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Великі можливості маленького житла 

Hettich демонструє раціональні рішення зберігання для 

Tiny Spaces 

 

Життя на 18 м². Для когось - це життєвий принцип, а для 

когось – вимушена ситуація через дорожнечу й 

недоступність міського житла. На ярмарку interzum діє 

новий сектор «Tiny Spaces – Living in compact homes», 

присвячений темі міського житла мінімальної площі. 

Hettich виступає під гаслом «Fascin[action]: додай 

простору» і демонструє великі можливості навіть для 

найменших приміщень. 

 

У руслі тотальної урбанізації дедалі більшої популярності 

набуває концепт крихітного житла – Tiny Spaces. Все більше 

людей перебираються до міста й шукають собі помешкання в 

мегаполісах. Водночас зростає й частка одноосібних 

домогосподарств. Tiny Spaces – це куди більше, ніж вимушена 

альтернатива, адже максимального комфорту можна досягти 

й на мінімальній житловій площі. Що менший простір у 

розпорядженні власника, то вищі вимоги ставляться до 

дизайну та використання. При цьому зовсім не обов’язково 

відмовлятись від естетики. На прикладі повністю обладнаної 

однокімнатної квартири  площею всього 18 м² Hettich 

демонструє, як гарно може виглядати крихітна оселя та 

скільки дивовижних подробиць можна вмістити буквально в 

кожному куточку. Зручні для доступу, раціонально 

структуровані меблеві та нішеві рішення для зберігання дають 

змогу доцільно використати кожен сантиметр: від підлоги до 

самої стелі. Вище зберігаються речі, які використовуються не 
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щодня. Для зручного доступу до верхніх полиць можна 

розкласти вбудовані східці. Завдяки продуманим рішенням 

зберігання кухонний острів трансформується в стіл, канапа – у 

ліжко, барна стійка перетворюється на приставний 

сервірувальний столик, а сходи – на шафу. На цій мінімальній 

площі не бракує нічого для комфортного життя – це й викликає 

подив, і наводить на думку, що для щастя потрібно зовсім 

небагато. Обладнану компанією Hettich крихітну оселю можна 

оглянути й оцінити на виставці, в  секторі Tiny Spaces, а вже 

влітку – на форумі в Кірхленгерні. 

 

З веб-сайту www.hettich.com можна завантажити вказані 

нижче графічні матеріали. 

 

 

 

[PR_122019a] 
Усього вдосталь: квартира 
площею 18 м², обладнана 
від стелі до підлоги  
завдяки рішенням компанії 
Hettich. 
Фото: Hettich  


