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Groots wonen op een klein oppervlak 

Hettich toont intelligente oplossingen voor bergruimte in  

Tiny Spaces 

 

Wonen op 18 m². Voor sommigen een leefwijze, voor anderen 

een noodzakelijk kwaad, want woonruimte in steden is schaars 

en duur. Met het nieuwe Piazza 'Tiny Spaces – Living in 

compact homes' gaat de interzum in op de actuele trend naar 

wonen in de stad op een uiterst klein oppervlak. Hettich bewijst 

met het Thema Fascin[action] – ruimte winnen, hoe groots men 

in een kleine ruimte kan leven en wonen. 

 

In het kader van de megatrend urbanisering worden in drukke 

steden wereldwijd Tiny Spaces als woonconcept gerealiseerd. 

Steeds meer mensen willen in de stad wonen en zijn op zoek naar 

betaalbare woonruimte, maar tegelijkertijd stijgt het aantal 

eenpersoonshuishoudens enorm. Tiny Spaces zijn veel meer dan 

een alternatief, want weinig woonoppervlak is niet synoniem voor 

weinig woonkwaliteit. Integendeel. Hoe minder ruimte beschikbaar 

is, des te doordachter moeten de oplossingen voor vormgeving en 

gebruik zijn. Maar ook goed design kan hierbij een grote rol spelen. 

Hoe mooi een Tiny Space als woning kan zijn en welke 

verrassingen lettelijk in ieder hoekje verborgen zitten, laat Hettich 

zien aan de hand van een volledig ingerichte eenpersoonswoning 

op slechts 18 m². Hierin is alle bergruimte – zowel in meubels als 

nissen – eenvoudig bereikbaar, slim gestructureerd en zonder 

ruimteverlies te gebruiken. In het hele appartement werd de ruimte 

tot aan de nok als opbergruimte gebruikt. Boven worden voorraden 

of spullen die niet dagelijks nodig zijn bewaard. Indien nodig wordt 

een geïntegreerd trapje gebruikt om gemakkelijk bij de hogere 
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gedeeltes te komen. Dankzij flexibele oplossingen voor bergruimte 

wordt het keukeneiland een tafel, de bank een bed, de bar een 

bijzettafel en de traptrede een kast. Omdat er niets ontbreekt, komt 

naast verbazing ook het inzicht, dat men werkelijk niet veel nodig 

heeft om gelukkig te zijn. De door Hettich ingerichte Tiny Space is 

te zien en beleven op het speciale Piazza expositiegedeelte van de 

beursboulevard en vanaf deze zomer in het Hettich Forum in 

Kirchlengern. 

 

U kunt het volgende fotomateriaal via www.hettich.com 

downloaden: 

 

 

 

[PR_122019a] 
Niets ontbreekt: de 18 m² 
woonoppervlakte zijn van de 
vloer tot aan het plafond 
voorzien van intelligente 
oplossingen voor bergruimte 
van Hettich. 
Foto: Hettich 


