
PROSTOR PRO ODPOČINEK
V MINI FORMÁTU

Marie a Oliver zkoumají prostor, který poskytuje byt
na ploše pouhých 22 čtverečních metrů v rámci
průzkumu potřeb, realizovaného firmou Blum.

6 minut
Feldkirch, Rakousko

Prostor pro odpočinek v mini formátu

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


A kde se tu dá spát?

Tak to je zklamání: tady vůbec není žádná postel! Na tak malém prostoru je nutné hledat
kreativní řešení: z gauče se dá několika pohyby vytvořit lůžko. A nábytek, určený pro oblast
obývacího pokoje a ložnice, uvnitř také skrývá různá překvapení.



Šatní skříň a wow efekt

Šatní skříň s teleskopickými věšáky, které dokonale využijí kompletní hloubku skříně, je v
chodbičce blízko obývacího pokojíku. „Jako kdyby sem člověk mezi všechno to oblečení mohl
vstoupit“, vtipkuje Oliver, protože se mu to líbí, a prohlíží si množství oděvů, které tu jsou
krásně přehledně uspořádány. Šatní výsuv se zavírá měkce a tiše díky BLUMOTION.



Bylinková zahrádka

“No to je neuvěřitelné!“ Marie se až zajíkla nadšením, když hned vedle ve skříni objevila
výsuv s čerstvými bylinkami. S pomocí speciální lampy se světlem pro rostliny se tu dají
drobné bylinky pěstovat celý rok, i bez balkonu.



Víc úložného prostoru, než by člověk čekal

V prostoru dolních skříněk, a rovněž pod pohodlnou sedačkou v televizním výklenku jsou
prostorné výsuvy LEGRABOX, částečně dokonce s vnitřními zásuvkami. „Věci na sport, různé
ozdoby, dokonce i polštáře navíc – tady je opravdu všechno!“ Marie nevychází z úžasu! „A
zimní, nebo i letní oblečení, které zrovna není zapotřebí, to se dá schovat tamhle úplně
nahoru, za ty výklopy“, dumá Marie.



Skrytý minibar

Oliver se pohodlně zaboří do opěradla pohovky a objeví přitom další ukryté řešení úložného
prostoru. Výsuv pro sklenky a nápoje, který se dá otevřít obyčejným ťuknutím s pomocí TIP-
ON. Úzká skříňka využívá zadní stěnu kuchyně a stojí jen krůček od gauče. „Tak to je
bomba!“ Oliver se hlasitě směje hned si zabírá tuhle stranu pohovky pro sebe.

Je tady ještě spousta dalších praktických vychytávek, které čekají na své objevení, ale naši
dva badatelé se právě teď rozhodli, že si dopřejí krátkou pauzu. Oba se shodují, že ve svém
budoucím berlínském bytě chtějí využít prostor alespoň tak efektivně, jak tomu je v téhle
experimentální domácnosti.

Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody

Nábytek s několikanásobným
užitkem

Nábytek až do stropu pro
optimální využití úložného
prostoru

Hluboké zásuvky s vnitřním
členěním



To by Vás mohlo rovněž zajímat

Julius Blum GmbH

Závod 2
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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

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Hned u vchodu:
Vše perfektně
uloženo

KUCHYNĚ

Neomezený
požitek z vaření na
4 čtverečních
metrech

KOUPELNA

Maličká, ale
fajnová koupelna
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