
10 KROKŮ K DOSTATKU
ÚLOŽNÉHO PROSTORU

Ani kousek místa nazmar, využijte maximálně
veškerý prostor v každičkém koutku! Vytvořit
hodnotný úložný prostor může být velká výzva
zejména v malých bytech. Ukážeme vám, jak zajistit
s pomocí jednoduchých tipů a triků více místa pro
zásoby, hrnce, nádobí a pomůcky na vaření.
Přecpané skříně se tak definitivně stanou minulostí.

5 minut
Celosvětově

10 kroků k dostatku úložného prostoru

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


Pohled do zákulisí ukazuje, že čím důmyslnější konstrukci skříně mají, tím víc
věcí nakonec pojmou. Pro takové drobné vychytávky už není víc místa třeba;

zato však výrazně získáte na objemu.

1) Uzavřete boky

Využijte veškerou hloubku
skříně a před policemi
upřednostněte výsuvy.
Nezapomeňte přitom na
zásuvky s uzavřenými boky a
vysokými zadními stěnami.
Ukládané předměty sem lépe
složíte a rozhodně odsud nic
nevypadne ven. Zaměříte-li se na rozdíl mezi otevřeným

a uzavřeným bokem, všimnete si hned
na první pohled, že lze zvýšit objem až o
55 %.

2) Čím hlouběji, tím lépe

Porovnání dvou výsuvů s různými
hloubkami odhalilo získání prostoru až
o 30 %.

Čím víc je možné vytáhnout
hluboké zásuvky, tím lépe jsou
využitelné a o to víc úložného
prostoru poskytnou. Váš
truhlář může realizovat výsuvy
až o hloubce 65 centimetrů.



3) Šířka rozšiřuje

Máte-li možnost výběru, pak
tedy raději plánujte o něco
méně širokých zásuvek, nežli
spoustu úzkých. Tím uvolníte
k využití místo, které by jinak
bylo zapotřebí pro boční stěny
zásuvek a nábytku.

Využijete-li jeden široký výsuv namísto
dvou úzkých, získáte až o 15 % víc
úložného prostoru.

4) Zohledněte své individuální potřeby

Každá domácnost je jedinečná. Velice individuální je zejména potřeba
úložného prostoru. Záleží na vašich zvycích, velikosti domácnosti, na vašem
životním stylu. Již při plánování nábytku si pečlivě uvažte, co přesně chcete
kam umístit a kolik místa pro to budete potřebovat. Na svém projektu
kuchyně označte u každé plánované zásuvky její budoucí obsah. Tak se vám
pak nemůže stát třeba ani to, že byste zapomněli naplánovat vysoký výsuv
na láhve.

5) Každičký koutek v sobě ukrývá úložný
prostor, je pouze třeba jej najít!

Úzké výsuvy jsou ideální pro koření a

Zbývá vám ještě pár volných
centimetrů? Tato úzká skříňka
vykouzlí cenný úložný prostor i
v drobném meziprostoru –
ideálně například pro láhve s
octem a olejem. SPACE TWIN
je k dispozici v šířkách 15 – 20
cm.



6) Znovu objevte spíž

Zázrak úložného prostoru
SPACE TOWER s vnitřními
výsuvy, které můžete
vytahovat každý jednotlivě,
nahradí každou spíž a
poskytne místo pro všechny
zásoby jedné rodiny. Dá se
podle potřeby realizovat v
různých šířkách, od 30 cm až
do 120 cm. Koncept takovéto
skříňky má smysl rovněž v celé
řadě dalších místností bytu či
domu – třeba v koupelně,
šatně nebo komoře.

Zásoby pro průměrnou rodinu se vejdou
do SPACE TOWER s veškerým pohodlím.

7) Odvaha realizovat kreativní nápady

Už žádný chaos na pracovní desce, díky
výsuvu pod dřez s výřezem ve tvaru
písmene U.

Již jen několik centimetrů
prostoru dokáže zázraky.
Láhve s čisticími a mycími
prostředky, tablety do myčky
nádobí a kartáče již neleží na
pracovní desce, když je
najednou prostor po stranách
dřezu, který bývá jinak zcela
zbytečně nevyužitý,
zhodnocen v podobě výsuvu
ve tvaru písmene U. To samé
samozřejmě platí i pro skříňku
do koupelny.



8) Vyrůst do výšky

Proč nezískat nový úložný
prostor v prostoru soklu a
zároveň nemít lepší přístup k
horním skříňkám? SPACE
STEP, řešení soklu, kombinuje
tyto výhody a navíc také
představuje praktické
stupátko pro děti. S ním vám
děti mohou snadno a
bezpečně pomáhat při práci v
domácnosti.

Praktické stupátko a využití úložného
prostoru až k podlaze díky SPACE STEP.

9) Vykouzlete další úložný prostor navíc
pro drobné předměty

Drobné předměty a hromádku
zbytečných maličkostí lze uložit nad
zásuvku na příbory.

Vnitřní zásuvky jsou skryté
zázraky úložného prostoru: za
vysoká čela lze často
zabudovat ještě nízkou
zásuvku. Budete mít radost z
místa navíc pro spoustu
drobných pomůcek, které se
doma dříve či později
nahromadí.



10) Nedejte chaosu šanci

Pokud jste nyní vytvořili
dostatek úložného prostoru,
měli byste jej také přehledně a
uspořádaně používat. Využijte
praktické rámečky a
rozdělovníky pro vnitřní
uspořádání AMBIA-LINE,
abyste co nejlépe využili
získaný prostor a měli vždy
přehled.

Již i jen několik smysluplně umístěných
rámečků vnese do chaosu pořádek a
organizaci.

Jak vidíte, často se jedná jen o drobné změny či úpravy, které ale znamenají
obrovský rozdíl. Především důmyslná řešení skříněk rozkrývají nové možnosti

pro optimální využití stávajícího prostoru. Zůstaňte pozorní a při nákupu
nábytku se aktivně dotazujte.



To by Vás mohlo rovněž zajímat
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