
DYNAMIC SPACE
Časy se mění, kuchyňské standardy také
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Co znamená
DYNAMIC SPACE?
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1.

2.

3.

4.

Před plánováním kuchyně zjistit potřebu

úložného prostoru prostřednictvím zónového

plánovače Blum.

Zajistit dostatek úložného prostoru

Plánovat v pěti kuchyňských zónách

Vyhnout se policím ve spodních skříňkách

Zvolit plné výsuvy

Zásoby, ukládání, mytí,

příprava a vaření/pečení.

Zásuvky a výsuvy zabrání

zbytečnému klekání a ohýbání.

Zaručují přehled a snadnou dostupnost

i do nejzazšího rohu.
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Kolik úložného prostoru
potřebujete?
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V kuchyni se denně uskuteční v průměru 360

různých pohybů, prací a cest.

Za dobu 20 let to znamená cca 2,6 miliónů

těchto činností. Pokud při každé z nich ušetříte

trochu námahy, vzdálenosti a času, je celkový

rozdíl obrovský.

Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru:

www.dynamicspace.com

Při velmi mnoha činnostech potřebujete přístup

k uloženým předmětům. Abyste se k nim dostali

snadno a pohodlně, měly by být uloženy v

odpovídající kuchyňské zóně.

Variabilní systém vnitřního členění ORGA-LINE

umožňuje praktické a organizované ukládání.
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Se kterými kuchyňskými
zónami je třeba počítat?
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Zásoby

předměty, které

se spotřebovávají

konzervy

rýže

těstoviny

chlazené

potraviny

Ukládání

předměty, které se

používají

nádobí

skleničky

příbory

Mytí

dřez

myčka

odkládací

prostor

třídění odpadu

mycí prostředky

a pomůcky

Příprava

pracovní

příbory

drobné

kuchyňské

spotřebiče

koření

Vaření/pečení

varná deska

trouba

parní trouba

mikrovlnka

odsavač

hrnce

pánve

pracovní

příbory

plechy
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Jak můžete ušetřit vzdálenost
při práci v kuchyni?
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V kuchyni průměrné čtyřčlenné domácnosti se

denně uskuteční 100 změn pracovních zón.

30 cest vede od stolu a ke stolu.

50 různých činností probíhá denně v

jednotlivých zónách.

80 krát otevíráme a zavíráme dvířka,

zásuvky a výsuvy.

Kuchyně s pomíchanými

pracovními zónami:

264 m denně,

cca. 1.927 km za 20 let

Kuchyně DYNAMIC SPACE:

210 m denně,

cca. 1.530 km za 20 let

Úspora: 397 km (20 %)

Vítejte v zóně úspory času a sil
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Úrovně ukládání
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často používané předměty

méně používané předměty

zřídka používané předměty

Úrovně ukládání doporučené z ergonomického hlediska


