
SKŘÍŇ S DESKAMI, ŠITÁ
NA MÍRU PÄRSOVI
OSOBNĚ

Pär žije se svou rodinou v městečku Jönköping, 130
kilometrů východně od Göteborgu ve Švédsku.
Tenhle čtyřiačtyřicátník miluje rockovou hudbu a je
vášnivý sběratel gramofonových desek.

Pär cítí ještě i dnes silnou emocionální vazbu nejen ke svému úplně prvnímu elpéčku
“Destroyer” americké hardrockové kapely KISS: „I když KISS mají i lepší alba“, jak se nám
tenhle hudební fanoušek svěřil. Spousta pokladů má pro Pära obrovskou emocionální
hodnotu: s některými alby se pojí směs vzpomínek, zážitků a dojmů z návštěv koncertů.

5 minut
Jönköping, Švédsko

Skříň s deskami, šitá na míru Pärsovi osobně

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


Uložit gramofonové
desky pokud možno
co nejlépe
Tenhle sympatický Švéd se
po léta věnoval sbírání desek
a dnes jich má úctyhodných
450 kousků, které zastupují
nejrůznější hudební směry:
„Když jde o vinylové desky,
vždy hledám úplně nejlepší
způsob jejich uložení. V
každém případě to musí být
nastojato, to je jasné jako
facka. Pokaždé ale pro mě
bylo důležité, abych měl své
desky na očích, aby
přitahovaly pozornost, aby k
nim byl přístup ze všech
stran a abych desku při
hledání hned objevil podle
obálky“, vysvětluje nám Pär,
který je zaměstnán jako
interní spolupracovník pro
oblast prodeje. Další
předpoklad byla vzdálenost
od přehrávače. Ten zaujímá v
obývacím pokoji ústřední
místo.



"Uložení desek představuje velkou výzvu pro
všechny milovníky hudby. Já jsem si zařídil

tohle pro mě dokonalé řešení."



Méně místa v bytě,
řešení, které je z
hlediska potřebného
prostoru úsporné 
Dříve rodina bydlela v domě,
potom se všichni
přestěhovali do nového bytu.
Je tu obecně k dispozici
mnohem méně obytného
prostoru. A Pär tak už nemá
tolik místa pro své milované
hobby. Využil možnost a
nechal si postavit
individuální řešení pro
uskladnění svých desek:
„Jako vzor mi posloužila
potravinová skříň v kuchyni,
má totiž jednotlivé zásuvky a
je tak super přehledná",
chlubí se Pär a dodává:
„Dvířek jsem se vzdal, abych
měl své desky lépe na očích."



Vyvážená
kompozice

„Všechny své požadavky jsem
vysvětlil mému truhláři. On si pečlivě
promyslel, jak bychom to celé mohli
vyřešit a co nejlépe začlenit do
našeho obýváku. Jak to celé
přizpůsobit designu nábytku v
obývacím pokoji“, pochlubil se
sympatický Švéd, jak plánování
probíhalo. Díky variabilním
rozměrům této skříňky dokázal
truhlář vybrat vhodnou velikost a
skříňku na gramofonové desky
vyřešit tak, aby mohla stát v
bezprostřední blízkosti přehrávače a
aby harmonicky „zapadla“ do celého
obývacího pokoje.

Optimální přístup 

Šest zásuvek firmy Blum, které se
dají vytáhnout každá jednotlivě – v
provedení LEGRABOX pure v barvě
hedvábně bílá – vestavěné ve skříňce
bez dvířek. Vynikající způsob, jak
splnit Pärovo přání! Tahle nadmíru
osobní skříňka na gramofonové
desky pak byla hotová poměrně
rychle a Pär hýří spokojeností: „Teď
sem mám rychlý přístup a mohu zde
perfektně uplatnit můj osobní
systém třídění a uspořádání. Protože
ve srovnání se spoustou jiných
sběratelů desek si netřídím svá
elpíčka podle abecedy: někdy si je
uspořádám podle kapel, jindy zase
třeba i podle titulů nebo témat“,
prozradil nám táta dvou dětí na
závěr.



LEGRABOX jakožto vnitřní výsuv perfektně pasuje k designu skříňky. Je to
stejné jako u vzorové potravinové skříně SPACE TOWER v kuchyni. Vytáhnu
zásuvku a hned mám naprosto bezproblémový přístup ze všech stran,
nemusím se nikam shýbat a namáhavě hledat. Navíc je možné variabilně
přizpůsobit tuhle praktickou skříňku již při plánování z hlediska výšky, šířky i
hloubky podle potřebného úložného prostoru.

Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody:

Možnost realizovat se všemi Box
systémy a vodicími systémy
Blum

Přizpůsobení Vašim
individuálním potřebám,
protože korpus je z hlediska
výšky, šířky i hloubky variabilní.

Možnost realizovat s elektrickým
nebo mechanickým způsobem
otvírání

Dobrý přístup ze tří stran

Komfortní vyndavání věcí ven

Dokonce i plně naložené výsuvy
se dají snadno obsluhovat

Nábytek se dá dobře naplnit,
protože výsuvy mají vysoké
uzavřené boky.

Vysoká nosnost až 70 kg celkové
hmotnosti na každý výsuv

Možnost realizovat rozmanité
cenové segmenty



To by Vás mohlo rovněž zajímat

Julius Blum GmbH

Závod 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AUSTRIA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

KANCELÁŘ

Office Tower –
mobilní kancelář v
co nejmenším
prostoru

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Experiment:
bydlení na 22
čtverečních
metrech

SPACE TWIN

SPACE TWIN –
využití skrytého
prostoru

SPACE STEP

Řešení soklu
SPACE STEP
jakožto skrytý
pomocník
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