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Kam  
s tím?
Bojujete doma s nadbytkem věcí a nedostatkem úložného prostoru? Pokud 
vám i po vytřídění všeho, co nepoužíváte, zbývá stále hromada, která není kam 
dát, vsaďte na nový regál, komodu či úložné boxy. A při zařizování malého bytu 
investujte do nábytku na míru.
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Designérka raDí: 
PostuPujte jako 

na loDi
Monika White, designérka a majitelka 

concept storu Le Patio, vysvětluje: 
„Při navrhování úložných prostor 
pro své klienty vycházím z jedné 

poučky, která říká, že by měl člověk 
při zařizování menších interiérů, 
což je prakticky většina městských 

bytů, postupovat tak, jako na lodi: Každých 
deset centimetrů se počítá! Což samozřejmě se 
standardním nábytkem často nejde. Takže moje 

první rada zní: Investujte do nábytku na míru. Mám 
zkušenosti s odvážnými realizacemi – například 

v úzkém dětském pokoji jsem zavěsila skříňku 
na strop. S paní domu jsme se ze začátku obávaly, zda 

nebude působit lehce klaustrofobicky, ale výsledek 
byl opačný. Při své hloubce 60 centimetrů skříňka 

s okolím vytvořila útulné hnízdo pro malého chlapce.“ 

Šatna se 
vejDe
Toužíte po šatně, ale 
nemáte místnost 
navíc? Pomohou 
štendry a regály, 
které schováte za 
závěs nebo posuvnou 
japonskou stěnu. Jde 
o jednoduché a levné 
řešení, které můžete 
využít třeba ve větší 
ložnici nebo v chodbě. 
Jen nezapomeňte  
v této nové „místnosti“ 
na vlastní bodové 
osvětlení a velkými 
pomocníky budou  
i v tomto případě různé 
krabice a organizéry, 
které vám v policích 
pomohou udržovat 
pořádek. 

Do výŠky!
„V interiérech se mi také 
osvědčilo využít nejen 
prostor okolo dveří, ale i nad 
nimi,“ pokračuje designérka. 
A vy máte jedinečnou 
možnost si v případě návrhu 
nábytku na míru přát 
opravdu cokoli. Na úložné 
prostory využívejte plnou 
výšku stropu (schůdky 
jsou v tom případě 
samozřejmostí), a nemusíte 
se omezovat jen policemi či 
skříněmi u stěny, mohou být 
klidně umístěny v prostoru, 
kde budou zároveň sloužit 
jako víceúčelová příčka.  

Multifunkční regály
Regály nepatří jen do komory nebo do 
sklepa. Jejich elegantnější verze poslouží 
jako plnohodnotný úložný prostor. Je jedno, 
jestli si do něj vystavíte hrnky a skleničky, 
které se už nevejdou do kuchyňské linky, 
nebo šály a čepice. Že se do otevřených 
regálů práší a je v nich všechno na očích? 
Ani to nemusí být pravda – využijte 
praktické boxy, krabice a pořadače. V době 
elektronických knih pak právě díky různým 
boxům můžete zaplnit vším, co se jinam 
nevešlo, také poloprázdnou knihovnu.  
A nezapomeňte ani na pokojové rostliny  
a klidně i nějakou tu dekoraci.

oblečení na 
ramínkách 

je v šatně uložené 
přehledněji a hlavně 
se tak nemačká. Jen 
potřebuje prostor, 
proto myslete při 

zařizování šatny na 
dostatek tyčí, na  
které ramínka 

zavěsíte.
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Protiskluzový  
skládací žebřík Wenko 
Stepladder III.,  
4490 Kč, Bonami

1
„Díky úložným boxům v knihovně mám 

konečně pořádek ve smlouvách a papírech.“
mArkétA, šéfrEDAktOrkA

2

Skříň La Gomera, 
35 990 Kč, KARE

Kulatý sedák  
s úložným prostorem 
Chamade, 2990 Kč, 
Butlers

Úložné koše 
Salandere, od 
3000 Kč, Le Patio

Úložný box do 
zásuvky Wenko 
Balance, 249 Kč, 
Bonami

Praktické policové 
díly a úložné boxy 
koupíte v IKEA.

Tyč na závěsy Räcka, 
210–385 cm, 130 Kč, 
IKEA

Skříňka na stropě  
v dětském pokoji podle 
Moniky White.
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PoMocníci 
s PořáDkeM
Možná jste si všimli, že v kuchyních 
i koupelnách spodní skříňky 
nahrazují praktičtější zásuvky, 
do kterých je lépe vidět a snadno 
se v nich dostanete až dozadu. 
V případě jejich používání vám 
ale společně s Petrem Blažkem, 
ředitelem společnosti Dřevojas, 
doporučujeme dělicí příčky 
a pořadače: „Systém vnitřního 
dělení je nutný zejména v případě 
moderních hlubokých nebo 
přímo kontejnerových zásuvek, 
které nabízejí velké množství 
úložného prostoru – ovšem nijak 
nečleněného. Do takové zásuvky se 
toho sice hodně vejde, ale veškerý 
obsah je pomíchaný, neuklizený 
a snadná orientace mezi tolika 
na sobě navršenými předměty 
je potom absolutně nemožná. 
Zásuvky je také možné opatřit 
speciální protiskluzovou podložkou 
s vroubkovaným povrchem, která 
zajistí, že jsou všechny předměty 
stále na svém místě.“

Dva a víc v jeDnoM
Zvlášť v malých bytech je velkým vynálezem 
nábytek, který plní více účelů najednou. 
Největšími „šetřiči místa“ jsou samozřejmě 
různé lavice a taburety nebo třeba 
konferenční stolky s úložným prostorem. 
Ale pomohou i další chytré víceúčelové 
vychytávky – třeba reproduktor či lampa, 
které zároveň slouží jako polička. Zajímavým 
tipem je také čistička vzduchu integrovaná 
do odkládacího stolku, který se hodí vždy.

Úložné prostory  
s dvířky Fenix, cena 
podle provedení, 
Trachea

Taburet s úložným 
prostorem Gislev, 
999 Kč, Jysk

Pořadač do zásuvky 
D100, 1840 Kč, 
Dřevojas

Stolek s čističkou 
vzduchu Starkvind,  
4490 Kč, IKEA

„Když zvolíte kompaktní a jemnou barvu na dvířka skříní 
a skříněk, ve výsledku prostor nepůsobí menší, ale 
naopak jako větší. Mojí radou je tedy u úložných prostor 
používat monochromatické barvy, někdy se i vyplatí 
vůbec nedávat k úložnému nábytku úchytky. Na druhou 
stranu nejsem zastánkyní celkového minimalismu 
v interiérech. K takovémuto jednotnému pozadí si pak 
klidně kupte výrazný solitér v podobě zajímavého křesla 
nebo stolu,“ radí na závěr Monika White.

In
ze

rc
e 

▼

Orientální truhly a komody koupíte  
v obchodech Le Patio.


