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Byt v kontejneru

Prostorově úsporný nábytek „study-oh“, 
určený pro tzv. mikro-byty, prezentovala 
společnost Germania formou student-
ského pokoje umístěného v obytném 
kontejneru na ploše 12 m2. Jde o velmi 
jednoduchý modulární systém založený 
na jednom společném univerzálním mo-
dulu. Tímto základním modulem je skříň-
ka o rozměru cca 72x24 cm s hloubkou 
asi 30 cm, která může být použita jako 
otevřená nika nebo může být uzavřená 
dveřmi. Vnitřní prostor může být rozdělen 
jednou či dvěma přepážkami. Základní 
modul lze použít v horizontální i vertikální 
poloze a v kombinaci s několika dalšími 
plošnými dílci různých rozměrů a jinými 
komponenty můžeme vytvořit několik 
typů nábytku: šatní skříň s botníkem, ko-
modu, knihovnu, pracovní stůl, postel aj.
Jako konstrukční materiál je použita bílá 
laminovaná DTD olepená akrylovými hra-
nami s dekorem multiplexu. Podle autora 
návrhu jde o cenově dostupný nábytek 
vyznačující se modulární flexibilitou 
a snadnou montáží/demontáží, ideál-
ní pro studentské pokoje. Nejsou zde 
žádné složité konstrukční spoje, vše je 
jednoduše sešroubované pomocí spo-
jovacího kování.

Multifunkční nábytek pro malé byty

Hustota obyvatel v evropských městech se zvyšuje, náklady na bydlení rostou a prostor je čím dál 
vzácnější. Na aktuálnost tohoto problému upozorňují i migrační vlny z posledních let. Vývoj nábytku 
pro zařizování malých bytů je proto jedním ze žhavých témat dneška. Německá společnost Germania 
v reakci na tento novodobý fenomén představila na letošním nábytkářském veletrhu imm cologne 
dva koncepty nábytku pro vybavování malometrážních bytů, jejichž autorem je německý designér 
Michael Hilgers. Prvním z nich je jednoduchý nábytkový systém „study-oh“ a druhým je multifunkční 
skříň s pracovním stolem „work/dress“.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv DM

Jednoduchý modulární systém „study-
-oh“ je určen pro vybavování malých 
městských bytů a studentských pokojů
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Kancelář v šatní skříni

Koncept multifunkční skříně „work/
dress“ byl navržen jako univerzální ná
bytek do malých městských bytů, stu
dentských pokojů, ubytovacích zařízení 
typu bed & breakfast apod., kde by měl 
plnit funkci šatní skříně a domácího pra
coviště.

Skříň o rozměru cca 120x220x65 cm je 
funkčně rozdělena na dvě části. Pravá 
část skříně, dostupná z přední strany, 
se skládá z horního prostoru pro zavě
šování a ukládání šatstva a jiných do
plňků (uzavřeného dveřmi) a spodního 
prostoru se třemi zásuvkami. Spodní 
zásuvka je uzavřena víkem a po vysu
nutí slouží jako stupínek pro pohodlnější 
přístup do horní části šatníku.

Levá část skříně, dostupná zboku, 
představuje kancelářské pracoviště a je 
vertikálně rozdělena na tři sektory: hor
ní otevřená knihovna, střední, dveřmi 
uzavřený úložný prostor a spodní úložný 
prostor. Horní a část středního prostoru 
je ve směru hloubky rozdělen svislou 
přepážkou (zády) na dvě části. Zadní 
část za přepážkou slouží jako prádelník 
a je dostupná z šatní skříně.

Spodní úložný prostor, uzavřený bokem 
výsuvného psacího stolu, v sobě ukrý
vá jednoduchý kontejner na kolečkách. 
Deska stolu, probíhající přes celou šířku 
skříně, je v šatníkové části ukryta v uza
vřeném tunelu. Vysunutím o cca 1 m zís
káme na levé straně skříně kancelářské 
pracoviště. Předměty položené na stole 
při jeho zpětném zasouvání nemusíme 
příliš uklízet, stačí je pouze shromáždit 
na levé straně pracovní plochy. Prostor 
ve střední skříňce je dostatečně velký, 
aby pojmul třeba i psací stroj.

Autor konceptu použil stejný konstruk
ční materiál jako u nábytkového systé
mu „studyoh“, tedy bílou laminovanou 
DTD olepenou akrylovými hranami s de
korem multiplexu. Díky tomu lze oba 
systémy při zařizování bytu či pokoje 
použít společně. Jako úchytky navrhnul 
přehnuté filcové pásky v pěti různých 
pastelových barvách: červená, žlutá, 
zelená, fialová a modrá.

Multifunkční skříň „work/dress“ představuje šatník a pracoviště v jednom

Výsuvný pracovní stůl a pod ním ve spod-
ním úložném prostoru ukrytý kontejner

Spodní zásuvka s víkem slouží jako stupínek pro pohodlnější přístup do horní části 
úložného prostoru v šatní skříni (foto: Ludvika Kanická)
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