
SPACE TWIN – VYUŽITÍ
SKRYTÉHO PROSTORU

Velikost kuchyně vůbec není důležitá; jde o to, aby
stávající prostor byl využit co možná nejlépe. To
platí zejména pro malé byty nebo kuchyně: když při
plánování šikovně uplatníte úzké skříňky, budete
schopni efektivně využít i co nejmenší prostor.
Abychom to mohli dokázat, zkombinovali jsme 22
čtverečních metrů velký byteček s takzvanými aha
zážitky. A na průzkum jsme vyslali prominentní
osobu.

5 minut
Feldkirch, Rakousko

SPACE TWIN – využití skrytého prostoru

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


Brýle na
virtuální realitu
a hurá na výlet
experimentálním
bytem.
Belinda Gasser z oddělení
společnosti Blum pro
průzkum potřeb připravila
překvapení pro moderátora
Erica Schroth: tento 30letý
sympaťák dostal možnost
absolvovat zajímavý
experiment a hledat s pomocí
brýlí pro virtuální realitu
speciální, výjimečná,
nadstandardní řešení
úložného prostoru.



Neobvyklé rozdělení rolí
Otočili jsme kartu a pro změnu vyzpovídali moderátora: „Jejda, s tím jsem
nepočítal, že zde budu využit pro malý experiment“, šklebí se mladý Kolíňan.
„Ale bylo to velmi zajímavé, nechat Belindu, aby mě vedla přes sluchátka.
Normálně jsem to já, kdo účastníky rozhovorem nebo vysíláním provádí,
dneska to bylo všechno jinak. Ale zvládla to nanejvýš šarmantně“, pochvaluje
si Eric.

„Já mám u mě v kuchyni také výrobky Blum. O výsuvu pod dřez jsem už slyšel, ale
zažít to celé takhle na vlastní kůži, to je úplně o něčem jiném. Úzké skříňky jsem viděl

poprvé. Tady nikde nepřichází ani centimetr nazmar, to je absolutní bomba“,
neskrývá Eric, který je mimochodem nadšený hobby kuchař.



Díky SPACE TWIN se i kuchyňské zásoby vejdou dokonce
do úplně nejmenšího prostoru.

Úzké skříňky jsou využitelné jako doplněk ideálně i v
obývacím pokoji.



SPACE TWIN, praktické řešení firmy Blum pro malé úložné prostory, vytvoří díky
diagonálně osazenému vedení úložný prostor navíc. Optimální pro láhve, pracovní
prkénka na krájení a koření v kuchyni, ale při důmyslném plánování také pro knihy

do obývacího pokoje nebo pro věšák na prádlo do koupelny – stejně, jako tomu je i v
naší 22 čtverečních metrů velké garsonce. Tady jsme velikost a vnitřek úzkých

skříněk individuálně přizpůsobili podle ukládaných předmětů.

"Díky inteligentnímu využití úložného
prostoru působí byt jako mnohem větší, než

doopravdy je."

Dokonce i do koupelny patří tohle důmyslné řešení:
SPACE TWIN firmy Blum.





Vysoký komfort přes malý potřebný
prostor

Úzké skříňky sice nezaberou moc místa, přesto nabízí osvědčenou kvalitu.
Skříňky se pyšní technologií SERVO-DRIVE, a rovněž BLUMOTION, garantují

elektrické otvírání skříněk jednoduchým ťuknutím, měkké zavírání díky
adaptivnímu systému tlumení, a navíc ještě i obvyklý komfort výsuvů Blum.
„Mně se líbilo zejména to, že se úzké skříňky dají úplně vytáhnout, takže je

možné na všechno kdykoli pohodlně dosáhnout“, vypráví moderátor.

Experiment se
podařil
„V případě vybudování našeho
experimentálního bytu na
ploše 22 čtverečních metrů jde
o to, že se dá díky důmyslným
a vysoce inteligentním
řešením získat spousta
úložného prostoru a potom
sledovat, jak na to účastníci
pokusu reagují“, vysvětlila
Belinda a dodala: „Eric byl za
hrdinu, objevil toho spoustu!“



Zlatý hřeb na závěr
Jako opravdový zlatý hřebíček na závěr nechala Belinda vestavět do
moderátorské pohovky ještě jeden SPACE TWIN. „Úzká skříňka v opěradle
gauče mě doslova zaskočila. S něčím takovým jsem vůbec nepočítal”, přiznal
se Eric a hned dodal: Já jsem fanda do filmů, a takovouhle vychytávku bych si
už párkrát skutečně vychutnal, navíc, to vážně udělá dojem. Tohle řešení je
na mém seznamu definitivně až úplně nahoře, na prvním místě.“ Naše
oddělení pro průzkum potřeb si dalo s vychytávkami nesmírně záležet.
Pomohl šikovný čalouník, a důmyslné speciální řešení bylo na světě.

Není důležité, zda jde o standardní řešení nebo individuální pojetí SPACE TWIN;
rozhodující je umění využít stávající prostor již při plánování kuchyně a jejím

následném uspořádání. S řešením úzkých skříněk firmy Blum je využití stávajícího
úložného prostoru ještě důmyslnější a dokonalejší. Nevyužité prostory jsou již

minulostí.



Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody

Drahocenný úložný prostor
namísto mezer

Možnost realizovat se všemi Box
systémy a vodicími systémy
Blum

Možnost realizovat s elektrickým
nebo mechanickým způsobem
otvírání

Jednoduše konfigurovatelné
standardní využití

Skříňky se dají realizovat od
šířky 150 mm

Vysoká nosnost až 20 kg celkové
hmotnosti na každý výsuv

Vysoká boční stabilita díky
diagonálně osazenému vedení

Lehký chod i při plném naložení

Individuální pojetí možné podle
ukládaných předmětů



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

OBÝVACÍ POKOJ

Skříň s deskami,
šitá na míru
Pärsovi osobně

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Experiment:
bydlení na 22
čtverečních
metrech

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Amandiny tipy a
triky pro více
pořádku pod
dřezem 

KANCELÁŘ

Office Tower –
mobilní kancelář v
co nejmenším
prostoru
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