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NOVÉ DVEŘE MERA

SLEVA 
15 % 
NA KOMPLET
DVEŘE + ZÁRUBEŇ

AKCE

Sleva 15 % platí pouze při nákupu modelové řady MERA. 
Vztahuje se na základní cenu dveří a zárubní. Navíc sleva 
10 % na kliky SAPELI. Akce platí od 1. 5. 2015. 

Navštivte SAPELI CENTRUM JIHLAVA, Pávovská 15a, 
mobil: 728 240 652, j.homolac@hosap.cz
www.sapeli.cz 

U malého bytu má člověk pocit, 
že ho musí nutně co nejvíce využít a 
postavit či vestavit co nejvíce skříní a 
úložného prostoru.

Na prvním místě, zvlášť v malém 
bytě, jsou úložné prostory. A často 
se jim nevyhnete ani v hlavní obyt-
né místnosti. Pokud má vše předem 
pevně dané místo, od šperků přes 
knížky až po žehlicí prkno, odpadne 
vám mnoho práce s úklidem, a navíc 
bude váš byt vypadat stále útulně a 
čistě. 

Nebojte se úložné prostory vyhnat 
až do stropu. A nezapomeňte, že jako 
úložný prostor lze využít každý vol-
ný roh, stejně jako prostor pod scho-
dištěm. V malém obývacím pokoji to 
však nepřehánějte a vyčleňte vesta-
věným skříním a policím maximálně 
jednu stěnu.

Ač byste ve stísněném prostoru 
měli dodržovat pravidlo, že méně je 
více, na doplňky a dekorace rezigno-
vat nemusíte. Naopak. Jen vybírejte 
chytře a se vkusem, malý byt nes-
mí působit příliš „přecpaně“. Vázy 
nemusí sloužit jen na květiny, lze 
do nich nasypat i oblázky a mušle z 
dovolené u moře. Líp než jedna jed-
noduchá váza vypadají hned tři ved-
le sebe – větší, menší, nejmenší… 
V malém obývacím pokoji nesmí-
te zapomenout ani na zrcadla, která 
prostor opticky zvětšují.

Víceúčelové obýváky jsou trendy, 
avšak praktické je jednotlivé zóny 
alespoň částečně rozdělit. V malém 
prostoru spíš opticky, aby ve výsled-
ku nepůsobil jako shluk minikomů-

rek. Pro tento účel se nejlépe hodí 
různé policové díly a knihovny, jež 
slouží vedle svého základního účelu 
zároveň jako příčka. Ale není nutné 
ani to. Často stačí dát do každé zó-
ny jiný koberec. Praktickým pomoc-
níkem může být též paraván, který 
částečně zakryje např. čtecí koutek, 
kde byste rádi měli trochu soukro-
mí. Nezbytný je v prostorách, které 
slouží i jako příležitostná ložnice.

Výrazné vzorované tapety, tma-
vé barvy stěn, či dokonce stropu – 
to vše místnost opticky zmenšuje a 
my přece chceme opak. Tudíž vsaď-
te na barvy světlé, nebojte se bílé, 
na malém prostoru budete mít čas 
udržovat nábytek čistý. Bílou stě-
nu samozřejmě může oživit trochu 
výraznější barva v jedné části míst-
nosti. V multifunkčním obývacím 
pokoji je dobré využít efekt optické-
ho rozdělení místnosti jinou barvou 
stěny. Je totiž důležité mít odděle-
nou část, kde pracujete (kuchyňský 
či pracovní kout) a kde relaxujete 
(obývací část). Barevnost se pro-
mítne i na teplotě místnosti, pokoje 
orientované na sever a na západ pro-
teplí žluté a hnědé odstíny.

Pokud bojujete v obývacím poko-
ji s místem, před tím, než jej začne-
te vybavovat nábytkem, si dobře roz-
myslete, k čemu jej nejčastěji budete 
využívat. Rozhodně nekupujte např. 
sedačku s tím, zda se na ní bude dob-
ře sedět vašim návštěvám, ale mysle-
te především na sebe. Vaše pohodlí 
je prvořadé.  -lm-

Malý obývací pokoj chce řád


