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Великолепен живот в най-малкото пространство 

Hettich показва интелигентни решения за места за 

съхранение за малки пространства 

 

Живот на 18 m². За някои – концепция за живот, а за други 

– необходим избор, тъй като жилищната площ в 

градовете не достига и е скъпа. С новата пиаца „Tiny 

Spaces – Living in compact Homes“ interzum инициира 

актуалната тенденция за живот в най-малки пространства 

в градска среда. В темата Fascin[action] – печелене на 

пространство Hettich доказва колко великолепно може да 

се живее в малкото жилище. 

 

В хода на мегатренда „урбанизация“ малките пространства се 

утвърждават по целия свят като жилищна концепция в 

центровете на индустриалните градове. Все повече хора 

искат да живеят градски живот и търсят евтини жилища, а 

същевременно значително се увеличава броят на 

едноличните домакинства. Малките пространства са много 

повече от просто алтернатива, тъй като малко жилищно 

пространство не е равнозначно на ниско качество на живот. 

Тъкмо обратното. Колкото по-малко пространство има, 

толкова по-премислени трябва да са решенията за 

оформление и ползване. Затова не трябва да се отказваме от 

добрия дизайн. С примера на напълно обзаведено 

едностайно жилище само на 18 m² Hettich показва колко 

хубаво може да изглежда едно малко пространство и какви 

изненади се крият буквално във всеки ъгъл. В него всяко 

място за съхранение – дали в мебел, или в ниша на стаята – е 

леснодостъпно, интелигентно структурирано и използваемо, 
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без да се губи място. В целия апартамент мястото до тавана 

се използва като място за съхранение. Най-горе се подреждат 

запаси или вещи, които не се използват ежедневно. При 

необходимост се използва вградено сгъваемо стъпало, за да 

се достига удобно до горните зони. Чрез гъвкави решения за 

места за съхранение кухненският остров става маса, диванът 

– легло, барът – помощна масичка, а стъпалото – шкаф. 

Фактът, че не липсва нищо, добавя към учудването също и 

осъзнаването, че всъщност не е нужно много, за да бъде 

човек щастлив. Подреденото от Hettich малко пространство 

може да се види и разгледа на обособената на булеварда 

между панаирните халета Piazza, а от лятото – във форума на 

Hettich в Кирхленгерн. 

 

Следният снимков материал може да бъде изтеглен от 

www.hettich.com: 

 

 

 

[PR_122019a] 
Нищо не липсва: 
жилищната площ от 18 m² е 
снабдена с интелигентни 
решения от Hettich за места 
за съхранение от пода до 
тавана. 
Снимка: Hettich 


