
ŘEŠENÍ SOKLU SPACE
STEP JAKOŽTO SKRYTÝ
POMOCNÍK

Nějak se tomu nedá vyhnout: zřídka využívané
předměty nebo pomůcky do kuchyně skončí dříve
nebo později v horní skříňce a pak už se na ně dá
jen stěží dosáhnout. Když jsou pak najednou
zapotřebí, rádi sáhnou i lidé vyšší postavy − už kvůli
lepšímu přehledu – po nějakém stupínku.

SPACE STEP obohatí sokl nábytku cennou hodnotou: Stačí jen zlehka ťuknout a sokl Blum
hned vyjede ven z nábytku. Nechá se využít jako stupátko a ještě vytvoří úložný prostor navíc
– je jedno, zda v kuchyni nebo v jiných místnostech. Jak užitečné stupátko je a jak skvělé
využití nachází v každé situaci, to nám dokázaly tři příběhy z domácností Kristiny, Barbary a
Ingeborg a Günthera.

7 minut
Höchst, Rakousko

Řešení soklu SPACE STEP jakožto skrytý pomocník

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


Kristina Barbara Ingeborg & Günther

Rychle vyrůst o
25 centimetrů do
výšky

Dvouletá Luisa sedí v šatně na malé
„sedačce” a nazouvá si gumovky.
Maminka Kristina na ni čeká, v náručí
drží bratříčka Samuela, ten už je
oblečený. Všichni tři si chtějí vyrazit
na procházku. Luisa vstane, šťouchne
trošku do zásuvky, a ta už mizí uvnitř
v soklu. Tak, a teď už je možné jít
ven. „Luisa ráda využívá stupínek
soklu jako židličku při obouvání. Pro
mě je zase úleva, když chci uložit věci
vysoko nahoře nebo když si chci
připomenout, co že to mám v horní
skříňce vlastně uložené – například
sezónní věci“, usmívá se 34letá
Kristina. Soklová zásuvka s
vestavěným stupátkem, které
poslouží i jako schůdky, se dá
realizovat namísto soklových lišt s
výškou mezi 15 a 25 centimetry.



"Když vařím, může si Luisa vystoupit na
stupátko, aby mi mohla lépe pomáhat. A není

k tomu zapotřebí žádná vratká stolička, u
které bych se musela pořád bát, že mi z ní

malá spadne."



Lepší přístup do
horních skříněk
Stupátka soklu s výsuvy pod
nimi umožní Kristině využít
těch pár centimetrů navíc,
aby lépe a snadněji dosáhla
do horních skříněk, a navíc
ještě vytvoří další úložný
prostor za soklovou lištou.
Rodina Kristiny už má v
kuchyni i v šatně celkem 9
stupínků SPACE STEP. „Do
zásuvky pod soklem ukládám
věci, které nepotřebuji často.
Ale občas jsou nutné a to je
pak chci mít rychle po ruce“,
přiblížila sympatická
Rakušanka detaily z
každodenního života, než se
s dcerkou konečně vypravily
na procházku.



Co možná nejlepší
využití stávajícího
prostoru
„Když jsem soklík uviděla,
hned jsem věděla, že jej chci
také mít!“, vybavuje si
Barbara z Dornbirnu přesně
svůj první dojem, který na ni
SPACE STEP firmy Blum
udělal. To bylo v roce 2017
při úplně první prezentaci
výrobku na jednom
odborném veletrhu. Když se
pak tahle sympatická 38letá
mladá dáma chystala
stěhovat do nového bytu,
chtěla si vlastně pořídit
kuchyň s ostrůvkem na
vaření uprostřed. „Ale kvůli
půdorysu našeho bytu z toho
bohužel nic nebylo. Pak jsme
se tedy rozhodli pro
klasickou kuchyňskou linku“,
vysvětluje sympaťačka z
Vorarlbergu, a dodává: „O to
důležitější pro mě bylo
naprosto dokonalé využití
stávajícího místa a zajištění
úložného prostoru navíc.“



Každý den se nadšená sportovkyně věnuje svému pravidelnému sedmiminutovému
domácímu cvičení. Do svých rozcviček už zapojila i sokl. Provádí na něm série kliků

na posilování tricepsů: „Je to při tréninku příjemná změna, i když stupátko
pravděpodobně nebylo vyvinuto pro takový účel“, prozradila Barbara s mrknutím.

Dodatečný
úložný prostor
navíc za
soklovou lištou

Využitím soklíku se stupátkem a
zásuvkou pod ním zabila Barbara dvě
mouchy jednou ranou: mohla zařídit
kuchyň skříňkami, které dosahují až
ke stropu, kam by ale ani se svou
výškou 168 centimetrů bez štaflí
nebo schůdků nedosáhla. Navíc v
soklové zásuvce získala ještě další
místo pro uložení kuchyňských
pomůcek tam, kde by jinak bylo jen
čelo soklu. Barbařin truhlář zohlednil
soklovou zásuvku hned při
plánování.



Ergonomický a
vyhovující věku
Když se děti odstěhovaly,
rozhodli se Ingeborg a
Günther, že si najdou menší
byt. „Na to, jaký věk už
máme, jsme ještě naštěstí
velice fit“, pochvaluje si
78letý Günther. „Ale při
našem stěhování jsme se
snažili prozíravě myslet do
budoucna a také při
zařizování jsme dbali na to,
aby vše bylo na míru našemu
věku“, zasvětil nás Günther
do svých plánů. Byt je
umístěn centrálně, vše je
bezbariérové, a ergonomicky
dobře dostupné. „Protože
jsme se přestěhovali z domu
do bytu, považovala jsem za
nejvíc důležité, aby ‚ztráta
místa‘ byla pokud možno co
nejmenší“, dodává Ingeborg.
Skříně v tomto bytě, velkém
64 čtverečních metrů, jsou
proto vysoké a dosahují až
ke stropu.



Elektrický způsob otvírání bez úchytek
Protože lidé využívají kuchyňský nábytek obzvláště často, že důležité, aby se
dal snadno otvírat − jedno, zda s úchytkami nebo bez nich. Ingeborg a
Günther proto mají ve své kuchyni také elektrickou technologii otvírání
Blum. Jak u výklopů AVENTOS, tak i u výsuvů LEGRABOX. „To možná působí
na první pohled jako menší luxus. Ale když je Vám už víc let, může být prostě
zásadní, jak dobře se dá Vaše vlastní kuchyň využívat“, ví své Günther. Díky
SERVO-DRIVE nebo s mechanickou variantou TIP-ON BLUMOTION můžete
výsuvy obsluhovat také bokem, kolenem nebo nohou. Stačí jen zlehka
ťuknout, obě ruce Vám zůstanou volné a hluboké předklony jsou zbytečné.

Jak v kuchyni, stejně jako v ložnici a v šatně, si manželé nechali ještě vestavět i řešení
soklu Blum. Hlavně Ingeborg přirostl stupínek s přídavným úložným prostorem pod
soklem rychle k srdci: „Protože jsem spíše menší postavy, bylo pro mě vždycky těžké

dostat se právě třeba do horní skříňky k nejvyšší polici. Se SPACE STEP už to není
žádný problém“, říká 76letá dáma s úsměvem. Žádný problém to díky protiskluzové

úpravě povrchu není až do vysokého věku.



Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody:

Možnost realizovat se všemi Box
systémy a vodicími systémy
Blum

Možnost realizovat s elektrickým
nebo mechanickým způsobem
otvírání

Rozmanité typy soklu, snadno
plánovatelné

Realizovatelné s výškou 150 mm
až 250 mm

Dodatečný úložný prostor navíc
v soklové liště

Díky soklovému stupátku se dá
lépe dosáhnout do horní skříňky

Stupátko dosedne při nosnosti
od 8 kg, bezpečně se zaaretuje a
zůstane stabilní.



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

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Hned u vchodu:
Vše perfektně
uloženo

SPACE TWIN

SPACE TWIN –
využití skrytého
prostoru

KOUPELNA

Maličká, ale
fajnová koupelna

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Amandiny tipy a
triky pro více
pořádku pod
dřezem 
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