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DĚTSKÝ POKOJ JAKO
MÍSTO POHODY

Andi byl vždy vášnivým technikem. „Už jako malý
kluk jsem si na všechno bral šroubovák a chtěl
vylepšovat maminčin nábytek,“ vypráví 43letý otec.
Nyní si však jeho srdce získalo něco zcela nového:
jeho syn Niklas.  "Chtěl jsem pro svého syna
připravit opravdu praktický přebalovací pult," říká
hrdý táta, který si otcovskou dovolenou očividně
užívá.  Co z toho vzešlo, je víc než jen obyčejný
přebalovací pult nebo pracovní stanice na výměnu
plenek – je to místo pohody pro rodiče i dítě.

5 minut
Gaissau, Rakousko



Blízkost, bezpečnost a praktičnost

„Zejména v prvních měsících
tráví rodiče spoustu času
společnou péčí o dítě a
přebalováním. V první řadě
pro mě bylo důležité, aby se
ten malý človíček cítil dobře,“
vysvětluje Andi.  Přebalovací
pult poskytuje dostatek místa
pro měkkou přebalovací
podložku, zatímco vysoké
boční panely zajišťují
bezpečnost a jistotu.  Aby dítě
neprochladlo, připevnil na zeď
tepelnou lampu.



Vše je o tom, že máte po ruce to co
potřebujete 

„Niklas je pěkný neposeda a dlouho v klidu nevydrží,“ vypráví Andi a dodává:
„Pro mě bylo důležité mít jednu ruku stále u dítěte a druhou snadno
dosáhnout na všechny pomůcky.“ Andi nad realizací nábytku dlouho
přemýšlel a nakonec našel jednoduché řešení: přebalovací pult se skládá ze
dvou standardních kuchyňských spodních skříněk s vhodnou nástavbou.
Uvnitř je stejně dobře promyšlený jako zvenku. Zásuvka s čistými plenkami,
vlhčenými ubrousky, dětským krémem a dalšími věcmi je na pravé straně,
zatímco Andi stojí převážně nalevo. Je to tak uspořádané záměrně: „Věci,
které stále používám, a také nádoba s čistou vodou stojí přímo na pracovní
ploše. Mezistěna brání našemu malému nezbedovi, aby mi neustále bral
otevřený kelímek s krémem,“ směje se Andi.

„U nás není přebalování jen nutnou
povinností, ale ten čas si užíváme a u
přebalovacího pultu se mazlíme nebo

žertujeme.“



V zásuvkách přímo pod přebalovací podložkou je také snadno dostupné čisté
oblečení a ručníky. „Jeden výsuv je dokonce určený pro kbelík na pleny,“

informuje hrdý otec: „Všechno je dobře uložené a kbelík tak v dětském pokoji
nepřekáží.“

TANDEMBOX ANTARO

https://www.blum.com/at/de/produkte/boxsysteme/tandembox-antaro/uebersicht/


U přebalovacího
pultu záleží na výšce
Stejně jako v kuchyni je i u
přebalovací komody důležitá
správná pracovní výška.
Ideálně by měla být
přebalovací podložka mírně
nad boky, abyste mohli stát
uvolněně a šetřili záda. „S
manželkou jsme přibližně
stejně velcí. Komoda byla
navržena podle její výšky, ale
mně také velmi dobře
vyhovuje. Když můžu,
vždycky přebalování rád
převezmu,“ říká Andi, a když
skončí spokojeně políbí
Niklase na čelo.



Jednoduché plánování a realizace díky
konfigurátoru korpusů

Unser Tipp für professionelle Verarbeiter: Wer die multifunktionale
Wickelkommode umsetzen möchte, kann diese mit wenig Aufwand im
kostenlosen Korpuskonfigurator online konfigurieren. Für alle, die noch nie
mit unserem Tool gearbeitet haben, haben wir ein eigenes Video erstellt, das
Schritt für Schritt die Planung erläutert. So ist die praktische Lösung von
Profis im Handumdrehen geplant und umgesetzt. Náš tip pro profesionální
výrobce: každý, kdo si chce multifunkční přebalovací komodu pořídit, si ji
může bez větší námahy nakonfigurovat online v bezplatném konfigurátoru
korpusů. Pro ty, kteří s naším nástrojem nikdy nepracovali, jsme vytvořili
samostatné video, které vysvětluje plánování krok za krokem. Praktické
řešení je tak naplánováno a realizováno profesionálně v krátkém čase.

Další informace

https://www.blum.com/1arCyg


Přehled výhod

Výsuvy pro pohodlný a přímý
přístup

Ochrana proti pádu a mezistěna
zajišťují bezpečnost

Vhodná pracovní výška pro
držení těla, která šetří záda

Úložný prostor pro oblečení
přímo v přebalovací komodě



Také by vás mohlo zajímat
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O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

KUCHYNĚ

Pořádek pro
všechny fanoušky
pečení

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Dostatek místa v
kuchyni

ERGONOMIE

Tajemství
ergonomie

ERGONOMIE

S hvězdným
kuchařem
Rogerem van
Damme v kuchyni 

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_3456.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_3008.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_2560.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_2624.html

