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Menší prostor se vždy, když se zaplní nábytkem a věcmi, může lehce stát tmavou
a stísněnou norou. Proto je důležitý jak výběr barev a materiálů, tak i prostorové řešení. Rozhodně je potřeba zvážit, kolik úložných prostor skutečně potřebujete a co
všechno musí být na očích – každá otevřená police, pokud není pojata skutečně designově, vytvoří na malé ploše pocit nepořádku. Výhodné je tu odkládat své svršky
okamžitě do skříní, kde budou uklizeny.

jak na

malý byt
Mnoho m˘ch klientÛ pﬁichází s poÏadavkem, abych jim vytvoﬁila pokud moÏno co nejrychleji cel˘ byt k okamÏitému ob˘vání.
Brzy se ale vût‰inou ukáÏe, Ïe stejnû nemají tolik penûz, abychom nakoupili nebo nechali zhotovit najednou v‰echen potﬁebn˘ nábytek a navíc, pokud nejdﬁíve spoleãnû vymyslíme základní koncept, mÛÏeme postupovat v etapách. V klidu si pak
tedy je‰tû ujasní, co v‰echno skuteãnû potﬁebují a na kter˘ z pÛvodních poÏadavkÛ, které se jevily jako naprosto nutné, mÛÏeme zapomenout. Prostor, v nûmÏ je zatím jenom kuchynû, postele, stÛl a tﬁeba jenom vû‰ák na ‰aty, zÛstává otevﬁen˘, a tak si
mohou sami ovûﬁit, zda pﬁíjemné místo u okna radûji nenechají
volné, které komunikaãní trasy jsou nejvíce frekventované, jak˘
kout ve svém bytû urãí pro setkání s pﬁáteli a kde si ponechají
ãistû soukromou zónu.

BARVY, MATERIÁLY, SVĚTLO A STŮL

Jídelní stůl, jakkoliv
malý, skládací nebo
rozkládací (jeho
deska může být také
zavěšena na stěně)
je podle mého názoru nutností i v malém bytě. Rozhodně
nedoporučuji, aby
se večeře „odbývaly“ v křesle u konferenčního stolku.
Nejen kvůli nezbytné kultuře stolování,
ale také ze zdravotního hlediska.
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V‰echny tyto prvky jsou v mal˘ch bytech je‰tû v˘znamnûj‰í: napﬁíkladu pﬁi v˘bûru Ïidlí, kﬁesel a pohovky radûji vybírejte mezi typy s lehkou konstrukcí, napﬁíklad z kovu. âasto se také ukáÏe, Ïe
úloÏn˘ch prostor nepotﬁebujete tolik, jak jste pÛvodnû plánovali,
zvlá‰tû pﬁi souãasném Ïivotním stylu, kdy neschraÀujete ﬁadu kabátÛ po nûkolik let a za dvíﬁka vestavûn˘ch skﬁíní „uklidíte“ i mnohé spotﬁebiãe. Ke svûtlému dﬁevu nebo jin˘m svûtl˘m materiálÛm,
které se dnes nabízejí v pomûrnû bohaté ‰kále, pak mÛÏete vybrat
zajímavé doplÀky, jako napﬁíklad pûknou designovou Ïidli, vázu
nebo kﬁeslo. Urãitû sem nepatﬁí napﬁíklad tûÏké závûsy.

