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DYNAMIC SPACE
Tijden veranderen, de standaard voor droomkeukens ook
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jarenlang plezier beleven!

Aan een keuken moet u in de eerste plaats:
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Uw nieuwe keuken moet goed ogen en uitgerust zijn met hoogwaardige 
toestellen? Gelukkig heeft de hedendaagse keuken nog heel wat meer 
te bieden. De moderne keuken wordt individueel op uw behoeften en 
levensgewoonten toegesneden.
Het resultaat: Optimaal gebruik van de opbergruimte en een effi  ciënter 
bewegingsverloop.

De ervaring leert ons dat een keuken 20 jaar wordt gebruikt, u kan dus 
maar beter al uw wensen en behoeften zorgvuldig overwegen bij het 
aankopen van een nieuwe keuken. Per slot van rekening is de keuken 
de ruimte waar je zeer veel tijd zult spenderen en dat moet je dan 
liefst met het nodige plezier doen. En dat is precies de doelstelling van 
DYNAMIC SPACE, een initiatief van de beslagleverancier Blum.

Op de volgende pagina‘s tonen wij u waar u bij het kiezen van een 
nieuwe keuken op moet letten.

Inhoud

Opbergruimte

Zoneplanning

Bevoorraden

Opbergen

Spoelen

Voorbereiden

Koken/bakken

Inrichtingsdetails

Zoneplanner
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DYNAMIC SPACE

Voor vele huisgezinnen betekent de aankoop van een keuken een grote 
investering. Als je een vergelijking zou moeten maken, komt de aankoop 
van een keuken overeen met de aankoop van een nieuwe wagen.

Maar wie rijdt nu nog 20 jaar met dezelfde wagen? Toch is dit de 
gemiddelde levensduur van een keuken. Stel dat u wel zo lang met 
dezelfde auto zou rijden, en er wel even intensief gebruik van zou ma-
ken? Welke eisen zou u dan aan uw wagen stellen? Verwacht u dan 
niet te weinig van uw keuken? Zo ja, waar moet u dan in het bijzonder 
op letten? Vooral deze laatste vraag heeft ons bij Blum lang bezigge-
houden en zette ons ertoe aan de nodige antwoorden te vinden.

Het resultaat is DYNAMIC SPACE – 
de basis voor een nieuwe keukenstandaard.

Wij geven onze totale kennins over 
DYNAMIC SPACE door aan de keukenont-
werper. Vraag hem ernaar, en deel met hem 
uw wensen en behoeften. Zo realiseert u 
een keuken die aan uw levensstijl voldoet.

Wie heeft er verstand van 
DYNAMIC SPACE?
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Wat houdt 
  DYNAMIC SPACE precies in?

Vele keukenkopers stellen te laat vast, dat zij meer opbergruimte nodig 
hadden. U kunt dit vermijden door vooraf uw behoefte aan opberg-
ruimte te berekenen met behulp van de Blum-zoneplanner.

Elk degelijk keukenontwerp begint met het plannen van aparte keu-
kenzones. De 5 DYNAMIC SPACE keukenzones zijn ( vb. voor rechts-
handigen): bevoorraden, opbergen, spoelen, voorbereiden en 
koken&bakken. De volgorde en indeling volgt uw persoonlijke behoef-
ten en uw eigen werkverloop.

Deuren in onderkasten zijn niet ergonomisch: U hebt geen overzicht 
over de kastinhoud en moet daardoor veel zoekwerk verrichten. U 
moet zich bukken en zaken verplaatsen om wat u nodig heeft te berei-
ken. Laden daarentegen zijn overzichtelijk. Hun inhoud is gemakkelijk 
bereikbaar.

De hoogwaardige beslagoplossingen van Blum introduceren de per-
fecte beweging in de keuken. Met als doel, het openen en sluiten van 
meubelen tot een emotionele gebeurtenis te maken.

Een meerwaarde voor laden en voorraadladen krijgt u als deze volle-
dig uitrekbaar zijn. Zij hebben het extra voordeel dat de complete 
lade-inhoud zichtbaar en uitneembaar is, ook achteraan. Binnenver-
delingen zorgen voor orde en overzicht.

Voldoende opbergruimte voorzien

Plan 5 keukenkzones

Vermijd deuren in onderkasten

Let op een perfecte beslagfunctie 
voor een perfecte bewegingskwaliteit

Kies voor volledig uittrekbare laden met binnenverdelingen
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Opbergruimte

Per dag vinden er in de keuken meer dan 360 verschillende handelin-
gen, werk-en loopbewegingen plaats. Op 20 jaar tijd betekent dit circa 
2,6 miljoen verschillende acties. Indien bij elk van deze activiteiten 
moeite, tijd of bewegingsweg gespaard kan worden, dan geeft dit on-
der de eindstreep een aanzienlijke besparing. Elke dag hebt u wel iets 
nodig uit uw voorraad. Om deze snel en gemakkelijk bereikbaar te 
maken, is het nodig deze producten in de  juiste keukenzone op te 
bergen.

Opbergruimte is de vereiste plaats om 
gebruiksartikelen op te bergen. Denk aan ser-
vies en bestek.  Ook keukenbenodigdheden, 
potten en pannen horen hierbij, tot en met krui-
den, voorraadmiddelen en gekoelde levens-
middelen. De grootte van de opbergruimte is 
afhankelijk van de kook- en inkoopgewoontes, 
de grootte van het gezin en de levensstijl.

Wat is eigenlijk opbergruimte?

Meer ruimte voor ergonomie en comfort
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Hoeveel opbergruimte 
     heeft u nodig?

In een onderneming is elke werkplaats zodanig geopti-
maliseerd dat tijd en kosten optimaal bespaard worden. 
In de keuken word afgelegde weg en werkafl oop niet 
altijd als optimaliseringspotentieel erkend.

Beschikbare ruimte beter benutten
DYNAMIC SPACE is het hulpmiddel bij uitstek om 
opbergruimte beter en ergonomisch te benutten. Meer 
ruimte door laden met hogere rug- en zijwanden uit te 
rusten. Zinvolle bergruimte komt tot stand dankzij nieu-
we hoek-, spoel- en voorraadkastoplossingen. 
En: volledig uittrekbare laden bieden een maximaal 
overzicht en bereik.

Opbergruimte vormgeven
Ook dat is DYNAMIC SPACE: Orde is overzicht, over-
zicht betekent tijdswinst! Het variabele indelingssysteem 
ORGA-LINE maakt van elke lade en voorraadlade een 
praktisch opberginstrument. De indelingsmogelijkheden 
blijven fl exibel: breedte- en lengteverdelingen zijn 
verstelbaar en de vaatwasmachinebestendige schalen 
uit RVS (inox) kunt u gemakkelijk uit de lade nemen en 
variabel inzetten.
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Reeds in de 19e eeuw werd er studie gedaan naar 
werkafl oop in de keuken en hoe deze te optimaliseren. 
De „Frankfurter Küche“, een concept uit 1926, houdt 
reeds rekening met werkafl oop en bewegingsafl oop 
van de keukengebruiker. In de 50-er jaren werd de 
werkdriehoek ontwikkeld, die een zinvol verband tot 
stand brengt van de afgelegde weg tussen de belang-
rijkste werkplaatsen zoals voorraad houden, voorberei-
den met spoelen en de kookplaats.

Keukenzones

Welke keukenzones dient u te plannen?

Het DYNAMIC SPACE-model is een verdere ont-
wikkeling van de totnogtoe verzamelde kennis 
en gebaseerd op de vijf zones. In deze brochure 
wordt u duidelijk wat bij de organisatie van de 
5 DYNAMIC SPACE- keukenzones belangrijk is.
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In deze keukenzone worden de typische 
verbruiksgoederen zoals conserven, rijst 
en pasta opgeslagen, alsook de gekoelde 
levensmiddelen.

In deze keukenzone worden de gebruiks-
voorwerpen zoals servies, glazen en 
bestek bewaard.

Naast de spoelbak en de vaatwasser is 
er in deze zone plaats voor afvalemmers, 
reinigingsmiddelen en poetsbenodigdhe-
den.

Deze zone is de belangrijkste werkplaats 
in de keuken. De meeste voorbereidings-
activiteiten vinden hier plaats. Werkbestek, 
snijplanken, messen, maar ook kuiden en 
nog veel meer horen thuis dichtbij het 
werkvlak.

Deze keukenzone is gereserveerd voor 
kookplaat, oven, dampkap, microgolf, 
maar ook potten en pannen, kookbestek 
en bakplaten horen hier thuis.

Wij hebben een zoneplanner ontwikkeld waarmee u zelf of samen met uw keu-
kenontwerper uw behoefte aan opbergruimte kan berekenen en de keukenzones 
kan plannen. Via www.dynamicspace.com komt u in weinig stappen tot uw doel.

Een verdere belangrijke stap in de planning

Bevoorraden

Opbergen

Spoelen

Voorbereiden

Koken&bakken
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Op alle keukenvormen van toepassing

Veel gebruikte goederen

Minder gebruikte goederen

Zelden gebruikte goederen

Ergonomisch aanbevolen 
ruimte voor producten

Keukenvormen

G-keuken enkelwandige 

keuken

dubbelwandige 

keuken

U-keuken L-keukenEilandkeuken

In principe moeten de dingen die u het meest gebruikt, 
snel en gemakkelijk te grijpen zijn. Daarom bergt u ze 
best op in de laden vlak onder het werkvlak of op de on-
derste legplank van bovenkasten. De zelden gebruikte 
goederen bewaart u in de onderste laden of op de bo-
venste legplanken. Op deze manier bespaart u tijd bij 
uw dagdagelijkse keukenactiviteiten.

Afhankelijk van behoefte en ruimte worden keukens in 
verschillende vormen gepland. Er zijn U-, eiland-, of 
G-keukens. Ook L-vormige, dubbelwandige of enkel-
wandige keukens worden nog graag gebouwd. 
DYNAMIC SPACE is op al deze vormen toe te passen. 
Daardoor wordt de beschikbare ruimte steeds optimaal 
gebruikt en de bewegingskwaliteit duidelijk verbeterd.

Indien deze zones in wijzerzin (van links naar 
rechts) worden gepland, dan spreekt men over 
een keuken voor rechtshandigen. Voor links-
handige dienen de zones van rechts naar links 
gerangschikt te worden.

Bent u rechts- of linkshandig?



11

Om nog maar te zwijgen over de vele duizenden kilo-
meters afgelegde weg, ontelbare kniebuigingen en mil-
joenen kleine grijpbewegingen die daar bovenop komen. 
Blum heeft door  middel van een zogenaamde ‚draad-
studie‘ traditioneel geplande keukens vergeleken met 
keukens die voldoen aan de DYNAMIC SPACE-criteria. 
Daarbij werd bewezen dat in een DYNAMIC SPACE-
keuken de loopafstanden meetbaar korter uitvallen. 
Zoals in het voorbeeld hieronder kan het verschil oplo-
pen tot 25 %. Daardoor kan niet alleen de loopafstand, 
maar ook de arbeidstijd zelf verminderd worden.

264 m per dag, ca. 1.927 km in 20 jaren 210 m per dag, ca. 1.530 km in 20 jaren gespaard: 
397 km (25 %)

Bepaal uw persoonlijke behoefte aan 
opbergruimte: 
www.dynamicspace.com
Let op de volgorde van de keuken-
zones volgens uw behoefte (bent u 
links- of rechtshandig).
Zorg voor voldoende opbergruimte 
voor de goederen in de betreffende 
zones.
Voorzie laden van hoge rugwanden 
en gesloten zijwanden. Zo wint u 
waardevolle opbergruimte.
Plaats goederen op het juiste ergono-
mische niveau in uw kasten en laden.
Zorg voor een praktische indeling van 
de lade-inhoud door middel van lade-
indelingen.

■

■

■

■

■

■

Zie af van deuren onder het aanrecht 
en plan laden en voorraadladen in 
de plaats.
Stel de werkbladhoogte af op uw 
lichaamsgrootte.
Laat inbouwtoestellen op voor u 
aangepaste hoogte inbouwen.

■

■

■

De volgende checklijst kunt u als uit-
gangspunt gebruiken bij het gesprek 
met uw keukenplanner, zodat u elk 
aandachtspunt zeker kunt aanhalen.

Werkafl oop in de keuken

In een keuken van een doornsnee 4-mans gezin stellen 
wij zowat 100 keukenzonewissels per dag vast. 30 ver-
plaatsingen gaan van en naar de keukentafel. Onge-
veer 50 activiteiten gebeuren in de keukenzones. 
Ongeveer 30 keer worden de verschillende toestellen 
bediend. Openen en sluiten van deuren en laden alleen 
al gebeurt meer dan 80 keer. Gedurende de volledige 
levensduur van uw keuken worden vele duizenden uren 
arbeid verricht. Om tot die vaststelling te komen hoeft u 
geen vakman te zijn.

Zone die u tijd en inspanning bespaart

Keuken met gemixte keukenzones: Volgens DYNAMIC SPACE geplande keuken:

Kleine controlelijst voor uw 
keukenplanning
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De bevoorradingszone speelt een belangrijke 
rol in uw keuken.  Toch krijgt ze bij de planning 
te weinig aandacht. Studies bewijzen dat veel 
keukenkopers te laat tot de vaststelling komen 
dat ze veel te weinig ruimte hebben voor hun 
voorraad. De voorraadkast als opbergkam-
pioen kan daarbij helpen.

De voorraadkast

Zone bevoorraden

Voldoende plaats voor 
  voorraad plannen
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Wat behoort er tot uw voorraad?
In de kasten van de zone ‚bevoorraden‘ worden ver-
bruiksgoederen opgeborgen. Dit zijn goederen die 
nodig zijn bij het koken en het bakken en daarna terug-
geplaatst worden. Daartoe horen zowel gekoelde als 
ongekoelde levensmiddelen. Daarom zijn de koelkast 
en de diepvriezer een vast onderdeel van deze zone.

Koffi e, thee en cacao
Cornfl akes, muesli
Conserven
Rijst, pasta (voorraad)
Kant-en-klare levensmiddelen
Suiker en bloem
Gekoelde levensmiddelen in de 
koelkast en diepvriezer
Tussendoortjes

■
■
■
■
■
■
■

■

Voorraadkasten met binnenladen verhogen het 
gebruikscomfort in deze keukenzone aanzien-
lijk. Het openen van de kastdeur is kinderspel. 
De voorraadladen kunnen apart en zonder 
moeite uitgetrokken worden en maken de 
voorraad onmiddellijk bereikbaar langs voor en 
langs de zijkant. Bij binnenladen houdt u een 
goed overzicht over uw voorraad.  U ziet in een 
oogwenk hetgeen u nodig heeft en of er iets 
ontbreekt.

Binnenladen bieden voordelen
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Waardevolle opbergruimte juist gebruiken

De zone „opbergen“ is met voorsprong de 
grootste zone in de keuken. Eén derde 
van alle keukenbenodigheden wordt hier 
ondergebracht.

Met de ORGA-LINE-bordenhouder 
worden borden ergonomisch gun-
stig opgeborgen Per bordenhouder 
kan je tot 12 borden opbergen en 
zijn deze met anti-slip beveiligd 
tegen kantelen.

ORGA-LINE bordenhouder

Zone opbergen
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Bestek
Servies
Koffi ezet
Glazen, 
dessertschaaltjes
Tupperware
Kleine benodigdheden
Kleine elektrische 
toestellen zoals de 
toaster, ...

■
■
■
■

■
■
■

Belang van de zone 
„opbergen“

Wat wordt in deze zone 
opgeborgen?

In de zone tussen „opbergen“ en „spoelen“ 
alleen wordt al 20 % van de totale arbeids-
weg afgelegd. Dit heeft in hoofdzaak te 
maken met het uitladen van de vaatwas-
machine en het wegbergen in de kasten. 
Daardoor is het van het grootste belang de 
juiste volgorde van de zones te respecteren 
en de beschikbare ruimte juist te benutten.

In de zone „opbergen“ worden de ge-
bruiksartikelen ondergebracht waar u 
dagelijks beroep op doet. Het betreft 
hier hoofdzakelijk keukenbenodigdhe-
den, bestek, servies en glazen. Het kan 
ergonomisch zinvoller zijn, veel gebruikt 
servies in de laden van de onderkasten 
op te bergen in plaats van in de boven-
kasten.

Met AVENTOS worden klapfronten gemakkelijk geopend, 
op elke gewenste positie gestopt en met BLUMOTION weer 
zacht en geruisloos gesloten. In geopende toestand komen 
geen deuren in de weg te staan, die het werk in de keuken 
verhinderen of moeilijker maken.

AVENTOS – het klappensysteem
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De zone „spoelen“ is één van de 
belangrijkste zones, aangezien ze 
elke dag zeer intensief wordt gebruikt. 
Bij de  planning verdient de zone voor 
spoelen en afval bijzondere aandacht.

Zone spoelen

Alles wat u nodig heeft bij de vaat kan u grijpklaar in de lade onder de 
spoelbak opbergen!

Blum-oplossing voor de spoelkast
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Ideeën rond de spoelkastWat bevindt zich in deze zone?
Afvalsortering
Poetsbenodigdheden
Reinigingmiddelen
Afwasproducten
Vuilzakken 
Keukenhanddoeken
Draagtassen

■
■
■
■
■
■
■

De spoelzone bijzonder 
    aandachtig plannen

Met een speciale lade onder de spoelbak 
benut u de waardevolle opbergruimte die 
zich daar bevindt op een effi ciënte ma-
nier. In combinatie met de ORGA-LINE 
indelingssystemen kunt u de lade opti-
maal organiseren. De lade daaronder is 
uitermate geschikt om een afvalsorte-
ringssysteem te gebruiken.

Centraal in de spoelzone bevinden zich 
de spoelbak en spoelbakonderkast 
alsook de vaatwasmachine. Ook de 
afvalemmers voor afvalsortering en de 
reinigings- en onderhoudsproducten vin-
den hier elk hun plaats.

Een mooi voorbeeld van de creatieve toepas-
sing van DYNAMIC SPACE is de spoelkast. 
Deze oplossing benut de vaak „verloren“ ruim-
te onder de spoelbak  optimaal. Ideaal voor het 
opbergen van allerlei schoonmaakmiddelen en 
poetsbenodigdheden! Hou er rekening mee 
dat de afvallade de meest gebruikte lade is in 
de keuken, en dus aan hoge kwaliteitseisen 
moet voldoen.

Praktische ruimtewinst
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SPACE CORNER maakt het mogelijk ook in de hoek messen 
(in de Blum-messenhouder) en bestek enz. overzichtelijk en 
gemakkelijk grijpbaar weg te bergen. De beschikbare plaats 
wordt optimaal gebruikt. De ergonomische oplossing zorgt er 
voor dat alle goederen tot in de verste hoek gemakkelijk grijp-
baar zijn.

SPACE CORNER – bereikbaar tot in de verste hoek

Zone voorbereiden
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De belangrijkste werkvlakken
Wat is bij de zone 
„voorbereiden“ belangrijk?

Werkbestek
Keukenhulpjes
Diverse kleine elektrische 
toestellen
Snijplanken
Olie, azijn en sausen
Kruiden
Kommen en schalen
Keukenrobots
Weegschaal
Voorraaddozen 
(met inhoud)

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Let op voldoende werkbladoppervlak

Deze zone vormt een centraal punt in 
de keuken. Deze dient voor de voorbe-
reiding voor het koken en bakken. Hier 
wordt keukengerei opgeborgen en 
gebruikt

In de keukenzone „voorbereiden“ bevindt 
zich het belangrijkste werkvlak in de keu-
ken. Dit werkvlak tussen spoelzone en 
fornuis moet voldoende groot en goed 
verlicht zijn. Blum raadt een oppervlak 
van minimum 90 cm breed aan.

In de fl essenlade zijn fl essen en snijplanken 
allerhand veilig opgeborgen en gemakkelijk 
grijpbaar. Passende dwars- en lengteverdelin-
gen zorgen voor de nodige steun en overzicht. 
Dankzij de RVS (inox) bodemplaat wordt reini-
gen kinderspel. In de voorraadlade daarboven 
vinden ook kruiden hun plaats.

ORGA-LINE
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Veel gebruikte gebruiksmiddelen 
    gemakkelijk grijpbaar opbergen

Kookbestek dat u regelmatig 
gebruikt, houdt u best in de buurt 
van het fornuis. Dan heeft u het 
snel bij de hand – daar waar het 
gebruikt wordt.

ORGA-LINE 
toepassing – kookbestek

Zone koken/bakken
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Kookbestek
Pannen
Kookpotten
Speciale ovenschalen
Bakplaten en rooster
Bakvormen en -papier
Diverse bakhulpmiddelen 
en ingrediënten
Pannenlappen
Kookboeken

■
■
■
■
■
■
■

■
■

Deze zone is zeker het „hart“ van elke keuken – 
opgebouwd rond fornuis, bakoven, microgolf en 
dampkap. Hier vinden ook kook- en bakbenodigd-
heden, kookpotten en pannen, kookbestek evenals 
kookboeken hun plaats.

Voorraadladen met binnenladen kunnen met 
behulp van de greep en meenemer vrij naar 
wens bediend worden. Indien de meenemer-
functie geactiveerd is, opent de binnenlade 
automatisch met de voorraadlade. Indien de 
meenemer gedeactiveerd is, wordt de voor-
raadlade alleen geopend.

Greep en meenemer

Hoe ziet de zone koken/bakken er uit?
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Volledig uittrekbare laden hebben t.o.v. enkel uittrekbare laden het voordeel dat de 
laden, voorraadladen of binnenladen volledig uit de kast kunnen getrokken worden. 
U heeft daardoor overzicht over de volledige lade-inhoud en u houdt alles binnen 
handbereik. Afhankelijk van de uitvoering kunnen volledig uittrekbare laden tot 80 kg 
dragen. Dankzij de vederlichte loop zijn TANDEM-glijders met zijdelingse stabiliteit 
zeer comfortabel in gebruik.

Meer functie, design en emotie

Met volledig uittrekbare laden, hoge rugwanden en gesloten zijwanden kunnen 
voorraadladen zo uitgerust worden, dat er meer opbergruimte voorhanden is. 
De goederen vallen hierdoor niet uit de laden en bv. pannenstelen steken niet 
aan de zijkant uit. Dit is zeker van belang bij kookpotten en pannen omdat deze 
op elkaar gestapeld worden. Zo kunt u per lade tot 55% aan extra opbergruimte 
winnen!

Hoe u nog meer opbergruimte kunt winnen

Volledig uittrekbare laden voor een optimaal overzicht en bereikbaarheid
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Orde is het halve werk in de keuken! Met het fl exibele 
ORGA-LINE indelingssysteem kunt u uw laden naar 
hartelust vormgeven. Daarbij staan kwalitatief hoog-
staande bestekschalen en lengte- en dwarsverdelingen 
tot uw beschikking. Alles eenvoudig reinigbaar en vaat-
wasmachinebestendig.

Met ORGA-LINE kunt u al wat u wil naar eigen behoefte 
organiseren: eet- en werkbestek, voorraad en voorraad-
dozen, kookpotten en pannen, borden en fl essen, alles 
krijgt een eigen plaatsje in uw laden.

Met BLUMOTION, een innovatieve techniek van Blum, 
sluiten voorraadladen, laden, deuren en klapdeuren 
zacht en geruisloos. Of een lade nu licht of zwaar bele-
den is, of een deur of klapdeur met een grote kracht of 
zacht wordt gesloten: 

BLUMOTION is adaptief en waarborgt een gelijkmatige, 
zachte en geruisloze sluitgang.

Alles wat je nodig hebt in één blik

BLUMOTION: 
De perfecte beweging – zacht en geruisloos
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Hoeveel opbergruimte heeft u nodig?
Elk degelijk keukenontwerp begint met het plannen van aparte keukenzones. De vijf 
DYNAMIC SPACE-keukenzones zijn bevoorraden, opbergen, spoelen, voorbereiden 
en koken/bakken. De volgorde en indeling volgt uw persoonlijke behoeften en uw ei-
gen werkverloop. Door de juiste volgorde worden de loopafstanden en de werkafl oop 
korter.

Opbergruimte precies inplannen
De volgende controlelijst dient om uw individuele behoefte aan opbergruimte in de 
betreffende zone te bepalen. Kruis enkel die goederen aan die u effectief in de 
keuken wil opbergen. Indien bv. uw 64-delig koffi eservies in de vitrinekast in de 
woonkamer wordt opgeborgen, is dit niet meer relevant voor de keuken.

Gegevens betreffende de ruimte
Dit zijn zeer belangrijke elementen, want hierdoor wordt de ruimte voor de keuken 
gedefi nieerd. Het is niet enkel de oppervlakte van de keuken die hier een belangrijke 
rol speelt maar ook de volgende specifi caties, zoals bv.

aansluitingen (water, stroom, gas, enz.)
maat en plaats/hoogte van de ramen
andere opbergruimtes in huis
plaats van de tafel
keukenoppervlak (lengte, breedte en hoogte)

Daardoor is het belangrijk om van bij het eerste verkoopsgesprek een gedetailleerd 
grondplan mee te brengen. Om goed voorbereid te zijn voor het plannen van uw 
droomkeuken is het ook zinvol met de keukenontwerper te spreken over:

grootte van het gezin
levens-, woon- en eetgewoonten
inkoopgedrag
functie van uw keuken (communicatieruimte, werkruimte, enz.)

Naast al deze algemene informatie zijn volgende gegevens nog van belang:

lichaamsgrootte (bepaling optimale werkhoogte)
rechts- of linkshandig (voor de bepaling van de volgorde van de zones)
goederen die in de keuken dienen te worden opgeborgen

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

Uw persoonlijke DYNAMIC SPACE-zoneplanner, 
specifi ek voor de opbergartikelen in uw keuken
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Zone bevoorraden

In deze keukenzone worden de typische verbruiksgoederen zoals conserven, 

rijst en pasta opgeslagen, alsook de gekoelde levensmiddelen.

Brood Ontbijtbenodigdheden Koffi e, thee en 
cacao

Rijst, pasta 
(voorraad)

Ingrediënten Kant-en-klaar producten 
(ongekoeld)

Conserven en 
wegwerpfl essen

Drank (ongekoeld) Tussendoortjes 
en zoetigheden

Babyvoeding Koelkast of koel- 
en diepvriescombi-
natie

(cornfl akes, muesli...)

(suiker, meel, bloem, ...)

Notities:
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Bestek Servies Glazen voor alle-
daags gebruik

Koffi etassen Dessertbordjes

Lege kunststof 
dozen

Kleine benodigdhe-
den en allerhande

Servietten Koffi ezet Toaster

Allessnijder Waterkoker Elektro apparaten Kleine 
snijplankjes

Karaffen en kannen

Tafeldecoratie Extra eetservies Extra glazen Extra koffi eservies

Fonduestel Raclette en 
tafelgrill

Medicijnen

Extra eetbestek

(eierkoker, citroenpers, 
fi jnsnijder, ...)

(zondags servies, ...) (mooie glazen, ...) (zondags servies, ...)(tafelziver, ...)

Zone opbergen

In deze keukenzone worden de gebruiksvoorwerpen zoals servies, glazen en 

bestek bewaard. Kruis enkel die goederen aan die u effectief in de keuken wil 

opbergen.
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Afvalscheiding Poetsbenodigdheden Tabs voor de 
vaatwasmachine

Reinigingsmiddelen Handdoeken Afvalzakken en 
vuilniszakken

Papieren zakken Dierenvoeding Spoelbak

Vaatwasmachine Boiler Poetsbenodigdheden

(papieren en plastic 
zakken, ...)

(spoelmiddel, allesreiniger, 
schuurmiddel, ...)

(sponzen, borstels, 
spoelmiddel, ...)

(stofzuiger, veegborstel ...)

Naast de spoelbak en de vaatwasser is er in deze zone plaats om dingen weg te 

zetten, daarnaast ook voor afvalemmers, reinigingsmiddelen en poetsbenodigd-

heden.

Zone spoelen
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(klopper, pizzaroller, ...)

Werkbestek Keukenhulpjes Keukenmessen

Snijplanken Kommen en 
schalen

Olie/azijn

(blikkenopener, knofl ook-
pers, ...)

Kruiden Geopende ingredi-
enten en levens-
middelen

Weegschaal Elektrische werk-
hulpjes

Keukenrobots Keukengerei 
toebehoor

Folies en zakken

Keukenrol

(aluminium-, vershoudfolies, 
diepvrieszakjes, ...)

(handmixer, staafmixer, ...)

Deze zone is één van de belangrijkste in de keuken. De meeste voorbereidingsac-

tiviteiten vinden hier plaats. Werkbestek, kruiden en nog veel meer dienen in deze 

zone te worden opgeborgen.

Zone voorbereiden
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Microgolf

(braadspies, kooklepel, ...)

(roemer, aspergepot, ...)

(spuitzak, deegrol,...) (bakpoeder, meel, 
cacao, ...)

Kookbestek Kookpotten, dek-
sels

Pannen Wok

Spec. ovenschalen Vuurvaste schotels Bakvormen Bakplaat, -rooster

Pannenlappen Bakhulpmiddelen Bakfolies Bakbenodigdheden

Kookboeken Kookvlak Dampkap Bakoven

Deze keukenzone is gereserveerd voor kookplaat, oven, dampkap, microgolf, 

maar ook potten en pannen, kookbestek en bakplaten horen hier thuis.

Zone koken/bakken
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Beleef de beweging
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Ons handelen draait om de keukenkoper. Om aan de 
eisen van onze klanten te voldoen, ontwikkelen wij 
geschikte producten, zinvolle dienstverlening en tonen 
wij ons een betrouwbare en zekere partner.

Doorheen de dialoog ontdekken wij nieuwe moge-
lijkheden om samen meer teweeg te brengen
Zo slagen wij erin het aanbod voor onze klanten wereld-
wijd te optimaliseren en te vervolledigen – en daaruit 
voor ieder voordelen te halen: voor de fabrikant, de 
verkoper, de monteur en de consument.

Klantgeoriënteerd, betrouwbaar, competent
Dit alles naar analogie met de fi losofi e van het globaal 
klantennut die wij al decennia lang onderhouden.

Nieuwigheden van Blum zijn nu reeds mijlpalen in de 
geschiedenis van het meubel. Ze helpen het meubel op 
te waarderen en de gebruiker te enthousiasmeren  door 
de geslaagde verbinding tussen design en functionali-
teit.
Wij stellen ons tot doel het openen en sluiten van 
meubelen tot een emotioneel gebeuren te maken. 
“Beleef de beweging“ is de uitspraak die ieder verbindt, 
die het beste van zichzelf geeft voor het merk Blum.

Nieuwigheden van Blum zijn nu 
 reeds mijlpalen in de geschiedenis van het meubel
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Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com
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VAN HOECKE N.V.
Europark-Noord 9
B-9100 Sint-Niklaas
Tel.: (32-3)7601900
Fax: (32-3)7601919
E-mail: nv@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com
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