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Dar alanlarda mükemmel yaşam 

Hettich, Tiny Space projeleri için akıllı saklama alanı 

çözümleri sunuyor 

 

18 m² alanda yaşam. Bazıları için bir yaşam tarzı, bazıları için 

ise zorunlu bir karar, zira büyük şehirlerde yaşam alanı az ve 

pahalı. „Tiny Spaces – Living in compact homes“ teması ile 

şehirlerde dar alanlarda yaşam trendleri Interzum fuarında yeni 

bir sunum alanında sergileniyor. Hettich bu konuda 

Fascin[action] temalı ürün serisi ile çok küçük alanlarda 

mükemmel bir yaşama dair çözümler sunuyor. 

 

Mega trend “Şehirleşme” kapsamında Tiny Spaces çözümleri, 

yoğun yapılaşma merkezlerinde yaşam konsepti olarak dünya 

çapında geniş ilgi görüyor. Her geçen gün daha çok insan büyük 

şehirlerde yaşamak istiyor ve bütçesine uygun konut arıyor, bu 

arada tek kişilik konutlarda da ciddi bir artış gözlemleniyor. Tiny 

Spaces trendi bu akıma bir alternatif sunuyor, zira küçük bir yaşam 

alanı düşük yaşam kalitesi anlamına gelmiyor. Buralarda tam 

tersine yaşam kalitesi artıyor. Kullanım alanı ne kadar küçükse, 

tasarım ve kullanım çözümleri de o kadar akıllı oluyor. Ayrıca, 

tasarım kalitesinden de ödün verilmiyor. Bir Tiny Space yaşam 

alanının ne kadar güzel olabileceği ve her köşesinde hangi 

sürprizleri barındırdığı, Hettich tarafından tasarlanan ve sadece 18 

m² büyüklüğündeki tek kişilik tam donanımlı bir daire örneğinde 

gösterilmiştir. Burada ister mobilyada ister mekân nişlerinde olsun 

her tür saklama alanı kolay erişilebilir, akıllı tasarlanmış ve kayıpsız 

kullanılabilmektedir. Dairenin tümü, tavana kadar saklama alanı 

olarak kullanılmaktadır. Üst bölümlerde, erzak veya günlük 

kullanılmayan eşyalar saklanır. İhtiyaç halinde bu bölümlere 
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kolayca erişebilmek için entegre katlanır merdiven kullanılmıştır. 

Esnek saklama alanı çözümleri sayesinde ada mutfak masaya, 

koltuk yatağa, bar sehpaya, merdiven basamağı dolaba dönüşüyor. 

Bu sayede, günlük yaşamda mutlu olmak için insanın o kadar da 

çok şeye ihtiyaç duymadığı tespit edilmiş oluyor. Tüm bunları, fuar 

bulvarındaki Piazza özel sergi alanında Hettich tarafından dekore 

edilmiş Tiny Space standında ve yaz aylarından itibaren 

Kirchlengern'deki Hettich Forum ’da bulabilirsiniz. 

 

Aşağıdaki görselleri, www.hettich.com adresinden indirebilirsiniz: 

 

 

 

[PR_122019a] 
Hiç bir şey eksik değil: 18 m² 
büyüklüğündeki yaşam alanı 
zeminden tavana, Hettich 
akıllı saklama çözümleri ile 
donatılmıştır. 
Fotoğraf: Hettich 


