
EKSPERYMENT:
MIESZKANIE NA 22 M2

Marie i Oliver są parą od 7 lat i właśnie
przeprowadzają się ze wsi do Berlina. 33-latka
otrzymała propozycję pracy, której po prostu nie
mogła nie przyjąć.

8 minut
Feldkirch, Austria

Eksperyment: Mieszkanie na 22 m2

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


Para postanowiła wykorzystać tę okazję, żeby w końcu ze sobą zamieszkać. „Nasi przyjaciele
często sobie z tego żartują, ponieważ znamy się od wieków, jesteśmy już długo ze sobą, ale
jeszcze ze sobą nie mieszkaliśmy“, mówi Marie. „Jakoś tak nigdy nie wyszło“, wyjaśnia Oliver.
„Ale teraz można powiedzieć, że łączymy nasze dwa mieszkania i przeprowadzamy się do
wynajmowanego mieszkania w oddalonym o 200 kilometrów Berlinie“. Dział badania potrzeb
Blum zaprosił parę do udziału w eksperymencie w Austrii.



Wyzwanie w postaci niewielkiej
powierzchni

„Oczywiście będziemy mieli mniej miejsca do dyspozycji niż do tej pory. Trochę się obawiam,
czy w mniejszym mieszkaniu będziemy mieli dosyć miejsca na wszystko, co niezbędne“,
pracownica naukowej placówki badawczej dzieli się swoimi obawami i dodaje: „Dlatego też
jesteśmy bardzo ciekawi eksperymentu.“



Sprytne rozwiązanie na najmniejszej
przestrzeni

Marie i Oliver spotykają się z Belindą Gasser z działu badania potrzeb Blum. Belinda jest
członkiem zespołu, który obserwuje, jak na całym świcie użytkownicy korzystają z kuchni.
Dzisiaj to ona poprowadzi eksperyment. „Interesuje nas użytkownik w swojej własnej kuchni.
Nasza uwaga koncentruje się zawsze na przebiegu procesów i potrzebach. Wyniki obserwacji
dają się też oczywiście przenieść na pozostałe pomieszczenia“, ekspertka opowaida o swojej
codziennej pracy i dodaje: „U nas wszystko kręci się wokół pytań, takich jak: ‚Jakie szuflady
otwieramy jak często w ciągu dnia?‘ lub ‚Z jaką prędkością zamykamy drzwi i szuflady?‘ albo
‚Ile kilogramów rzeczy przechowuje się w różnych szafkach?‘“.



Test w mikromieszkaniu

Marie i Oliver spędzają popołudnie w minimieszkaniu Blum w towarzystwie kamer: „W
naszym mieszkaniu chodzi o to, żeby na 22 m2 zrealizować innowacyjne pomysły i zyskać
możliwie dużo przestrzeni użytkowej na niewielkiej powierzchni. Ale nie może się to odbyć
kosztem komfortu mieszkania” wyjaśnia Belinda. W ramach eksperymentu para ma za
zadanie wyszukać i wypróbować różne rozwiązania w poszczególnych strefach mieszkalnych.



„22 metry kwadratowe to taki większy
pokój – nic więcej.“
„Trudno mi było sobie wyobrazić, że w takim mikromieszkaniu zmieszczą się
wszystkie rzeczy, nie wspominając o całej łazience czy kuchni ze wszystkimi
zapasami” komentuje Oliver. Informatyk oraz jego dziewczyna byli
zachwyceni przemyślanymi rozwiązaniami przestrzeni użytkowej w
poszczególnych pomieszczeniach.
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Mała rzecz, a cieszy

Oliverowi najbardziej podobało się perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni: „W mieszkaniu
panuje przyjemny porządek. Mógłbym mieszkać w tak urządzonym wnętrzu w Neukölln“,
ocena końcowa Olivera jest pozytywna. Początkowo sceptycznie nastawiona Marie dodaje z
uśmiechem: „Tak, z Oliverem też bym tam zamieszkała.“



To również może Państwa zainteresować
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O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

ŁAZIENKA

Mała łazienka, a
cieszy

PRZECHOWYWANIE

Na wejściu -
wszystko
doskonale
schowane

SYPIALNIA

Oaza spokoju w
miniformacie

KUCHNIA

Przyjemność z
gotowania na 4 m2
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