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HNED U VCHODU: VŠE
PERFEKTNĚ ULOŽENO

Než se Marie a Oliver sestěhují v Berlíně do
společného bytu, chtěli si v experimentálním mini
bytečku, kde společnost Blum provádí průzkum
potřeb, vytvořit představu o tom, jak se dají
jednotlivé místnosti zdokonalovat s pomocí
důmyslných řešení skříněk. Pro co nejlepší využití
prostoru v tomto maličkém bytečku, který je zde k
dispozici, jsou skříně postaveny tak, že sahají od
podlahy až ke stropu a jsou naprosto přesně
přizpůsobeny podle předmětů, které se sem mají
ukládat.

5 minut
Feldkirch, Rakousko



Co skříň, to rozličné situace

Dokonalá skříň SPACE TOWER optimálně využívá stávající úložný prostor a dá se z hlediska
šířky, výšky i hloubky přizpůsobovat podle konkrétní situace – je úplně jedno, zda se z ní
stane botník v šatně, nebo potravinová skříň v kuchyni.



Marie i Oliver jsou ze SPACE TOWER nadšení. Uchvácen je hlavně Oliver, obrovský fanda do
sneakers: „Já měl obavy, že se budu muset s některou mou sportovní obuví rozloučit, ale
protože jsou tu výsuvy, které se dají otevřít a vytáhnout jednotlivě, není to žádný problém.
Navíc je tu stále rychlý přístup ze tří stran“, raduje se informatik.

V drobounkém bytě, kde společnost Blum provádí průzkum potřeb, je vysoká
potravinová skříň také v chodbičce. Má to svou výhodu, potraviny přineseme
z nákupu a hned je můžeme ukládat.



Věci, uložené úplně nahoře, a přesto
snadno dostupné

Systém výklopů AVENTOS využije stávající prostor v horní skříňce co možná nejlépe, zároveň
uživatele nikdy nic neomezuje v pohybu a ani nehrozí, že by se třeba uhodil do hlavy.
Dokonce i s velkými, těžkými výklopy se dá snadno pohybovat. Společnost Blum nabízí s 6
různými typy výklopů široký sortiment, se kterým je pro každou konstrukční situaci, každou
velikost místnosti i každý vkus k dispozici vhodné a správné řešení.



Skrytý pomocník: řešení soklu
„U výklopů jsem vždycky měla obavy, že ne vždy dobře dosáhnu na uložené
předměty, protože jsem spíš malá. Ale v kombinaci s tím stupátkem a
zásuvkou pod ním je to perfektní řešení“, popisuje Marie svou zkušenost se
SPACE STEP. Stupátko soklu se zásuvkou pod ním kromě toho vytvoří úložný
prostor navíc, který totiž jinak bývá za čelem soklu zbytečně vyplýtván. Pro
Marii a Olivera v jejich budoucím bytě je to stejně jako tady v mikro garsonce
absolutně rozhodující.

Belinda vysvětluje Marii a Oliverovi funkci a možnosti SPACE STEP.

S tímto řešením soklu jsou realizovatelné 3 různé typy konstrukce soklu.
Proto je SPACE STEP vhodný pro celou řadu uživatelských situací a v tomto
bytě na ploše 22 čtverečních metrů našel využití v každém koutku.



Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody

Nábytek až do stropu

Řešení skříněk, šitá na míru
podle individuálních přání

Výklopy pro dobrý přístup, s
neomezeným výhledem

SPACE STEP jakožto stupátko s
integrovaným úložným
prostorem

SERVO-DRIVE pro úplně snadné
otvírání a zavírání
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O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Experiment:
bydlení na 22
čtverečních
metrech

LOŽNICE

Prostor pro
odpočinek v mini
formátu

KUCHYNĚ

Neomezený
požitek z vaření na
4 čtverečních
metrech

KOUPELNA

Maličká, ale
fajnová koupelna
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