
ЕКСПЕРИМЕНТ: ЖИТТЯ
НА 22 М²

Марі та Олівер зустрічаються вже сім років.Зараз
вони готуються до переїзду із села в Берлін. 33-
річній дівчині запропонували роботу, від якої
вона не може відмовитись.

8 хвилин
Фельдкірх, Австрія

Експеримент: життя на 22 м²

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


Це шанс для пари почати жити разом: “Наші друзі вже жартують над тим, що ми
стільки років зустрічаємось, але ще не жили вдвох”, – розповідає Марія. “Ми ніколи не
надавали цьому значення, – пояснює Олівер, – але тепер разом орендуватимемо
квартиру у Берліні за 200 км звідси”. Відділ дослідження потреб Blum запросив пару в
Австрію на експеримент.



Менше корисного простору як виклик

“Звісно, що в нас буде менше житлової площі, аніж раніше. Я трохи хвилююсь, чи в
такому невеликому приміщенні ми матимемо вдосталь місця для всіх наших речей”, –
розповідає про свої емоції нова працівниця науково-дослідної установи. “Саме тому ми
зважились на цей експеримент”.



Розумні рішення в мініатюрному
просторі

Марі та Олівер зустрічаються з Беліндою Ґассер, працівницею Blum з відділу
дослідження потреб. Белінда є частиною команди, що спостерігає за процесом
користування кухнею, та керівниця сьогоднішнього експерименту. “Ми спостерігаємо
за користувачами на їхніх власних кухнях. У центр нашої уваги завжди ставимо
конкретні процеси та потреби. У такий самий спосіб ми можемо спостерігати й за
рештою помешкання, – фахівчиня розповідає про свою роботу й доповнює: –
Наприклад, ми запитуємо. Скільки разів на день Ви висуваєте ту чи іншу шухляду? З
якою швидкістю закриваєте дверцята й шухляди? Скільки кілограмів запасів Ви
зберігаєте в шафках?”



Мікроквартира як тест

У супроводі камер Марі та Олівер проводять пів дня у мініатюрній квартирі від Blum:
“Наші 22-метрові апартаменти призначені для того, щоб показати, як втілити
інноваційні ідеї та максимально ефективно використати простір. І, звісно ж, ми не
забули про комфорт”, – додає Белінда. Пара повинна знайти та випробувати
різноманітні рішення в певних зонах.



“22 м² – це одна велика кімната, не
більше”
“Я навіть не можу собі уявити, як у такій малій квартирі можна
розмістити всі речі. І я вже мовчу про повноцінну ванну й кухню із
запасами”, – каже Олівер. ІТ-фахівець і його дівчина були вражені
розумними рішеннями для корисного простору.

ПЕРЕДПОКІЙ

ВАННА КІМНАТА КУХНЯ

СПАЛЬНЯ

https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_1216.html
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_1152.html
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https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_1408.html


Невелика, але містка

Оліверу сподобалося, як облаштоване помешкання: “Простір використаний
оптимально, і всюди панує порядок. Я вже можу собі уявити таку квартиру в Берліні“, –
завершує Олівер на позитивній ноті. А дослідниця Марі, котра була скептично
налаштована на початку експерименту, додає: “Так, я б теж переїхала з Олівером у таку
квартиру”.



Це також може зацікавити Вас

Julius Blum GmbH

Завод 2

Індустріштрасе, 1

6973 Гьохст

Австрія

Телефон +43 5578
705 - 0

Електронна адреса

Про нас

Blum – це австрійський виробник інноваційної меблевої
фурнітури.

Дізнатись більше

ВАННА КІМНАТА

Маленька, але
розумна ванна
кімната

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

На вході: для
всього
знайдеться місце

СПАЛЬНЯ

Кімната для
відпочинку у
міні-форматі

КУХНЯ

Задоволення від
готування їжі на 4
м²
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