
Blum magazin praktikus konyhákhoz

Minden, ami a konyhában az egyszerű 
munkafolyamatokhoz, optimális helykihasználáshoz 
és sok mozgáshoz szükséges!

WORKFLOW, SPACE, MOTION:

SZÉP ÉS PRAKTIKUS

két nővér, két konyha:
Miért illik össze ilyen csodásan 

az esztétikum és a funkcionalitás
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Tetszetős megoldások gondoskodnak a mozgáskomfortról
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Az új party-helyszín
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Van itt hely!
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Egy kicsi és praktikus sanghaji konyháról 
Kína kompakt

Minden, ami konyhai vasalatnak számít

A Blum vasalatgyártó története

A kutatók értékes tippekkel szolgálnak

Kiváló szakácsok látogatása a Blumnál

Miért fontos fi gyelembe venni a tegnap műszaki megoldásait

Minőség - egy bútoréleten keresztül

Itt a mozgás otthon van

Fitten a konyhavásárláshoz

PUR élvezet

Ma még újítás, holnap már szabvány

A nagy konyha

Egy nagy és praktikus ausztrál konyha
Sok hely Down Under

CÍMTÉMÁK

A szép és praktikus

Így fut a munka

Minden befér a konyhába?

Végre itt a mozgás 
a konyhában.

PUR élvezet

Egy új konyha megvásárlása örömteli dolog. Az aktuális 
és új lehetőségek ma a konyhát olyan központi lakó- és 
élettérré teszik, melyben a konyhai munka örömet okoz.
Ám minden konyhavásárlás egy kissé kihívást is jelent; 
mivel az ember olyan döntést hoz, ami a következő 15 
évre, vagy még hosszabb időre szól. Az aktuális tren-
dek, termékújítások és fontos funkcionalitások átlátása 
olykor nehezünkre esik. 

A konyhai hétköznapokon jelentkező szükségletek kuta-
tásainak segítségével összegyűjtöttünk néhány ismere-
tet, és olyan termékeket fejlesztettünk, melyek a konyha-
használók igényeire lettek szabva. 
A következő oldalakon sok olyan hasznos figyelemfelkel-
tést és példát talál ahhoz, hogy hogyan lehet konyhája 
a jövőben igazán praktikus. Ötleteinket a praktikus kony-
hához DYNAMIC SPACE nek nevezzük. Közelebbi infor-
mációk taláhatók a www.blum.com oldalon

Engedje magát inspirálni, és tapasztaljon meg még több 
érdekes lehetőséget, hogyan lehet az Ön új konyháját 
egyedi igényeire szabni. Így konyhájában hosszú évekig 
örömét fogja lelni.

A DYNAMIC SPACE-Team balról jobbra: 
Cyrielle Galmiche, Andreas Lubetz, Anja Fitz

A fi atal belga hölgy első konyhája
Fiatalos, színes és mókás
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a szépség
a praktikum
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Ök egypetéjű ikrek és tükörképei 
önmaguknak. Iskolai éveik alatt 
élvezték, hogy osztálytársaikat, 

tanáraikat, később férfi  tisztelőiket folya-
matosan bolondították. Mint a legtöbb 
egypetéjű iker, sokmindenben meg-
egyeznek. Például, ami szakmai becsvá-
gyukat illeti. Giovanna egy sikeres 
designer egy neves divatcégnél. Ricarda 
egy kicsi, ám jónevű banknál épp most 
került be a felső vezetésbe. Olasz édes-
anyjuktól örökölték a főzés iránti lelke-
sedésüket. A konyha tekintetében azon-
ban különbözőek a nézeteik.

Szombat este van. Ricarda meghívta 
Giovannát az új lakásába egy vacsorára. 
Mialatt Ricarda még az előkészületekkel 
foglatoskodik, Givonna megnézi 
Ricarda szép otthonát. Végigjáratja te-
kintetét a konyhán, ahol Ricarda seré-
nyen tisztítja a zöldségeket. „Tényleg 
szép lett a konyhád” kezdi a beszélgetést 
Giovanna. „A konyha számomra olyan, 
mint egy szép ruha,” véli ő, „Szeretem 
magam jó érezni benne. És illenie kell az 
ember egyéniségéhez is. Ezért a megfele-
lő megjelenés döntő. A megfelelő design 
nélkül nem lesz hosszú az örömünk a 
konyhánkban. „Méghozzá, ha ez, mint 
nálad is, a lakótér része.” „Biztos igazad 
van,” mondja Ricarda. „Ne feledkezz 
meg azonban a konyha praktikus olda-
láról sem.” Ricarda néhány évvel ezelőtt 
kíváncsiságból dolgozott egy öt-csillagos 
étteremben, és elámult a profi  konyha 
kitűnő szervezettségén és munkafolya-
matain. Ez a tapasztalat nagymértékben 
befolyásolta őt a saját konyhája tervezé-
sekor.

„Természetesen,“ feleli Giovanna. „Ab-
ban azonban igazat kell adnod, hogy a 
konyhák valahogy mégis egyformán 

vannak kiépítve. Először az érdekes 
anyagok és felületek rafi nált kombináci-
óival bűvölnek el. „ Én nem így találom,” 
mond ellent Ricarda. „A legszebb kony-
hának is csökken az értéke, ha a főzési 
munkafolyamatok rosszul működnek, 
kevés a hely, vagy a szekrények nem jól 
hozzáférhetők.” Mellesleg térdével meg-
érinti a hulladéktárolófi ók előlapját. 
Az automatikusan kinyílik, és Ricarda 
beledobja a hagymahéjakat. Lendületesen 
betolja a lábával a fi ókot, és az csöröm-
pölés nélkül, fi noman és hang nélkül 
becsukódik. Giovanna láthatóan elné-
mul. Ez a részlet még elkerülte a fi gyel-
mét a nővére konyhájában.

Ricarda félreteszi a kést, amivel épp egy 
cukkinit vágott vékony szeletekre. „Ak-
kor lehet, hogy ez meg fog lepni, de ez a 
konyha elsősorban praktikus szempon-
tok alapján lett kitalálva. És én meg csak 
az anyagok és színek kapcsolására gon-
doltam.” Givonna le van döbbenve. Azt 
gondolja, a nővére konyhája valami egé-
szen különleges. De még nem vette szem-
ügyre a konyhát annak praktikus olda-
láról. Biztosan: Ricardát elnézve főzés 
közben, valami egészen esztétikus lát-
ványt nyújt. Minden mozdulatnak folya-
mata van. Ricarda főzési stílusát a lendü-
letesség jellemzi. Ricarda a konyha 
közepén helyezkedik el. „Nézz ide. Az 
előkészítéshez, főzéshez és mosogatás-
hoz csak néhány lépésre van szükség. 
Mindennek előre meghatározott helye 
van.” A széles, megpakolt fi ókok csekély 
erőkifejtéssel mozgathatók. Egy köny-
nyed érintéssel elektromosan nyílnak, 
szinte súlytalanul mozognak, és csende-
sen záródnak a csillapítóval. Minden egy 
okosan kigondolt rendszert követ: A 
konyha az itt jellemző munkafolyama-

A ikernővérek, Giovanna és Ricarda külsőleg szinte 
teljesen egyformák. Csak nézeteikben akad néha 
véleménykülönbség. Mint például a konyhatéma. 
A konyha legyen elsősorban szép vagy praktikus? 
Ricarda magyarázza Giovannának: Mindkettő lehet.

Giovannának mindenekelőtt a 
látvány számít. Csak egy szép 
konyhában érezheti magát az 
ember hosszantartóan jól.

Ricardának sincs ellenére a 
szép forma, de egy konyha 
elsősorban praktikus legyen.

toknak megfelelően lett tervezve. Minden, 
ami bizonyos tevékenységekhez szüksé-
ges ott van, ahol lennie kell. Az edények 
a tűzhelynél, a kések a munkalapnál, szi-
vacsok a mosogatónál. Giovanna szótlanul 

követi Ricarda bemutatóját.  Természe-
tesen ő is sokáig gondolkodott az új kony-
hája berendezésekor azon, hogy hol lenne 
a legjobb helye az edényeknek és konyhai 
eszközöknek, hogy ne kelljen őket 

GIOVANNA STÍLUSOSAN SZERETI
A homokfúvott üveg fiókoldal 
nyújtotta nemes megjelenés.

»

konyhai inspirációk 
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„És ha igazán meggondolom...” Rövid 
szünetet tart. „Akkor egyáltalán nem 
vagy jobb szakács mint én, csak jobban 
szervezett“. „Ha, te is szeretnél egy ilyet“, 
nevet Ricarda, és hozzábújik testvéréhez. 

„Egy vacsora mellett bebizonyíthatod 
nekem.”

hosszasan keresni. De ezzel a következe-
tességgel még nem vette fi gyelembe a 
konyhai munkálatokat. „Ez igen!” szalad 
ki a száján. „Tulajdonképpen ez mind 
teljesen logikus. Soha nem gondoltam 
volna, hogy ilyen egyszerű részletekkel 
egy konyha ennyire praktikussá válhat.” 
Ricarda nevet. „És valószínűleg azt sem, 
hogy egy praktikus konyha egyben szép 
is lehet.“ „Úgy van!” véli Giovanna, 

A fi ókok egy könnyed érintéssel 
elektromosan nyílnak, szinte súlyta-
lanul mozognak, és csendesen 
záródnak a csillapítóval. 

Ricardát elnézve főzés közben, 
valami egészen esztétikus látványt 
nyújt. Minden mozdulatnak folya-
mata van.

Minden, ami bizonyos tevékenysé-
gekhez szükséges, ott van, ahol 
lennie kell: Az edények a tűzhelynél, 
a kések a munkalapnál, a sziva-
csok a mosogatónál.

Az ikreknek is lehet különböző ízlésük.

Ricarda az edényeket és serpenyőket 
közvetlenül a tűzhely alá rakta, hogy 
könnyen hozzáférhetők legyenek.

Minden egy okosan 
kigondolt rendszert követ: 
A konyha a munkafolya-
matok szerint lett tervezve.

konyhai inspirációk 



07

Nemcsak szépen 
néz ki, hanem 
praktikus is.

Ricarda lendületesen betolja a lábával 
a fiókot. Csörömpölés nélkül, a 
BLUMOTION-nak köszönhetően 
finoman és hang nélkül becsukódik.
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A nyugalmazott kapitány, Giuseppe
 Spirandelli, és felesége az orosz ékszertervező,
 Tatjana Regolowa, Dél-Toszkánában építtettek 

maguknak egy extravagáns konyhát 
fi nom funkcionalitásokkal.

Bella Italia 
orosz 

lélekkel főz.
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A pár nem lehetne különbözőbb. 
A férfi  egy nagy tengeri medve, a 
nő egy kis, törékeny művészlélek. 

Míg Giuseppe korábban nagy tankhajó-
kat és utasszállítókat kormányozott a 
világ tengerein, Tatjana már gyermekko-
rától apró, fi nom ékszereket tervezett, 
egyre nagyobb sikerrel.

Két évvel ezelőtt ismerkedtek meg 
Tatjana honkongi ékszerkiállításán. 
Giuseppét egy ottani barátja vitte magá-
val a bemutatóra. „A szemei épp olyan 
varázslatosak, mint az ékszerei”, mondja 
Giuseppe még ma is szerelmesen. A ma-
gabiztos fellépése és a kellemes modora 
egy csapásra imponált. Rövid időn belül 
eldöntötték, hogy összeköltöznek. 
Mikor Giuseppének lehetősége volt, hogy 
elmehet előnyugdíjba azonnal igénybe 
vette. Dél-Toszkánában, Grosseto és 
Follonica között találtak rá egy öreg, stí-
lusos téglaégetőre, a „La Fornace-ra“. 

Giuseppe még fi atal korából ismerte ezt 
a környéket. Apránként átépítették egy 
álomszép pihenőhellyé a nyugdíjas éve-
ikre. „A felső szintről, ha tiszta az idő 
lehet látni a tengert” mondja Giuseppe, 
„csak 20 kilométerre van.“ „Egy tengeri 
medve, mindig tengeri medve marad“, 
egészíti ki Tatjana nevetve.

Amennyire különböző a kinézetük, a 
konyha tekintetében nemcsak azonos az 
ízlésük, hanem egyeznek az igényeik is: 
Ne csak szép legyen, hanem praktikus 
is. A főzősziget kialakítása és a mosoga-
tó feletti felsőszekrény nem csak Tatjana 
ötlete volt, saját kézzel is részvett a meg-
formálásban. „Az ékszer csak ékesítsen“, 
mondja a törékeny orosz nő„de egy 
konyha legyen mindenek előtt funkcio-
nális, különben nem lesz örömünk a 
szépségében.“ 
Az extravagáns felsőszekrény a mosogató 
felett SERVO-DRIVE elektromos moz-
gásrásegítővel felszerelt, és az alján van 
egy csepegtető tálca,hogy a nedves edény 
a szekrényben meg tudjon száradni. A 
Verona közeli Bovolone városban lévő 
„Martini Mobili“ konyhagyártó gondos-
kodott nagy szeretettel sok-sok részletről, 
ők szállították és építették ezt az extrava-
gáns konyhát.

"Egy konyha legyen mindenek 
előtt funkcionális, különben nem 

lesz örömünk a szépségében.“

ÁLOMPÁR
Megtalálták álomingatlanjukat: 

Giuseppe Spirandelli, nyugalmazott 
kapitány, és Tatjana Regolowa, 

ékszertervező.

ÁLOMINGATLAN
Dél-Toszkánában, Grosseto közelében 
találtak rá egy régi téglaégetőre, „La 
Fornace“-ra, amit nagy szeretettel 
építettek át lakóházzá nyugdíjas éveikre. 

»

konyhai inspirációk 
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A nemes fából készült konyhájukat szíve-
sen használják. Majd minden nap befőz-
nek a szinte kimeríthetetlen telekről. Míg 
Tatjana mindenekelőtt az orosz és francia 
konyhában érzi otthon magát, Giuseppe 
próbálkozik más országok ételeinek fő-
zésével is, melyeket még hajóskapitány 
korában ismert meg. A pár sosem unat-
kozik, és ebben konyhájuk is segítségük-
re van.

Extrán egyszerű
A különleges kialakítású előlap 
mögött található a SERVO-DRIVE 
elektromos mozgásrásegítő az 
ajtókhoz.

Extrán tiszta
Itt sokmindent lemoshatunk a 
kezünkről. Praktikus, ha az embernek 
minden gyorsan kézre esik. 

Extravagáns
A konyha közepén: a főzősziget. 
Innen minden jól elérhető.
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AZ EXTRAVAGÁNS KONYHA

Insider-Tipp
Ami különösen praktikus 

ebben a konyhában:
A szekrények elrendezése a főzősziget körül, 

ami rövid utakat eredményez.

Az egyedi tervezés valósította meg a különleges 
edények számára elegendő helyet. 

A lábasok, fűszerek és főzőkanalak közvetlenül 
a főzőszigetnél vannak, ezáltal egyszerűen 

elérhetők és lerövidültek az utak.

Mindenhol teljeskihúzású fiókok vannak, ezáltal 
könnyű elérni még a leghátsó sarkot is.

konyhai inspirációk 
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Miért végez a Blum igényfelmé-
rést?
„Szeretnénk kifejleszteni olyan 

működésű vasalatmegoldásokat, melyek 
okosan használhatók, és valóban meg-
könnyítik a konyhahasználók életét. 
Ezért kutatjuk, hogy az emberek hogyan 
dolgoznak, főznek és élnek a konyhában. 
Ennek alapján tudunk olyan termékeket 
kifejleszteni, melyek ezekre az igényekre 
szabhatók.
Mióta vizsgálja a Blum a konyhahasz-
nálók igényeit?
„Majd 10 éve folytat intenzív, a konyha-
használók megfi gyelésein alapuló kuta-
tást és elemzi a szokásokat, munkafolya-
matokat ...“
Mennyi vizsgálati anyag gyűlt össze 
időközben?
„Durván úgy ezer óra, több országban 
felvett fi lmanyagot tárolunk. A követke-
ző években további országokban terve-
zünk kutatásokat, pl. Indiában, Tunézi-
ában, Malajziában és Svédországban.”
Van szignifi káns különbség világszer-
te a konyhahasználatok között? 
„Ami nagyon szignifi káns például az a 
rizsadagoló fi ók, amiben az ázsiai orszá-
gokban 10 kg rizst is lehet tárolni. Vagy 
a baguette-fi ók Franciaországban, a spe-
ciális fertőtlenítőeszközök Kínában, a 
halgrillező Japánban. Nagyon érdekes az 

ausztrál példa: Kinti konyha barbecue-
hoz és egy benti a napi étkezések elkészí-
téséhez. 
Mik a szignifi káns egyezőségek? 
„Sok olyan konyhai tevékenység van, 
amik világszerte egyformán zajlanak. 
Például a fő előkészítő rész, aminek leg-

alább 90 cm szélesnek kell lennie, mindig 
a mosogató és a főzőfelület között van. 
Az optimális munkamagasság pedig az, 
ha a behajlított kar és a munkalap között 
15 cm távolság van. Természetesen az er-
gonómiai szempontok is beigazolódnak. 
Ha a munkalapon hajlongani, vagy nyúj-
tózkodni kell ahhoz, hogy a tárolt anya-
gokat elérjük, ez minden országban 
hátrányosnak számít. Azok a kihúzó-
rendszerek melyeknél jól hozzáférhetők 
a tárolt dolgok, világszerte keresettek.“
Milyen ismeretekre tesznek szert az 
igényfelmérések alapján?
„Kisebb és nagyobb igényeket is 
számontartunk. Ezeket fi gyelembe vesz-
szük az új termékek fejlesztésekor. Egy 
jó példa erre a BLUMOTION csillapí-
tórendszer. Megfi gyeltük, hogy az előla-

pot gyakran lendülettel csukják be. Az 
ajtók becsapódnak, a poharak össze-
ütődnek, az edény csörömpöl. Ebből 
keletkezett az a követelmény, hogy épít-
sünk be a vasalatainkba csillapítást. Ki-
sebb igényekből eredhetnek praktikus 
ötletek. Így állapítottuk meg, hogy az 

emberek az egész világon küzdenek a 
frissentartó fóliákkal. Állandóan össze-
ragad. Megszületett az ötlet egy prakti-
kus fóliavágóra, melynél a fólia gyűrő-
désmentesen kihúzható és egyszerűen 
levágható“

A Blum-igénykutatás vizsgálja a konyhahasználók 
szokásait valamint a folyamatokat, és azt valósítja 
meg, amire valóban szükség van. Miriam 
Wildauer a Julius Blum GmbH igénykutatója 
minden kérdés tudója.

A licence, 
melyet 
figyelembe 
kell venni

Sok olyan konyhai tevékenység van, amik 
világszerte egyformán zajlanak.

WORKFLOW:

IGÉNYSZAKÉRTŐ 
Miriam Wildauer, 
Igénykutatási osztály

konyhai inspirációk 
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Könnyen elkerülhetők a felesleges utak a 
konyhában, ha már a konyha tervezésekor gondol a 

tipikus tevékenységekre. Ebből keletkeznek a 
munkaterületek, az úgynevezett zónák. Minden ott 

kerül elhelyezésre, ahol később használva lesz. 

Így fut 
a munka, 
nem Ön

Vegye figyelembe az Ön szokásait
Beszéljen partnerével a személyes főzési szokásairól. Csak akkor 

tudja az Ön igényeit a konyhatervezéskor figyelembe venni.

A jó hozzáférhetőség "beépíthető"
1) Fiókokkal az ajtók helyett, hogy kényelmesebben 

elérjük a tárolt dolgokat.
2) Teljeskihúzású fiókkal a jó hozzáférésért és 

betekintésért a legutolsó sarokba is.
3) Belső osztással a fiók áttekinthetőségéért és a rendért.

Workflow
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Minden konyhában 
lehetséges: optimális 
munkafolyamatok

Rendezze el tárolandó dolgait: aszerint, 
hogy állandóan, gyakran vagy ritkán 
szükségesek. Ha a megfelelő magasság-
ba teszi, elkerüli a felesleges hajlongást 
vagy nyújtózást.

A tevékenységek alapján a konyha 
zónákra osztható fel. Ez gondoskodik a 
rövid utakról és arról, hogy minden ott 
legyen, ahol szükség van rá.

Ergonómiai -szint

Állandóan 
Gyakran 
Ritkán

Élelmiszertárolás zóna

Tálalás zóna

Mosogatás zóna

Előkészítés zóna

Főzés/sütés zóna

U-alakú konyha Sziget-konyha

G-alakú konyha L-alakú konyha

Kétsoros konyha Egysoros konyha

Jó tárolás

Minden kézben tartva

Edények egymás közelében

Tiszta ügy

Tárolja élelmiszereit központi helyen. 
Úgy helyezzen el minden tárolandó 
dolgot, hogy jól elérje, az út rövid és 
a hozzáférés egyszerű legyen.

Az ideális hely a munkafelületnek a 
mosogató és főzőhely között van, mert így 
rövid az út a vízhez, főzéshez és hulladék-
tárolóhoz. Innen jól elérhetőnek kell 
lenniük a késeknek, vágódeszkáknak és 
fűszereknek.

Helyezze el az edényeket, evőeszközöket és 
poharakat egymás alá. Így kényelmessé 
válik a terítés. Ha a mosogatógép is a 
közelben van, a tiszta edényt egy-kettőre 
elpakolhatjuk.

A mosogatásnál, tisztításnál és szemét 
kidobásnál fontos a higiénia. A 
mosogató alatti fi ókban mindennek jól 
elérhetőnek és tisztán tárolhatónak kell 
lennie.

Ha ez lehetséges, tegye a serpenyőket, 
lábasokat, főzőkanalakat stb. közvetle-
nül a tűzhely alá. 

A tűzhely körül 

A gyakran-sütőknek
Aki sokat süt, annak helyre van 
szüksége a hozzávalóknak és eszközök-
nek. Praktikus, ha minden, ami a sütés-
hez kell, egymás mellett van tárolva és 
kézre essen.

konyhai inspirációk 
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Bob Cathey több, mint 3.000.000 
négyzetméteren úr. Minden 
percben érkeznek konténerek, 

melyeket a megfelelő helyen kell tárolni. 
Azonban minden percben tovább kell 
küldeni konténereket vasúton, közúton 
vagy hajón, helyek üresednek meg. Fi-
gyelnem kell a hajók várható kikötési 
helyére, a hajó rakodótervére és az útvo-
nalakra mondja Bob egy kávéscsészével 
a kezében. 

Pontosan be kell tervezni a beérkező 
és kimenő konténereket, valamint 
tárolóhely igényeket, a daruk helyét és az 
ehhez szükséges szállító utakat. Minden 
négyzetmétert és percet ki kell használni. 

Egy kis hiba is drága leállást okozhat a 
kikötőben. Bob ennek ellenére is szívesen 
végzi a munkáját. A tervezés már a vé-
remben van", mondja nevetve. 

Egy kikötö menedzselése jól összehason-
lítható a konyhai hétköznapok tevékeny-
ségeivel véli Bob. Milyen és mennyi áru 
érkezzen be, melyekre van gyakrabban 
szükség, melyekre kevésbé. Hol álljanak, 
hogy jól hozzáférhetők legyenek. Az, 
hogy a raktár-management mennyire 
működik jól, függ a hely adottságaitól és 
a tárolási megoldásoktól. Itt Bob jól ki-
ismeri magát. Ám mikor a konyhavásár-
lásra terelődik a szó, a felesége veszi át a 
vezetést. „Ő az egész konyhában esküszik 
a fi ókokra”, mondja ő ravasz mosollyal. 

„Most már tudom, miért. A kikötőben 
mi is úgy csináljuk, hogy az árut felülről 
pakoljuk be. Ez sokkal ügyesebb és átlát-
hatóbb.” A fi ókok méreténél is véghezvit-
te amit akart. Mivel a bútor teljes széles-
ségének megfelelelő fi ókok nagyobb 
tárolóhelyet biztosítanak. Pontosan, 
mint a konténerek megrakodásakor. Itt 
is a teljes beltér kihasználásra kerül. 

„A komplexitás bizonyára valamivel na-
gyobb, mint a konyhában”, mondja el-
gondolkodva, „de a feladatok hasonlóak.”

Bob Cathey rakpart-mester a kaliforniai Oakland 
kikötőjében, mely egyike a világ legnagyobb 

teherkikötőinek. A rakpart-mesteri munka hasonló 
kihívásokat nyújt, mint a konyhai hétköznapok: 
A rendelkezésre álló tér optimális kihasználása

Itt van hely!

A kikötő menedzserek és konyhavásárlók 
azonos kérdések előtt állnak: 
Hogyan lehet a meglévő helyet optimálisan 
kihasználni?"

CENTIMÉTER PONTOSSÁGGAL
Az oaklandi kikötöben minden 
centiméter optimálisan ki van 
használva.

konyhai inspirációk 



17



18

Bosszantó, ha az Ön új konyhájában kevés tárolóhely 
lenne. Ezt el kell kerülni. Néhány trükkel csaljon elő 

értékes tárolóhelyeket a konyhájából. Ráadásul 
olyan helyeken, ahol nem is gondolná. 

        Minden 
         befér a 
 konyhájába?
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+30%

+55%

+15%

i

Rendezetten sok hely

SPACE

Ha a mosogató alá egy tárolócsoda kerül, minden ami a mosogatás-
hoz szükséges szépen elfér, és a munkafelület szabad marad. 

A magas oldalú fi ókok lehetővé teszik a 
tárolószekrény jó kihasználását. Mivel 
egyenként is kihúzhatók, minden 
oldalról jó hozzáférést engednek.

Ez a mosogató alatti 
fiók formája jól illik a 

mosogatóhoz. Így 
nyerünk eddig kihasz-

nálatlan helyet.

A SPACE CORNER sarokszekrény 
megoldással a leghátsó sarokig is 
kihasználhatja a tárolóhelyet.
A fióknak köszönhetően mindent 
könnyen elérhet hajlongás nélkül.

Minden sarokhoz

Tiszta megoldás

Hogy a tárolt dolgok ne boruljanak 
fel, használjunk belső osztásokat, 
mit pl. az ORGA-LINE.

A tárolóhelyigény egyedi.
Aki idejében felismeri a saját igényeit, 

és a konyhatervezőjének azt tudomására hozza, 
mindent el tud majd helyezni a konyhájában.

Főzési szokások
Aki sokat és gyakran főz a konyhájá-

ban, annak több tárolóhelyre van 
szüksége, mint annak, aki csak 
apróságokat készít magának.

A háztartás mérete
Hány személyre kell főzni? Egy jó 

konyha gyakran 15 évig elkísér. Ebben 
az időben változtathatunk valamit a 

háztartás nagyságán.

Bevásárlási szokások
Aki naponta vásárol, annak kevesebb 

tárolóhelyre van szüksége, mint annak, 
aki hetente egyszer csinál nagybevá-

sárlást.

Életstílus
Akinek sok látogatója van, és sok 

partyt rendez, annak másfajta 
konyhára van szüksége, mint annak, 
aki általában kevés vendéget fogad.

Space
mélyebb kihúzókkal

magasabb oldalfalakkal

szélesebb elemekkel

konyhai inspirációk 
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Lilly és Bill háztulajdonosok Mississauga-
ból (Kanada), egy kis település a Niaga-
ra vízesés közelében, már láthatóan izga-
tottak. Mikor megérkezünk, éppen 
vidáman készülődnek a nagy estére. Ez 
náluk már hagyomány, hogy minden 
évben születésnapi partyt rendeznek a 
lányaiknak. De ebben az évben ez más-
ként lesz. Először ünnepel a család a ház 
szive csücskében, a konyhában. 

Angela és Sarah, a születésnapi gyerekek, 
Lilly és Bill 26 éves ikerlányai. „Az a jó 
a születésnapi partyban, hogy csak éven-
te egyszer kell szervezni”, mosolyog Lilly. 
Ez azonban két személy vendégeit jelenti, 
akik percenként érkeznek és fogalmuk 
sincs az új party-helyszínről. „Anya szü-
letésnapi partyjai kiskorunk óta nagy 
élménynek számítottak“, mondja Angela 
és Sarah majd lelkesen hozzáteszik: „de 
a konyha-party biztos egészen különle-
ges lesz”.

Szeretnénk jobban körülnézni az új 
party-helyszínen. Ha belépünk, a kony-
ha nem tűnik szokatlannak. Ám ha Lilly 

mozdulatait követjük, gyorsan kiderül, 
miben rejlik a különlegessége. A felső 
szekrények szinte maguktól nyílnak, és 
a fi ókok fi noman és csendesen záródnak. 
Az egész konyha úgy hat, mintha Lillyvel 
együtt mozgásban lenne. Ténylegesen 
egy olyan konyha, ami láttatja magát - 
és látni is kell. Ebben a pillnatatban csen-

getnek és megérkeznek az első vendégek 
Lilly kutyájától, Olivertől egy Golden-
doodle-tól túláradóan üdvözölve. 

Míg a vendégek gratulálnak Angelának 
és Sarahnak és átadják az ajándékokat, 
Bill elmagyarázza a konyhaparty ötletét. 
„Először azt hittem, hogy ez néhány egye-
temista bolond ötlete. Már az én fi atal-
koromban minden party a konyhában 
végződött. Miért ne kezdenénk ott, ahol 
a legkellemesebb?” Mi is így találjuk, és 
megfi gyeljük, hogy a többi vendég 
ugyanolyan lelkes az ötlettől, mint mi.

Miért nem ott kezdjük a partyt, ahol amúgy is vég-
ződik? A konyhában! A konyha-party a legújabb 

trend. És nem csak errefelé. Egy Toronto közeli csa-
ládnál is végigkövethettünk egy születésnapi partyt 

a konyhában - és rögtön velük is ünnepelhettünk. 

Az új party-
helyszín

MOTION

Először ünnepel a család a ház 
szive csücskében, a konyhában. 

»

konyhai inspirációk 
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Michael fi a hoz egy üveg pezsgőt a hűtő-
ből, és közben Lilly kinyitja a felsőszek-
rényt a poharakkal. Egy elegáns mozdu-
lattal megérinti az előlapot, és az ajtó 
felnyílik. A vendégek csodálkoznak. 

„SERVO-DRIVE“, mondja láthatóan 
büszkén mosolyogva kiveszi a poharakat 
és megnyom egy jól elérhető kapcsolót, 
hogy az ajtó visszacsukódjon. 

Sarah és Angela barátai kis felfedező tú-
rára indulnak a konyhában. Mikor az 
egyik party-vendég, Rahim lendületesen 
becsuk egy fi ókot, barátnője Alyssia - 
hangos csörömpölésre számítva – ad neki 
még egy kis lökést a könyökével. Ám a 
fi ók szinte hangtalanul csukódik - 
Alyssias csodálatára és a vendégek szóra-
kozására-, akik az esetet szemlélték. 
Alyssia békítőleg fordul barátjához: „Én 
is szeretnék egy ilyen konyhát.”Rahim 
teljesen rendjénvalóan reagál. „Jó, hogy 
látjuk ezt a konyhát, mielőtt a miénket 
berendeznénk. Mindketten gyűjthe-
tünk egy csomó ötletet.” Időközben 
Lyllynek sikerült észrevétlenül meggyúj-
tani a tortán a gyertyákat. Felhangzik 

egy szívből jövő „Happy Birthday to 
you“, taps kíséretében a két nővér – 
és talán a jól kiválasztott party 
helyszín üdvözlésére. Lilly 
felteszi a születésnapi 
tortát a munkalapra 
és átmegy a konyha-
sarokba. És ahogy a 
vendégek gondol-
ták, újabb rafi néri-
át fedezhetnek fel a 
konyhában, melytől 
újabb bámulatba esnek: 
A késes fi ók elegánsan kinyílik, 
és a vendégek legnagyobb meglepeté-
sére, a sarokból! „Ez az én SPACE 
CORNER-em, magyarázza Lilly, és ti-
tokban el van ragadtatva attól, hogy az 
új konyhája milyen reakciókat vált ki újra 
meg újra a vendégekből. Így maga a tor-
ta felvágása is egy kis esemény! 
Ebben a pillanatban vált világossá a 
konyha-party egy további előnye. Min-
den gyorsan és egyszerűen kézre esik! 
Mikor épp készülődünk az első falat tor-
tát megkóstolni, hangos cuppanás hal-
latszik a helyiségben, és mi csodálkozva 

nézünk körül: A háziak kutyája, Olivér 
felfedezte a tortát, és éhes tekintettel bá-
mulja. „Rólad meg is feledkeztünk ebben 
a hangos felfordulásban”, nevet Lilly, és 
ad neki egy szelet tortát. Ebben a kony-
hában még a kutya is jól elboldogul.

konyhai inspirációk 
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Ez a sarokszekrény megoldás szinte 
megfosztja a gyerekeket a születésnapi 
meglepetéstől - de csak majdnem.

A konyha-party egy hatalmas siker. 
Ezt a hagyományt meg kell őrizni!

Ha a nagy igyekezetben mindkét kezünk tele van, a 
SERVO-DRIVE-nak köszönhetően a fiókok akkor is 
egyszerűen nyithatók- pl. csípővel
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A mozgás nem egyenlő a mozgatással. 
Ezért ajánlatos a konyhastúdiókban vagy 
bemutatótermekben különféle mozgatás 

technológiákat kipróbálni és összehasonlítani. 

 Végre mozgásba 
lendül a konyha.
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MOTION

A fiókok és felnyílók az előlapra 
történő egyszerű érintéssel nyílnak, 

és a beépített csillapításnak 
köszönhetően finoman és halkan 

záródnak. A felnyílóknál a záródást 
egy jól elérhető kapcsoló megnyo-

mása biztosítja.

Egy jó csillapítás segíti a finom, 
csendes és egyenletes záródást. 

Mindegy mennyi a súly vagy 
lendület - nem kísérheti sem 
csörömpölés sem csapódás.

Komfort nyitáskor és záráskor.

Elektronikus nyitásrásegítő

Egy mechanikus nyitórendszer teszi 
lehetővé a fogantyú nélküli előlapok 
érintéssel történő nyitását. A 
fiókokat vagy ajtókat finom lendület-
tel vagy könnyed nyomással lehet 
bezárni.

Nagy választék van minőségi nyitó- és zárórendszerekből ajtókhoz, fi ókokhoz és 
felnyílókhoz. Érdeklődjön itt, és próbálja ki az Ön konyha specialistájánál. 

Csillapítás
Mechanikus nyitás

Informálódjon ezekről 
a temékekről:
BLUMOTION

Majdnem szabvány lett már. A BLUMOTION 
csillapító a fiókokat, ajtókat és felnyílókat 

finoman és halkan zárja.
 

SERVO-DRIVE
Az elektromos nyitásrásegítő 

felnyílókhoz és fiókokhoz.
 

SERVO-DRIVE uno
Az elektromos nyitásrásegítő kapható 

könnyen beszerelhető külön készletként, 
pl. hulladéktároló fiókhoz.

 
TIP-ON

A TIP-ON a Blum-tól egy jól bevált 
mechanikus nyitásrásegítő. 

Motion

konyhai inspirációk 
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Sint Niklaas Brüssel és Antwerpen között 
fekszik. Itt rendezett be Julie Cornu egy 

fi atalos konyhát. A sok feltűnő kiegészítő 
mellett a hasznos konyhai eszközök sem 

maradhattak el. 

        Fiatalos,
     színes és 
         mókás
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Ő mindent szeret, ami tarka és vidám. 
Ruhái, táskái és kiegészítői ennek a vi-
lágnak az összes színét magán viselik. Ha 
az ember találkozik Julieval, rögtön meg-
fertőződik már, a derűs stílusával. Annak 
ellenére, hogy a törékeny belga hölgy 
kedveli a tarkaságot, konyhái átgondol-
tak és sok praktikus megoldást kínálnak. 

Talán ez azon múlik, hogy a barátai közül 
néhányan a konyha üzletágban dolgoz-
nak. „Először egy kissé idegesített, hogy 
mindenki ötleteket akart adni”, mondja 
őszintén. „Szerettem volna egy konyhát 
a saját elképzeléseim szerint.”

De a legjobb barátnője Kaatje nem hagy-
ta őt nyugton, és elvitte mindenféle be-
mutatóterembe és konyha kereskedésbe. 
Ráirányította fi gyelmét a konyhák belső 
értékeire. 

Mikor elköltözött otthonról, a fejében 
már meg volt a saját konyhájának ötlete. 
„Nyitott legyen a konyha, gondoltam én, 
legalábbis a lakáskeresés elején. És legyen 
színes.” 
Aztán megtalálta ezt a nagyszerű beosz-
tású lakást a számára ideális elhelyezke-
déssel, közel a központhoz. Bár a lakás-
ban nincs megfelelő helyiség egy 
amerikai konyhához, Julie mégsem cse-
rélné el a konyháját semmi mással. „Min-
den pont ott van, ahol szükségem van rá. 
Minden praktikus. Ez olyan jó érzéssel 
tölt el főzés közben. Annyira mindegy, 
hogy amerikai konyhám van, vagy sem. 
Csak az érzés számít, ha dolgozom 
benne.“ Végül a színes előlapok és az 

Minden nagyon praktikus. Ez olyan jó 
érzéssel tölt el főzés közben. Csak az érzés 

számít, ha az ember dolgozik benne.“

A MEGFELELŐ OTTHON
A központhoz közeli fekvésnek 
köszönhetően, Julie kerékpárral tud 
járni bevásárolni.

JULIE CORNU
Ő mindent szeret, ami tarka és 

vidám. És a konyhája ezen 
felül még praktikus is.

»

konyhai inspirációk 
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örökéletű diófa mellett döntött. „Ez a 
konyha még sok éven át elkísér engem. 
A dekort kedvem szerint mindig változ-
tathatom - de a mag megmarad!” És erre 
Julie különös fi gyelmet szentelt. „Ha még 
összegyűjtök is néhány dolgot, a fi ókok-
kal mindig elegendő helyem lesz min-
dent jól elhelyezni. És ezeknek még az 
oldaluk is szépen van kialakítva. Azt, 
hogy az ember egy konyhát a saját kedve 
szerint tud beépíttetni, én tényleg klassz-
nak találom”, mondja ő boldog mosollyal.

Belső értékek
A TANDEMBOX intivo box-rendszer 

vidám nyomottmintás üveggel 
a fiókok oldalfalaként.

Clever nyitás
A SERVO-DRIVE, az elektromos 
nyitásrásegítő gondoskodik arról, 

hogy a hulladéktároló fiókot akkor is 
ki lehessen nyitni, ha tele a kezünk.

Megbízható és rendezett
Az ORGA-LINE osztórendszer a legren-

detlenebb fiókba is áttekinthetőséget hoz.
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A FIATALOS KONYHA

Ami különösen praktikus ebben a 
konyhában:

A mosogató és a főzőhely közti elegendő 
munkafelület - idálisan 90 cm-től

 Ergonomikus: Ajtók helyett fiókok az 
alsószekrényeknél

Átláthatóság és rend a változtatható belső 
osztásokkal

A leggyakrabban használt fiókhoz, a hulladéktáro-
ló fiókhoz épitsen be elektromos nyításrásegítést 

Insider-Tipp

konyhai inspirációk 
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Miután a gyerekek kirepültek a házból, a Walker 
házaspár megengedett magának egy nagyvonalú konyhát. 
A nagyság helyett, inkább a minőségre - és mindenek előtt 

a praktikus funkcióra fi gyeltek és költöttek. 

Sok hely 
Down Under
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Ausztrália a föld hatodik legna-
gyobb országa. Mindenesetre eb-
ben az országban aránylag keve-

sen élnek. Tehát sok a hely. 

18 évvel ezelőtt költözött George és Tracy 
Ausztráliába, Sydney egyik elővárosába, 
Asquith-be, hogy elmeneküljenek a zsú-
folt városból, és hogy George itt átvehes-
sen egy gumikereskedést. Közvetlenül 
egy golfpálya mellett vettek meg egy 
telket, és építettek egy 480 nm alapterü-
letű házat maguknak és a négy gyerek-
nek. Közben a gyerekek elköltöztek ott-
honról - és a régi konyha is. 

„Amikor a régi konyhát kibontottuk, 
olyan volt, mintha egy régi barátot veszí-
tettünk volna el”, mondja George ko-
moly hangon. „Mégis, az új konyhát nem 
lehet összehasonlítani a régivel,” egészíti 
ki Tracy „korábban sötét fából készült 
konyhánk volt, most világos, és minden-
nel felszerelt, amire csak szükségünk 
van.“ George bólintással nyugtázza fele-
sége kijelentését, és hozzáfűzi: „Teljessé-
gében elégedettek vagyunk a konyhával. 
Nagy befektetés volt számunkra, de lát-
hatóan megérte.” 

A konyhatervezéskor jól előre gondoltak 
már a jövőre is, és olyat terveztettek, ami-
ben idős korukban jól el tudnak boldo-
gulni. „Mi már nem leszünk fi atalab-
bak“, mosolyog Tracy. A szekrényekben 
a lámpák felkapcsolódnak, ha az ember 
kinyitja az előlapokat. A vízcsapba be lett 
építve egy LED-hőmérsékletjelző, ami a 
hideg víz engedésekor kéken, a melegnél 
pirosan világít.

Korábban ajtóink voltak, sokszor 
kellett a dolgokat keresgélni. Az új 
konyhában mindenütt csak fi ókok 

vannak, és ezzel átláthatóság és rend.

NAGY TELEK, NAGY HÁZ
A lakóterület 480 négyzetméter. Itt marad 

elég hely egy nagy konyha részére is. 

»

GEORGE UND TRACY WALKER
Megengedtek maguknak egy sok 

komforttal ellátott nagy konyhát. 

konyhai inspirációk 
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A nagy hűtőszekrényben nem csak sok hely van, 
hanem jégkocka -és vízadagoló is.

Sok hely a nagybevásárlásokhoz
Tracy időnként csak egyszer egy héten megy 
bevásárolni, és mégis minden élelmiszert el tud 
helyezni a tágas tárolószekrényben. 

A funkció és a komfort nagyon fontos 
volt számunkra”, magyarázza Tracy. 
„Korábban ajtóink voltak, most minden-
ütt fi ókok vannak”. „Igen, ez praktikus”, 
véli George is, „korábban sokat kellett 
keresgélnünk és ki kellett rámolni a szek-
rényt, ha a hátul lévő dolgokra volt szük-
ségünk. Most a fi ókokban mindent átte-
kinthetően tudunk tárolni.” Hogy 
megmutassa, kinyit az indukciós tűzhely 
alatt egy fi ókot, ahol a konyhai eszközök 
vannak. 

Minden nagy, anélkül, hogy túl méretes-
nek hatna. A munkalapon nincsenek 
holmik. Ez annak a jele, hogy a meglévő 
tárolóhelyek ésszerűen lettek kihasznál-
va. A tárolószekrény a nagy jég- és víz-
adagolós hűtő mellett áll. A mosogató 
felett egy tágas szekrény van magas fel-
nyílóval és elektromos SERVO-DRIVE 
mozgásrásegítővel, melyet így egy érin-
téssel ki lehet nyitni. „Ez egy szekrény 
kinyitásának nagyon komfortos és egy-
ben elegáns megoldása”, meséli George 
büszkén. „Tracy, az új konyhája okán 
szeretne tartani egy Coctail Partyt.” „Oh 
igen”, lelkesedik Tracy, „ vannak akik 
házavatót rendeznek, mi meg konyha-
avatót fogunk csinálni, hogy bemutat-
hassuk vendégeinknek az új konyhán-
kat.” Helyünk az van elég, még sok 
vendég részére is. És ami mindkettőjük-
nek nagy öröm: Mind a négy gyerek 
bejelentkezett a konyhabemutatóra.
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Az ORGA-LINE osztórendszer 
gondoskodik arról, hogy az üvegek 

rendesen legyenek tárolva a fiókokban

Jól hozzáférhetők a kések a 
SPACE CORNER sarokfiók 
megoldással.

A nagy, elegáns, magas felnyíló SERVO-DRIVE 
elektromos nyításrásegítővel van felszerelve. Így a 
zárás, a kapcsoló segítségével egy gyerekjáték.

konyhai inspirációk 
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A NAGY KONYHA

Ami különösen praktikus 
ebben a konyhában:

A konyha nagy, de az utak mégis rövidek, 
a konyhai zónák következetes megtervezésével 

(14/15. oldal)

A SPACE CORNER egy sarokszekrény,  
ergonómikus fiókokkal

A fiókok, felnyílók és ajtók finoman és halkan 
záródnak (BLUMOTION-csillapítórendszer)

Nagyvonalú konyhasziget, mint kommunikációs 
központ, összeköti a főző és étkező részt 

Insider-Tipp

konyhai inspirációk 
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Mikor a Gao család rátalált az álomlakásukra, Gao 
asszony egy régen dédelgetett vágya teljesült be: 

Éppen az 5 nm-es konyha felé veszi az irányt. 

d át lált ál l ká k G

      Kína 
kompakt.
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Ez egy teljesen új lakónegyed 
Sanghaj elővárosában, Qingpu-
Distriktben (Kínai Köztársaság). 

Az utca ragyogóan tiszta. A házak előtt 
frissen ültetett fasor áll. 

„Nagy boldogság volt, mikor néhány hó-
nappal ezelőtt megtaláltuk ezt a lakást. 
Mivel a szomszéd kerületben lévő régi 
lakásunkat már egyszerűen kinőttük", 
mondja a mindig mosolygó Xiaohong. 
A hat éves fi ú és szülei egy épp 100 nm-es 
nagy, többszintes lakásban él. „Majd 
minden elérhető gyalogosan, a piac, a 
friss élelmiszerekkel, az óvoda, iskolák“, 
lelkesedik Xiaohong. "Kétségtelenül so-
kat beszélgettünk a konyháról", kacsint 
körbe a férje Wu, aki egy nagy kertépítő 

társaság értékesítési vezetője. " Olyat sze-
rettünk volna, amiben még sok évig örö-
münket leljük. Végülis úgy tervezzük, 
hogy itt öregszünk meg."

Xiaohong is nagyon büszke a konyhájuk-
ra. " Ha rágondolok a régi konyhánkra - 
nem egészen 5 év után leestek az ajtók. 
Összehasonlítva a mostanival, az nem is 
volt igazán konyha." Xiaohong szeretet-
tel végigsimít egy előlapon, és zavartan 
hozzáteszi: " Szeretem a pirosat" Ez lát-
szik az egész lakáson. Mivel nem csak a 
konyha piros, hanem a bútorok nagy 
része is. Kínában a piros az öröm és sze-
rencse színe. 

Már az is egy kis csoda, hogy a rizsfőzőn 
és a mikrósütőn kívül semmi nem áll a  
fehér munkalapon. „Minden elfér a szek-
rényekben és fi ókokban“, meséli ő tovább. 
"A tárolószekrény hihetetlen" találja Wu 
is. "Mindent rendezetten el tudunk he-
lyezni benne. Még az anyósomék élelmi-
szereit is." Felesége kicsit csodálkozva 
ránéz és nevet. "Normál esetben csak 
anyám és én vagyunk a konyhában." Kí-
nában ugyanis jellemzően a nagyszülők 

"Már az is egy kis csoda - 
mindennek van helye a 

szekrényekben és fiókokban."

HÁROM GENERÁCIÓ EGY FEDÉL ALATT
A Gao család Sanghaj elővárosában él, 

éppen 100 négyzetméteren

ITT ÉL A GAO CSALÁD
Qingpu-Distrikt csak néhány évvel 
ezelőtt lett építve. Itt sok modern 
lakóépület áll.

»

konyhai inspirációk 
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Nagy rend, kis konyha
Az ORGA-LINE osztórendszerrel a Gao 

családnál mindig minden áttekinthető lesz.

A tárolócsoda 
A magasoldalú teljeskihúzású fiókoknak 

köszönhetően minden elfér a tárolószekrényben 
- még három generációnak is.

Jól elérhető
Ennek a felnyílónak a fogantyúja mindig 

elérhető marad, mivel elengedéskor bármely 
pozícióban állva marad.

családokkal közös háztartásban élnek, és 
segítenek a gyereknevelésben. „A főzés 
ebben a kis konyhában még kettőnknek 
is jópofa dolog. Mindenkinek van elég 
helye és tudja, hogy a dolgok hol találha-
tók. Az U-formájú konyha és a jól szer-
vezett fi ókok segítenek nekünk ebben”, 
meséli Xiahong. „Praktikus, nem igaz?” 
mondja Wu. „Mindenünk meg van, ami-
re szükségünk van, és semmi nincs, ami 
felesleges lenne." Wu hangjában hallani, 
hogy büszke. Ha a Gao családot az új 
konyhájukkal együtt szemléljük, meg-
győződhetünk a piros szín hatásáról: 
Mert itt csak öröm és szerencse uralkodik.
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Ami különösen praktikus 
ebben a konyhában:

Az alsószekrény ajtói helyett alkalmazott fiókokkal 
a meglévő hely optimálisan kihasználható.

Az egész család élelmiszerei jól beférnek 
a tárolószekrény magas belsőfiókjaiba. 

A vasalatok jó minőségűek, ezáltal hosszú 
az élettartamuk

A fiókok kereszt és hosszanti osztói gondoskod-
nak a tárolt dolgok jó elérhetőségéről és áttekint-

hetőségéről.

Insider-Tipp

konyhai inspirációk 
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Fitten a 
konyhavásárláshoz.

Egy konyhavásárlást jól át kell 
gondolni. Végülis hosszú évekre 
szóló döntést hoz vele. 

Egyetlen embernek sincs azonos ujjlenyomata, kívánságai vagy elvárásai. Miért lenne ez más a 
konyhák esetében? Egy konyhát az egyéni szükségletekre szabva kell kialakítani. Ezért tudatosít-
sa önmagával, milyen személyes szükségletei vannak! Milyenek a vásárlási szokásai? Milyen típu-
sú szakács Ön? Mekkora most a háztartása, és később változhat-e ez? Vannak háziállatai? Mihez 
kell Önnek sok hely? Adja tovább ezeket az információkat konyhatervezőjének. Nekem például jó 
széles tárolószekrényem van, hogy a 6-tagú család élelmiszereit el tudjam helyezni benne. És ezen 
kívül sok ésszerű ötletet javasolt a tervezőm, melyek hosszú évek óta örömet okoznak.

„A konyhájának úgy kell Önre illenie mint, egy méret utáni kosztüm.”
Joyce F., 38 éves, számítógép-szakértő, San Francisco, USA

És ahogyan ezt már saját tapasztalatából is 
tudhatja, az ember mindig a barátainál és 
ismerőseinél érdeklődik: "Ti hogyan vásárol-
tátok az új konyhátokat? Tekintsen erre az 
5 konyhaszakértőre, mint új barátaira. Mivel 
ők saját tapasztalatukból beszélnek, melyből 
ön csak profi tálni tud. 
Ötleteik:Álomkonyha
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„Az öregség előnye a bölcsesség” mondja egy régi kínai mondás. Ám egy konyhavásárlásnál nem 
kell olyan sokáig várnia, már ma gondolhat a jövőre. Mivel a konyháját akár 20 évig is fogja hasz-
nálni. Egyszer veszi meg, és annak minden nap új elvárásoknak kell megfelelnie. 
Gondolja meg pontosan, mire lesz később szüksége, és mi az amiről már ma sem tudna lemondani. 
Például, már ma sem szeretnék sokat hajlongani, vagy bemászni az alsószekrénybe, ha valamit 
onnan ki akarok venni. Ezért a konyhámat csak fiókokkal szereltettem fel. Gondolja végig nyugodtan 
a tervezési lehetőségeket, és olyan beruházást hajtson végre, ami minden egyes napon megtérül.

Mindenekelőtt: Automata irányítás okos funkció. Ez nem érvényes azonban a konyhavásárlásra. 
Itt a saját motiváció is szóba jön! Használja ki a konyhastúdióba való látogatást arra, hogy minél 
több mindent kipróbálhasson. Milyen érzés? Mi tetszik a legjobban? Képzelje el, hogy mutatna az 
Ön új konyhájában. Gyűjtse össze saját tapasztalait, és ítélje meg, hogy melyik az Önnek legmeg-
felelőbb. 
Véletlenszerűen fedeztem fel korábban ezt a felsőszekrény felnyílót, és könnyű kezelhetősége 
valamint elegáns mozgása miatt döntöttem rövid idő alatt mellette. Tehát, kérdezzenek nyugodtan 
az újdonságokról - nehogy végül valami elkerülje a figyelmüket, ami tetszett volna.

Egy konyhatervező arra van kiképezve, hogy megértse az Ön igényeit. De ha nem kap Öntől tájé-
koztatást, nem tud olyan konyhát tervezni, ami illene Önhöz. Mondjon el neki mindent, ami az Ön 
konyháját érinti! Mit szeret, mit nem szeret? Hogyan dolgozik a konyhában? Vannak különleges 
kívánságai? Én például szeretem a bőséges reggeliket, még a hétköznapokon is. Hogy gyorsabb 
legyen az előkészítés, mindent, ami ehhez szükséges, egy helyen tartom. 
Ez csak egy olyan részlet, amire a tervezőm odafigyelt. Ha együttműködünk, ideális konyhához fog 
jutni. Mert így olyan javaslatokat fog kapni, melyek igazán illeni fognak Önhöz.

Természetesen az ember örül az új konyhájának! De saját tapasztalatból tudom: Az a sok döntés, 
amivel a konyhavásárlás jár, nagy kihívást is jelent. Néha elhagyott a bátorságom. Ezért azt taná-
csolom Önnek, ne veszítse szem elől a célt: Ez az Ön álomkonyhája. Maradjon motivált. Ha valami 
nem tetszik Önnek, maradjon az akaratánál. Hagyjon időt, ha szükséges, hogy dönteni tudjon. 
Végül a kitartásáért elnyeri jutalmát.

„Gondoljon 20 évvel előre a jövőben”

„Próbálja ki az automata irányítás helyett!”

„Váljon tervezője partnerévé”

„Tartsa szeme előtt a célt”

Svea L., 60 éves, szinológus, Malmö, Svédország

David S., 48 éves, mérnök, Milton Keynes, Nagy-Britannia

Anna D., 43 éves, szemorvos, Bécs, Ausztria

Fernanda J., 32 éves, háziasszony, Lisszabon, Portugália

FITTEN A KONYHAVÁSÁRLÁSHOZkonyhai inspirációk 
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PUR élvezet.

Ha az ember Svájcban, a Zürichi 
tónál fekvő Pfäffi  konban megáll 
a Pur étterem ajtaja előtt, hangos 

embereket lát örömteli várakozással be-
menni. Néhány óra múlva boldogságtól 
sugárzó arccal jönnek kifelé. Közben 
ilyen szavakat hallani, mint „szenzációs“, 
„kitűnő“ vagy „egyszerűen zseniális“. 

Ha belépünk a nagy és világos ízek temp-
lomába, azonnal szembe ötlik az ovális, 
nyitott konyha. Bátor dolog, ha minden 
tevékenységet láttatni engednek.

Melegről, vagy meleg légkörről a Pur 
70 nm-es konyhájában szó sincs. És ez 
nem csak a méretre készített króm-nik-

kel elszívó rendszernek köszönhető, mely 
a kellemesen temperált, tiszta levegőt 
biztosítja. „Nálunk minden úgy folyik, 
mint egy mintakonyhában“, mondja Ivo 
Berger, a 15 Gault Millau ponttal kitün-
tetett konyhafőnök. Jelenleg három 
nemzet 11 szakácsa dolgozik itt; de van 
köztük Culinary World Cup szakács 
világbajnok is. 
A főzési stílus épp olyan, mint amilyen-
nek a konyha látszik: egyenes, nyitott és 
őszinte. Ennek a konyhának az eredmé-
nyeit, mivel sok friss terméket használ, jó 
látni és ízlelni is. „Nálunk nagy respektje 
van a termékminőségnek. Ezért a feldol-
gozásuk is teljesértékű”, fűzi hozzá Sous-
Chef Florian Bettschen. 

A vendégeknek nem csak pompás kilátás 
nyílik a Zürichi tóra, hanem azt is jól 
láthatják, hogy hogyan készítik el az éte-
leiket. Minden tevékenység nyitott. 
A vendég egy pillantással láthat mindent, 
anélkül, hogy kényelmes helyét elhagyná. 

A szerkesztőség számára ez a különleges 
légkör volt az alapja annak, hogy a Blum 
rafi nált megoldásait ennek a profi  csapat-
nak a szívén-lelkén keresztül tesztelje. 
Olvassa el az eredményeket és izgalmas 
főzéstörténeteket a következő oldalakon.

A PUR étterem konyhája nem csak kitűnő, de átlátható és 
belátható is. Ez elegendő ok ahhoz, hogy ezek a szakácsok 

teszteljék a Blum termékeket. Mit szólnak a szakácsok a konyhai 
megoldások magáncélú felhasználásához?
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Nincs mit titkolnunk a 
vendégek elől: Minden 

tevékenységbe 
nyitottan beleláthatnak.

SEEDAMM PLAZA
Seedammstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon SZ
Tel.: +41 55 417 17 17
Fax: +41 55 417 17 18
info@seedamm-plaza.ch

konyhai inspirációk 
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PUR-szakácsok 
látogatóban a Blumnál
Blum Központ, reggel 6.00 óra. 
A PUR étterem három szakácsa találkozik a laborkonyhában. 

Itt normál módon a Blum meglévő és új termékeit tesztelik 

valamint próbálják ki a gyakorlatban. Ma mindenesetre a 

PUR-csapat a Blum megoldásokat a 

szívén-lelkén keresztül teszteli.
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Atesztelők, Andra Schiebener 
(Chef Pâtissière), Reto Jenal 
(Chef Entremetier, szakácsvilág-

bajnok) és Ivo Berger (Chef de Cuisine). 
Nem csak friss és finom hozzávalókat 
hoztak magukkal, hanem tapasztalatu-
kat a konyhai tevékenységekről és kise-
gítőkről. Már a bepakoláskor megállapít-
ják, hogy a fiókos tárolószekrénynek 
milyen előnyei vannak: Jó hozzáférhető-
ség három oldalról.

   „NAGYON CSÁBÍTÓ. 
     ÉS MINDEZ AKÁR 
         3 OLDALRÓL IS.”

konyhai inspirációk 
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Abepakolás gyorsabban megy, 
mint ahogy a szakácsok gondol-
ták. A tárolószekrény praktikus 

kereszt és hosszanti osztásai ezt külö-
nösen elősegítették. Az élelmiszerek 
rendezetten vannak berakva, nem bo-
rulnak össze - mindegy, hogy a fiókot 
hányszor húzzák ki-be. Ilyen praktikus 
rend esetén marad elég idő a csínyte-
vésre is. 
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„RIPSZ - ROPSZ 
MINDEN ELPAKOLVA.”

konyhai inspirációk 
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                     „ENNEK A 
              FELNYÍLÓNAK 
                         SZUPER 
             MOZGÁSA VAN.“

Anagy és hosszantartó lelkesedés-
ről a SERVO-DRIVE felnyíló gon-
doskodik. A könnyed érintéssel 

való automata nyitás és a kapcsoló 
megnyomásával történő zárás, a felnőtt 
embereket is gyermekké változtatja, 
akik számtalanszor próbálgatják azt. A 
szakácsok annyira el voltak bűvölve az 
egyszerű nyitástól és jó hozzáféréstől, 
hogy rögtön rendeltek néhány SERVO-
DRIVE-egységet az étteremnek.
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 „ZSUPSZ, 
  MINDEN 
  EGYSZERRE.“

A rend és funkcionalitás elbűvöl - kü-
lönösen a szakácsokat. És ha még 
az új ORGA-LINE-tányértartóval a 

terítési időt is meg tudják spórolni, még 
lelkesebbek lesznek.

konyhai inspirációk 
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Hiheteten, hogy milyen igyekezetet kíván ez az étel a szakácstól. Florian Bettschen, Sous Chef, 
aki egyben világbajnok is, végtelen sokszor körbetekeri a hajszálvékony cukkini szeleteket a 
tonhal-carpaccion. Mert nem csak íz szempontjából kell száz százalékosan jónak lennie, hanem 

az ételnek a szemet is gyönyörködtetnie kell. Recept ötleteket talál www.blum.com.

Előétel

Királyhal tatár ujj-limemal.



51PUR ÉLVEZET.

 „A RENDEZETTSÉG 
AZ ASZTALHOZ JÖN.” 

Aszakácsok tulajdonképpen nem 
szeretnek asztalt teríteni. De az 
ORGA-LINE-nemesacél tálcákkal 

szakácsainknak hirtelen megjött a kedve 
a terítéshez. Mert ezek nem csak a rendről 
gondoskodnak, hanem egyenként kivehe-
tők, és az asztalra is helyezhetők. Minden 
mosogatógéppel is tisztítható. Ezt főzés-
szakértőink nagyszerűnek találják.

konyhai inspirációk 
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„NAGYSZERŰ 
             HELY.” 

Kivehető fűszertartó, nemesacél 
tálcák ecetes és olajos üvegek-
nek, fóliavágó alumínium vagy 

frissentartó fóliához: Szakácsaink látha-
tóan meg vannak lepve, mert ilyen nagy-
fokú profizmust nem vártak egy magán-
konyhától. Ezekkel a megoldásokkal 
minden privát konyhahasználó profi 
szakácsnak érezheti magát.
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A SPACE CORNER sarokszekrény 
megoldás a késekhez és evőesz-
közökhöz használt ORGA-LINE 

osztóval, szakácsainkat majdnem ki-
hozta a ritmusból. Elcsodálkoztak, mi-
lyen sarokmegoldásokat kínál a Blum. 
Mikor rájöttek, hogy a SPACE CORNER 
fazekakhoz és más edényekhez is hasz-
nálható, majdnem megfeledkeztek a 
leves fűszerezéséről.

                         „EGY 
        BIZTONSÁGOS 
HELY A KÉSEKNEK.”
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Charolais-borjú és bivaly zöldséghálón 

A főfogás kétségtelenül a kulináriai kreativitás kimagasló teljesítménye: Charolais-borjú és 
bivaly „egyben“ sütve, zöldséghálón, töltött burgonyagombóccal és karamellizált főtt marha-
fartővel és burgonyapürével. Ivo Berger, Chef de Cuisine, ezzel egy olyan főfogást készített, 
melynek keletkezéséhez szinte nem találni szavakat. Ezért ez a recept a PUR konyháé marad. 
Aki meg szeretné ismerni, egyszerűen látogasson el az étterembe. A többi recept megtalálható 

www.blum.com.

Főfogás

„MEGKEZDŐDÖTT 
 A HARC A 
 FŐZŐKANÁLÉRT!“ 
Nagyon meggyőzőnek találták a 

szakácsok az evőeszközös 
fiókban lévő átláthatóságot és 

rendezettséget. És az, hogy mindez ott 
taláható, vagyis a tűzhelynél, ahol az 
embernek szüksége van rá, nemcsak 
elragadtatást váltott ki, hanem egy har-
cot is a megfelelő főzőkanálért
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Akonyhafőnökre a főzőfazekas fiók 
ORGA-LINE-megoldása volt újra 
és újra nagy hatással. Minden 

edényhez egy csapásra megtalálni a 
megfelelő fedőt. A nyitott konyha minde-
nekelőtt azért jó, mert ott látni, hogy ho-
gyan főznek. És a nyitott konyhánál végül 
is a konyhafőnök jól kiismeri magát. 

          „ÉS ANNYI 
        PRAKTIKUS 
        DOLOGGAL 
        NYŰGÖZ LE.”

konyhai inspirációk 
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Chef Pâtissière Andra Schiebener örömét leli a sűtőhelynél. Az apró munkák éppoly örömet 
okoznak neki, mint a nagy mennyiségben való sütés. Mégis végül a kölönböző aprósütemé-
nyekből összeállított kombináció teszi ezt a desszertet tökéletessé: Rumos ananasmousse, 
Triple sec Granité Grenadine, Macaron sárgabarack Brandy Ganache és ananászrudacska 

variációja. És hogyan készül, megtalálja itt: www.blum.com. 

Desszert

Triple sec Granité gyümölcssziruppal, 

ananászhabbal és aprósüteménnyel
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Chef Pâtissière is nagyon lelkes: A 
nagy szeretettel rendszerezett sü-
téskellékek ott találhatók, ahol ezek-

re szükség van. A sütő közelében. Az ered-
mény: A kamera asszisztensek nem tudják 
magukat visszafogni, és szemtelenül odave-
tik. 

„EZ EGY
 SÜTŐMENNYORSZÁG.“

konyhai inspirációk 
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     „ILYET MÁR 
         RÉG NEM 
     CSINÁLTAM.“

Amosogatás nem feltétlenül 
tartozik a kedvenc konyhai tevé-
kenységekhez - pláne nem, ha az 

ember séf. Ám amikor szakácsaink meg-
látták a mosogató alatti fiókot, a formá-
jától, a benne lévő rendtől és a kompakt 
helykihasználástól le voltak nyűgözve. 
Az, hogy ez a teszt tetszik nekik, jól lát-
ható.

konyhai inspirációk 
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„KI VELE!”
ASERVO-DRIVE elektromos nyi-

tásrásegítővel felszerelt hulladék-
tároló fiók, a bútor kedvenc 

darabja. Mindig kidobnak valamit, és 
örvendeznek az érintésre kicsúszó fiók-
nak. Az asztalok leszedése és az étel-
maradékok kidobása egy pillanat alatt 
lezajlott. A nap végére szakácsaink 
14 lehetőséget fedeznek fel a SERVO-
DRIVE egységgel felszerelt hulladéktá-
roló fiók kezelésére, anélkül, hogy a 
kezüket használták volna.
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A nap végére mindenki kimerült a 
sok próbálgatástól és tesztelés-
től. Ám szakácsaink továbbra is 

a Blum-termékekről beszélgetnek. Egy 
pohárka bor mellett kimondják végülis 
az egyöntetű teszteredményt: Minden 
Blum-termék szuper praktikus és meg-
felel professzionális igényeknek is.

 „MINŐSÍTÉS:
  PRAKTIKUS.”

konyhai inspirációk 
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A vasalat a bútor szíve. Minél jobb ennek a 
minősége, annál jobb és hosszabb életű a 

bútor. Itt megtudhatja, hogy mire kell ügyelni 
a vasalatoknál. 

               Minőség – 
  egy bútoréleten 
             keresztül.

Egy ajtó, felnyíló vagy fi ók a 
konyhában sokkal több igény-
bevételnek van kitéve, mint pl. 

egy házban lévő ajtó. A vasalatok a 
konyhában a komfort és hosszú élet-
tartam szempontjából döntő szerep-
pel bírnak. 

Ezért ellenőrzi a Blum a termékei mű-
ködését és minőségét, mielőtt piacra 
kerülnének. Különböző kutatási és 
vizsgálati eljárásnak pl. hosszantartó 
terhelésnek vannak kitéve, melyek né-
hány nap alatt szimulálják a hosszú 
évek alatti terhelést. Így lehet az anya-

gok vagy építési módok tekintetében 
esetleges jobbításokat, korrigálásokat 
végrehajtani, még az előtt, hogy a hét-
köznapi konyhai használatba kerülné-
nek.

Az egyes vizsgálatok és jobbítások kö-
zéppontjában nem csak a konyhák 
megfi gyelése és a cégen belül megha-
tározott minőségi szabványok állnak, 
hanem az általános érvényű normák 
is. Ezért vegye fi gyelembe a független 
viszgálóhelyek minőségi tanusít-
ványait. Ezek objektív információval 
szolgálnak a vasalatok minőségéről és 
élettartamáról.
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Fiókok 
terhelési tesztje

A kivetőpántok hosszantartó terhelését 200 000 
nyitó- és zárómozgással tesztelik. 

AGE EXPLORER© 
Ez a speciális öltözet testi 
korlátozásokat szimulál, 
ezáltal értékes eredményeket 
kapunk a vasalatmegoldások 
fejlesztéséhez.

Fiókok kiegészítő súllyal terhelve 
100 000 nyitásnak és zárásnak 
vannak kitéve.

A különböző felnyílók tartósságát több, 
mint 80 000 nyitó- és zárómozgással 
vizsgálják.

Felnyílók folyamatos 
tesztelése

A Blum termékekkel 
egy jó érzés: 
Minőség egy 
bútoréleten 
keresztül

Kivetőpántok tesztelése

konyhai inspirációk 
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A műanyag görgős vezetősín 
gondoskodik máig a fi ókok 

pihekönnyű futásáról.

az elektromos mozgásrásegítő, az 
érintéssel történő nyitást garantálja

teljeseljesen belátható belső tereeljesen terreetetttt éééééssssssterree
hozzáféréáférést nyújt a leghátsó sazáféré ó ssararokkkkkbbbbabababaababa iiiiisssó sa

1978 TANDEM

1996 teljes kihúzású fiók

Egy jó konyha 20 évig kitart. Mi-
vel egy új konyha még sok évig 
örömet jelent, legjobb, ha az 

ember State-of-the-Art-Technik szin-
tűt vásárol. A mai újítások holnap már 
standardok lesznek. Egy kis többletbe-
ruházás minden esetben megéri.

Manapság standardok például a 
teljeskihúzású fi ókok és felnyílók. Ezek 
kiváltották az alsószekrények részki-
húzású fi ókjait vagy ajtóit valamint a 
felsőszekrények ajtóit. Ezekről az ergo-
nómiai előnyökről manapság már 
egyetlen konyhavásárló sem mond le.

A aktuális trend jelenleg a" fogantyú 
nélküli konyha" irányába megy. Ez a 
trend az innovatív SERVO-DRIVE 
elektromos mozgásrásegítő-alkalma-
zásával valósítható meg. Így a fogantyú 
nélküli előlapok egyszerű érintéssel 
nyílnak. A zárás a BLUMOTION csil-
lapítással fi noman és halkan történik. 

Újítás a fi ókok oldalfalainak egyedi 
kialakíthatósága is. Ehhez különféle 
anyagok, pl. bőr, fém és üveg használ-
hatók. Az üveg ráadásul tetszés szerint 
alakítható kész dekormintával vagy 
saját kedvenc mintázattal.

Ez csak egy a válaszható újításokból. 
Több praktikus újdonságról kérdezze 
konyhaspecialistáját és próbálja ki a 
helyszínen!

Aki ma vesz konyhát, 
fi gyeljen a holnap 

műszaki színvonalára.

2006 SERVO-DRIVE

konyhai inspirációk 
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Ma még újítás, 
holnap már 

szabvány

első alkalommal biztosítja a felnyílók 
könnyű és fáradtság nélküli nyitását

a fi ókok, felnyílók és ajtók fi nom és 
halk zárását biztosítja

a fi ókok oldalfalait egyedileg kialakít-
hatóvá teszi

az új kivetőpánt generációnál a 
csillapítás már be van építve.

Minden évben sok újítás van a teljes konyha üzletágon 
belül. A Blum az egyik legnagyobb szabadalom bejelentő, 
az általa jegyzett több, mint 1000 jogvédéssel.

2001 BLUMOTION

2005 AVENTOS

2008 TANDEMBOX intivo

2009 CLIP top BLUMOTION
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A bútorok játszi könnyed nyi-
tása és zárása: Ehhez a 

Blum, a voralbergi osztrák 
vasalatgyártó sokféle megol-

dást feljesztett.

Itt a mozgás 
otthon van.

MOZGÁSKOMFORT MINDENHOL
Blum-vasalat kapható bútorfelnyílók-

hoz, bútorajtókhoz és fiókokhoz.

konyhai inspirációk 
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Vállalati tevékenység: 
Bútorvasalatok fejlesztése, gyártása 
és forgalmazása valamint felhaszná-
lási segédeszközök ipari és kisipari 
konyha- és bútorgyártásra 
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Kivetőpántrendszerek, kihúzó-
rendszerek és felnyíló 
vasalatrendszerek. A Blum cég-

nél e körül forog minden. Ott olyan 
termékeket fejlesztenek és gyártanak, 
amik mozgáskomfortot hoznak a búto-
rokba.

De mit is jelent a mozgáskomfort tulaj-
donképpen? A Blum megpróbál választ 
adni erre innovatív termékeivel: A bú-
torok egy könnyed érintéssel teljesen 
egyszerűen nyílnak. A fi ókok piheköny-
nyen futnak, a felnyílók bármely kívánt 
helyzetben megállnak, az ajtók pedig 
széles, felhasználóbarát szögben nyit-
hatók. A fi nom és halk záródásról egy 
csillapítás gondoskodik. Ez csak né-
hány példa arra, hogy a Blum-termékek 
hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy a 
mozgásfolyamatok és a munka a kony-
hában kellemesebb legyen.

Minden 1952-ben kezdődött: A patko-
lókovács és cégalapító Julius Blum elkez-
dett patkószögeket gyártani. Ezt a csú-
szás elleni védelmet ráerősítették a 
patkóra, így a lovak haladása biztonsá-
gosabbá vált. 1958-ban megkezdték a 
bútorvasalatok gyártását. Azóta a Blum 
világszerte szállítja termékeit az ipari 
bútorgyártóknak és asztalosoknak.

Az elmúlt évtizedekben a vasalatok ter-
mékválasztéka folyamatosan nő, és ezzel 
együtt a vállalat is. Ma a Blum az egyik 
vezető nemzetközi vasalatgyártó. A hét 
ausztriai gyár mellett vannak még 
gyártóhelyek az USA-ban, Brazíliában 
és Lengyelországban is. Világszerte 
5 000 munkatárs gondoskodik arról, 
hogy a Blum-termékek kitűnjenek ma-
gas minőségükkel, és ezáltal a bútorhasz-
nálóknak egy bútoréleten át tartó örömet 
okozzanak.

Blum-vasalatokat gyártanak Ausztriában, az USA-ban, 
Brazíliában és Lengyelországban.

Az első Blum-termék 1952-ben egy 
patkószeg volt. A patkóra rögzítve a 

lovak biztonságos haladását 
szolgálta.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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