Đó là lý do tại ngăn kéo dưới chậu rửa Blum là một ý tưởng thông minh. Mọi thứ đều được sắp xếp đẹp mắt và chính
xác tại nơi chúng nên ở”, Amanda nói thêm. Ngăn kéo hình chữ U giúp tận dụng tối đa không gian xung quanh chậu
rửa và dễ dàng tiếp cận với vật dụng bên trong tủ. Không lãng phí dù chỉ 1 xen-ti-mét không gian lưu trữ trong nhà
bếp. Những vật dụng quan trọng như nước rửa chén, bọt biển, găng tay cao su và cọ rửa chai lọ đều luôn trong tầm
tay. Kết hợp với hệ thống phân loại rác thải giúp việc xử lý và tái chế dễ dàng, sự hỗn loạn sẽ được chuyển thành trật

tự - bất kể bạn sử dụng ứng dụng nào cho khu vực dưới chậu rửa.



TANDEM



LEGRABOX pure

TANDEMBOX antaro



Không cần dùng tay nhờ hệ thống hỗ trợ mở

“Cả hai tay bạn đang bận, ướt hoặc bẩn khi bạn lại đang cần mở ngăn kéo dưới chậu rửa. Đó là lúc hệ thống hỗ trợ mở
bằng điện SERVO-DRIVE phát huy tác dụng. Chỉ cần chạm vào mặt trước bằng đầu gối, hông hoặc ngón chân, ngăn kéo

sẽ tự mở ra. Bạn có thể dễ dàng vứt rác thải hoặc lấy ra một chiếc khăn lau bát đĩa”, Amanda nói. Để đóng, đơn giản
chỉ cần đẩy nhẹ tủ. Ngăn kéo dưới chậu rửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, êm ái với tính năng giảm chấn

BLUMOTION.

Đối với nhà bếp và
phòng tắm
“Tất nhiên, giải pháp không chỉ có tác dụng
trong nhà bếp mà còn trong phòng tắm.
Cũng áp dụng nguyên lý tương tư: Mọi thứ
đều ở chính xác tại nơi chúng nên ở”,
Amanda nói. “Và những người hâm mộ cái
đẹp thực sự thích ý tưởng có thêm không
gian lưu trữ trong tầm tay của họ”, chuyên
gia từ Anh của chúng tôi kết luận bằng cái
nháy mắt đầy thấu hiểu. Các hệ thống phân
chia bên trong ngăn kéo thiết thực như
AMBIA-LINE hoặc ORGA-LINE cũng dọn dẹp
dao thìa dĩa, vật dụng linh tinh trong
phòng tắm - bất kể là đồ vệ sinh hay các
vật phẩm lưu trữ khác.

MOVENTO



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

Ứng dụng tiêu chuẩn dễ lập bản vẽ

Biến không gian nhỏ thành khu vực lưu trữ hữu
ích

Dọn dẹp khu vực dưới chậu rửa

Có thể kết hợp với hệ thống phân chia và phân
loại rác thải bên trong



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

NHÀ BẾP

Bếp mới, hạnh phúc mới

VĂN PHÒNG

Office Tower - văn phòng
di động cho không gian
nhỏ

CÔNG THÁI HỌC

10 mẹo cho căn bếp mơ
ước của bạn
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