DYNAMIC SPACE

Nápady spoločnosti Blum pre praktické kuchyne

www.blum.com

Dve stránky kuchyne
Kuchyňa sa musí osvedčiť pri každodennom používaní. Preto
musí byť nielen krásna, ale aj praktická. Spoločnosť Blum už

veľa rokov skúma potreby a požiadavky používateľov kuchýň;
takto stále vznikajú nové nápady, ako možno urobiť moderné
kuchyne ešte praktickejšie. Tieto poznatky vám radi budeme
odovzdávať.
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Nápady pre praktickú kuchyňu
Kedy je kuchyňa praktická? To sa rýchlo preukáže pri každodennom používaní, pretože kuchyňa
sa využíva intenzívne a často. Pri našom výskume potrieb sme určili tri charakteristiky praktickej

kuchyne: Jednoduché pracovné postupy, optimálne využitie priestoru a vysoké pohodlie pohybu,
alebo tiež: Workflow, Space, Motion

DYNAMIC SPACE prináša nápady pre praktickú kuchyňu. Premyslenými výrobkami, prinášajúcimi

vysokú funkčnosť do každej kuchyne. S riešeniami, ako je skriňa na zásoby TOWER SPACE alebo
rohová skrinka SPACE CORNER, optimálne prispôsobenými potrebám používateľov kuchyne. A s
know-how, ktoré je veľmi užitočné už pri projektovaní kuchyne. Nechajte sa inšpirovať!
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Výskum potrieb
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V stredobode pozornosti je používateľ kuchyne
Spoločnosť Blum už dlhé roky pozoruje, ako používajú kuchyňu ľudia na celom svete. Z výsledkov výsku-

mu získavame dôležité poznatky, ktoré prenášame priamo do vývoja výrobkov pritom vznikajú nápady, ako
zvýšiť funkčnosť kuchýň.

Dôležitým nástrojom na výskum potrieb je celosvetové pozorovanie používania kuchýň a AGE EXPLORER®

– oblečenie, pomocou ktorého sa simulujú obmedzenia pohybov tela. Poskytuje informácie o vplyvoch
fyzického postihnutia používanie kuchyne a o tom, ako sa majú zohľadňovať pri projektovaní.

Podrobné pozorovania praxe:
takto možno získať dôležité poznatky
pre nové výrobky.
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Workflow –
jednoduché pracovné postupy

8

Optimalizované pracovné
postupy s piatimi zónami
Práca v kuchyni sa skladá v podstate z opakovaných postupov. Preto je dôležité dbať na to, aby boli
dráhy čo najkratšie a všetko sa nachádzalo práve tam, kde je to potrebné. Preto je užitočné rozdeliť
kuchyne do piatich zón – šetrí to čas a námahu.

Zóna „Zásoby“

Zóna „Ukladanie“

Zóna „Umývanie“

V zóne „Zásoby“ sa budú ukladať potraviny. Tu by
sa pri projektovaní malo prihliadať na dobrý prístup.

V zóne Ukladanie si nájdu miesto príbory, riad a
poháre. Je to praktické, ak sa v blízkosti nachádza
umývačka riadu.

V centre tejto zóny je umývačka a drez. Priamo tu
by mali byť uložené umývacie pomôcky, aby ste
usporili veľa ciest.

Zóna „Príprava“

Zóna „Varenie – pečenie“

Medzi zónami varenia a umývania nájdete všetky
kuchynské pomôcky, potrebné pri príprave jedál. Vo
výsuvoch sú vždy priamo poruke a bezprostredne
na pracovnej ploche.

Priamo pri varnej doske treba naprojektovať miesto
na hrnce, panvicu a kuchynské príbory.
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Workflow –
jednoduché pracovné postupy

Zóna „Zásoby“

Zóna „Ukladanie“

Zóna „Umývanie“

Zóna „Príprava“

Zóna „Varenie - pečenie“
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V každej kuchyni je možné:
optimalizované pracovné postupy
Týchto päť kuchynských zón je použiteľných v každej kuchyni - bez ohľadu na jej veľkosť a tvar.

Pre pravákov sú zóny skladovania, ukladania, umývania, prípravy a varenia/pečenia usporiadané v
smere hodinových ručičiek, u ľavákov je to presne naopak. Zóna „Príprava“, to znamená hlavná

pracovná plocha, by mala byť široká aspoň 90 cm. Takto je zaručená radosť z varenia bez obmedzení a
s dostatočným odkladacím priestorom.

U- kuchyňa

Kuchyňa ostrov

G- kuchyňa

L- kuchyňa

Dvojradová kuchyňa

Jednoradová kuchyňa
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Workflow –
jednoduché pracovné postupy
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Výborný prístup sa dá zabudovať
Z hľadiska jednoduchosti pracovných postupov je dôležité, aby boli všetky uložené veci ľahko

prístupné. Napomáha tomu správna vybavenosť skriniek. Základom dobrého prístupu sú výsuvy

v spodnej skrinke, pretože majú v porovnaní s dverami významné ergonomické výhody. A vhodné
vnútorné členenie zasa zaručuje prehľad.

Výsuvy namiesto dverí

Plnovýsuvy

Obsah skrinky je viditeľný pohodlne zhora, prístup je
oveľa pohodlnejší a namáhavé ohýbanie a hľadanie
tak už patrí do minulosti.

So zásuvkami, ktoré sa dajú úplne vysunúť, sú výborne
prístupné aj veci uložené v najodľahlejšom kúte.

Úrovne ergonómie

Systémy vnútorného členenia

Niektoré uchovávané veci sa používajú častejšie ako
iné. Preto je vhodné ukladať ich v ľahko prístupnej
výške a naopak, len zriedkavo potrebná súprava na
fondue si nájde miesto úplne hore alebo úplne dolu.

Praktické systémy vnútorného členenia sa postarajú o
poriadok a prehľad vo výsuve. K príslušným systémom
výsuvov v rôznych vyhotoveniach je k dispozícii vhodné
flexibilné vnútorné členenie.

Zriedkavo

Často
Stále

Často

Zriedkavo
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Ten, kto radšej trávi čas pri raňajkách ako pri príprave jedla, si chytro
uloží pomôcky potrebné pri raňajkách: v blízkosti chladničky, spolu s
raňajkovým riadom.

Plynulé pohyby pri varení to jasne dokazujú:
tu je všetko hneď poruke.

Space –
Optimálne využitie priestoru
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Potreba úložného priestoru je individuálna
Praktická kuchyňa sa vyznačuje dostatočným úložným priestorom. Požiadavky na úložný priestor
závisia od zvyklostí pri varení a nákupoch, veľkosti domácnosti a od životného štýlu používateľa

kuchyne. A keďže sa kuchyne používajú 15 rokov i dlhšie, už pri projektovaní kuchyne by sa malo
prihliadať na budúce potreby.

Ten, kto rád a veľa varí a používa špeciálne kuchynské pomôcky, by si mal na ne v projekte kuchyne pripraviť
dostatok priestoru. Ak niekomu stačí úzky výsuv na hrnce a podobne, môže zvyšný priestor využiť na iné účely.

Pre viacčlenné domácností alebo pre ľudí, ktorí len zriedka nakupujú, je úložný priestor na zásoby veľmi dôležitý.
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Space –
Optimálne využitie priestoru
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Optimálne využitie úložného priestoru
Čo najlepšie využitie priestoru, ktorý je k dispozícii - to je jeden z najdôležitejších cieľov kuchynského

dizajnu. Hlbší nábytok, vysoké a uzavreté výsuvy a predvídavé projektovanie vytvoria veľký priestor,
ktorý by inak vyšiel nazmar. A to pri rovnakých priestorových podmienkach.

Získate veľký priestor malým úsilím

Ak vymeníte dva úzke výsuvy za jeden
široký, môžete získať až o 15 % viac
úložného priestoru.

Vyššie výsuvy s uzavretými bokmi
ponúkajú až o 55 % väčší využiteľný
úložný priestor.

S hlbšími výsuvnými systémami možno
vytvoriť až o 30 % viac úložného priestoru.
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Space –
Optimálne vvyužitie priestoru

Namiesto slepého čela môžete naprojektovať výsuv na umývacie pomôcky.

Získanie úložného priestoru
Inovatívne riešenia skríň umožňujú optimálne využitie dostupného priestoru. Napríklad pomocou

skrine na zásoby SPACE TOWER alebo SPACE CORNER do rohov. Nové nápady, napríklad výsuv
pod drezom, vytvoria úložný priestor dokonca aj v miestach, kde to nikto nepokladal za možné.

Skriňa na zásoby SPACE TOWER značky Blum ponúka veľa
miesta a ľahko sa používa. Vnútorné výsuvy sa dajú samostatne vyťahovať a sú voľne prístupné zo všetkých strán. Z
hľadiska šírky umožňuje flexibilné riešenia - podľa toho, koľko
úložného priestoru budete chcieť.

Rohová skrinka SPACE CORNER ponúka ergonomické
výhody výsuvov teraz už aj v rohoch. Mimoriadne praktické:
v zásuvkách môžu byť uložené drobné veci ako príbory, nože
a kuchynské potreby, a máte ich vždy rýchlo po ruke.
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Motion – vysoký komfort pohybu
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Pohyb a pohyb je rozdiel
Hodnota kuchyne závisí nielen od materiálov povrchov. Vysoko kvalitná technika kovaní prináša

viac komfortu pohybu do práce v kuchyni a je tak rozhodujúcim faktorom dobrej pohody. Nábytok,
ktorý sa ľahko otvára a aj pri plnom naložení chodí ľahučko - to sú hlavné charakteristiky krásnej
a praktickej kuchyne.

Možnosť vyskúšať si a porovnať
pohodlie pohybu v predvádzacích
priestoroch:
prináša efekt „Aha“ zo zážitku a
nadšených záujemcov o kuchyne.

23

Motion – vysoký komfort pohybu
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Technika, ktorá sa pohybuje
Ľahučké otváranie, hladký pohyb a jemné dovieranie zabezpečuje použitie najmodernejšej techniky,

ktorá sa už veľakrát osvedčila v praxi. Okrem toho systém mechanického alebo elektrického otvárania
dverí rozširuje možnosti dotvorenia kuchyne, pretože umožňuje otváranie aj čiel bez úchytiek.

Tlmenie – s BLUMOTION

Elektrické otváranie – so SERVO-DRIVE

Už takmer štandard: systém tlmenia BLUMOTION zatvára
zásuvky, dvere a výklopy jemne a ticho.

Elektrická podpora pohybu SERVO-DRIVE je k dispozícii pre
výklopy i výsuvy. Nábytok otvoríte jednoduchým zatlačením a
výklopy zatvoríte aj stlačením gombíka.

Fascinujúca kombinácia – s TIP-ON BLUMOTION

Mechanické otváranie – s TIP-ON

TIP-ON BLUMOTION pre výsuvy spája výhody mechanickej podpory otvárania TIP-ON s osvedčeným tlmením
BLUMOTION.

TIP-ON umožňuje otvárať čelá bez úchytiek jednoduchým
zatlačením. Zásuvky alebo dvere môžete znova zatvoriť len
ľahkým dotlačením.
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Praktické riešenia
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Vysokokvalitné súpravy ORGA-LINE s miskami z ušľachtilej ocele,
ktoré sú vhodné aj do umývačky riadu, sa v zásuvkách s príbormi
postarajú o poriadok a čisté línie.

Vnútorné členenie ORGA-LINE na kuchynské príbory, nože a drobné
elektrické spotrebiče, sprehľadňuje obsah zásuviek. Všetko potrebné
na prípravu jedál má svoje pevné miesto.

Ergonomickou alternatívou je skriňa na zásoby Blum SPACE TOWER.
Jednotlivo ovládateľné výsuvy umožňujú dobrý prehľad a prístup zo
všetkých strán.

Miesto na všakovaké drobnosti ponúkajú zásuvky s rámami
AMBIA-LINE. Flexibilné systémy vnútorného členenia možno
upraviť aj na drobných pomocníkov.

Praktickí kuchynskí pomocníci, akou je rezačka na fólie AMBIA-LINE,
zjednodušujú používateľom kuchyne mnohé operácie a nenápadne sa
starajú o poriadok.

V širokom výsuve pod drezom je priestor nielen na triedenie odpadu,
ale aj na uloženie čistiacich prostriedkov. Vaňa na fľaše ORGA-LINE a
priečka, ktorá sa ľahko čistí, sa tu stará o stabilnú polohu.

So SERVO-DRIVE, elektrickou podporou otvárania, stačí krátke
zatlačenie nohou alebo kolenom – a výsuv sa automaticky otvára.
Je to veľmi praktické, hlavne ak nemáte voľné ruky.

Výklopy ponúkajú neobmedzený prístup a dobrú prehľadnosť vnútra skrine. So SERVO-DRIVE je otváranie pohodlné jemným ťuknutím
na čelo a zatváranie stlačením gombíka.

Najlepšie je mať kuchynský riad, ktorý sa pravidelne používa, v blízkosti sporáka. Použitím ORGA-LINE sa výsuv na hrnce už dá riešiť tak,
aby ste rýchlo našli vhodnú pokrievku.

Ďalší úložný priestor získate aj v zásuvke priamo pod sporákom.
Obracačky a varešky tak máte pri varení priamo poruke.

Vďaka praktickým rámom AMBIA-LINE stoja vrchnáky vo výsuve pekne zvislo.
A hľadaniu vrchnákov je koniec.

Vo výsuve na koreniny je všetko na poriadku: šikmý stojan na malé a väčšie
nádoby v podstavci na koreničky ponúka dobrý prehľad a rýchly prístup.

V držiaku koreničiek ORGA-LINE sú bezpečne uložené všetky koreniny. Dá
sa celý vybrať z výsuvu a preniesť k varnej doske alebo na prestretý stôl.

Flexibilné deliace prvky ORGA-LINE si možno prispôsobiť podľa uložených vecí. Alebo ak sa zmenia nároky.

Vo výsuve s vysokým čelom nájdu výborné miesto fľaše a doštičky na krájanie.
Flexibilné priečne deliace prvky sa postarajú o bezpečnosť a stabilitu.

Antikorová vanička na fľaše ORGA-LINE sa ľahko čistí –
dokonca aj v umývačke riadu.

V držiaku na taniere Blum bude vo výsuve bezpečne a stabilne stáť až dvanásť tanierov.
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Záťažový test výsuvov: aj pri plnom naložení a s ťažkými čelami sa
výsuvy Blum doslova vznášajú počas celej doby životnosti nábytku.

S BLUMOTION sa jemne a ticho zatvárajú dvere každej veľkosti. Môže
byť integrovaný v závese alebo sa nastokne alebo priskrutkuje ako
doplnkové vybavenie.

Fascinujúca kombinácia vďaka TIP-ON BLUMOTION: zatlačením sa zásuvka vďaka BLUMOTION otvorí jemne a ticho.

Výhody a možnosti
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Spoločný prospech vďaka DYNAMIC SPACE
S DYNAMIC SPACE, našimi praktickými nápadmi pre kuchyne, vás chceme inšpirovať a poskytovať

užitočné informácie. Naše inovatívne výrobky a praktické riešenia skriniek by mali uľahčiť bežný deň
v kuchyni i projektovanie kuchyne.

▬▬Predvádzacie priestory

Výstavné priestory môžete dotvoriť vďaka

nápadom z DYNAMIC SPACE, aby boli ešte

živšie a názornejšie. Umožňuje to vyskúšať si
funkčnosť a pridanú hodnotu dobrého vybavenia nábytku kovaniami.

▬▬Sortiment

Praktické skriňové riešenia s vnútorným

vybavením prinášajú pestré nápady na dotvorenie celého sortimentu. Kuchynskí architekti
tak ľahšie splnia potreby svojich zákazníkov.

▬▬Predaj

Aktívny rozhovor o pridanej hodnote a užitočnosti praktickej kuchyne pomáha záujemcom
o kuchyne pri zdôvodnenom rozhodovaní o
výške svojej plánovanej investície.

▬▬Marketingová komunikácia

Radi vás podporíme ako výrobcu kuchyne,
projektanta, predajcu alebo stolára našou

rozsiahlou ponukou prospektov a informačných materiálov.

37

Firma Blum

Pred viac ako 60 rokmi Julius

Blum založil spoločnosť Blum,

dnes rodinný podnik s medziná-

rodnou pôsobnosťou. K strategickým podnikateľským segmentom

patria systémy výklopov, závesov

a výsuvov.Kľúčová požiadavka pri
vývoji každého výrobku: snaha o
dokonalý pohyb.
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Blum v Rakúsku a vo svete

Prednosti pre

Inovácie

závodov v Rakúsku (Vorarlberg)

„Či už ide o výrobcu, montéra ale-

podporu zákazníkov i zabezpeče-

Spoločnosť Blum má sedem

a ďalšie výrobné prevádzky v
Poľsku, USA a Brazílii, ako aj
29 dcérskych spoločností a

zastúpení. Naša spoločnosť

dodáva na viac ako 120 trhov.

V skupine Blum pracuje celkom

7300 zamestnancov, z toho 5500

zákazníkov z celého sveta

bo používateľa kuchyne – každý
by mal ťažiť z výhod výrobkov

firmy Blum a získať tak osobný

úžitok“, to hlási filozofia globálneho úžitku pre zákazníkov spoločnosti Blum.

vo Vorarlbergu.

Inovatívne riešenia kovaní pre

nie dlhodobého podnikateľského
úspechu si vyžaduje dôsledné
investovanie do výskumu a

vývoja, do závodov a zariadení

i do vzdelávania zamestnancov.
S viac ako 2600 patentovými a

inými ochrannými právami patrí

spoločnosť Blum k najinovatívnejším podnikom Rakúska.

Kvalita

Životné prostredie

DYNAMIC SPACE

v spoločnosti Blum neobmedzu-

svedčenie, že rozumné ekolo-

tickej kuchyne sú dobré pracovné

Komplexné chápanie kvality sa
je len na výrobky. Podnik chce

potvrdzovať svoje vysoké ambície

kvalitou svojich služieb i spoluprácou so zákazníkmi a partnermi.

Spoločnosť Blum zastáva pregické správanie je z dlhodobého

hľadiska aj hospodárne. Životnosť
výrobkov je pritom len jedným z
množstva dôležitých aspektov.

Medzi ďalšie dôležité opatrenia
patrí používanie ekologických

postupov, inteligentné využitie

materiálov a prezieravý energetický manažment.

Dôležitými charakteristikami prakpostupy (Workflow), optimálne
využitie úložných priestorov

(Space) a vysoký komfort po-

hybu (Motion). Svojimi nápadmi

určenými pre praktické kuchyne
chce spoločnosť Blum vnášať

do nábytku funkčnosť, komfort a
ergonómiu.
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