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Wspaniałe mieszkanie na malutkiej powierzchni 

Hettich prezentuje inteligentne rozwiązania 

zagospodarowujące przestrzeń dla Tiny Spaces 

 

Mieszkanie o powierzchni 18 m². Dla jednych to filozofia 

życiowa, a dla innych konieczność, ponieważ przestrzeń 

mieszkalna w miastach staje się coraz mniejsza i droższa. 

Podczas targów interzum tematem tzw. "piazza" będzie „Tiny 

Spaces - Living in compact Homes”, nawiązujący do 

aktualnego trendu bardzo małych powierzchni mieszkalnych 

w środowisku miejskim. Hettich, za pomocą jednego 

motywów Fascin[action] – Zyskaj więcej przestrzeni, 

udowadnia, że nawet w malutkim mieszkaniu można żyć 

bardzo komfortowo. 

 

W ramach megatrendu, jakim jest urbanizacja, rosnącą 

popularność w dużych aglomeracjach zyskuje koncepcja Tiny 

Spaces. Coraz więcej osób chce mieszkać w miastach i szuka 

tanich mieszkań, a jednocześnie znacząco wzrasta ilość 

jednoosobowych gospodarstw domowych. Tiny Spaces to coś 

więcej niż tylko alternatywa, ponieważ mała przestrzeń 

mieszkalna nie jest równoznaczna z gorszą jakością życia. Jest 

wręcz odwrotnie. Im mniej miejsca do dyspozycji, tym bardziej 

przemyślana musi być jego aranżacja. Nie trzeba też rezygnować 

z dobrego designu. Jak piękny może być Tiny Space i jakie 

niespodzianki kryją się dosłownie w każdym zakątku, pokazuje 

Hettich na przykładzie w pełni wyposażonego mieszkania dla 

singla o powierzchni zaledwie 18 m². Każda przestrzeń służąca do 

przechowywania - czy to w meblach, czy we wnękach - jest łatwo 

dostępna, przemyślanie zorganizowana i maksymalnie 
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wykorzystana. W całym mieszkaniu zagospodarowano przestrzeń 

po sam sufit. Na samej górze przechowywane są zapasy lub 

rzeczy, które nie są potrzebne na co dzień. W razie potrzeby 

zintegrowany, składany stopień umożliwia wygodne dostęp do 

górnej części. Elastyczne rozwiązania zagospodarowujące 

przestrzeń zmieniają kuchenną wyspę w stół, kanapę w łóżko, 

barek w stolik, a stopnie w szafkę. Fakt, że niczego tu nie brakuje, 

wprawia w zdziwienie i uświadamia, że tak naprawdę niewiele 

potrzeba, aby być szczęśliwym. Wyposażony przez Hettich Tiny 

Space można zobaczyć podczas targów na tzw. "piazza", a latem 

przeniesiony zostanie do Hettich Forum w Kirchlengern. 

 

W dziale prasowym na stronie www.hettich.com można pobrać 

następujące zdjęcia: 

 

 

 

[PR_122019a] 
Niczego nie brakuje: 
mieszkanie o powierzchni 18 
m² zostało wyposażone od 
podłogi po sufit w inteligentne 
rozwiązania 
zagospodarowujące 
przestrzeń firmy Hettich. 
Fot.: Hettich 


