
MALIČKOSTI
s charakterem
Základním vybavením každého 
Interiéru jsou různé nábytkové sestavy.
To ale většinou nestačí, aby bylo bydlení 
dostatečné pohodlné a praktické, neměly by 
v nem chybět různé drobné kousky zařízení.

Solitérní podlahová lampa Kettal,
www.konsepti.com.

Moderní a svěží kolekce
drobného nábytku New heritage,

www.westwingnow.cz.

TEXT: ZUZANA LANGOVÁ

Při vybavování bytu či domku bychom neměli opomíjet ani různé 
malé kousky nábytku. Ze zcela obyčejného pokoje lze tak díky pár 
drobným detailům vytvořit ten pravý domov, v kterém se budeme cítit 
maximálně komfortně. Výhodou drobného nábytku je bezesporu jeho 
univerzální použití. Jednotlivé kousky lze využít v celém bytě, a to od 
předsíně až po ložnici.
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avantgardním vzorem, www.lepatio.cz. Praktické odkládací Stolky

Dopřejte si komodu
Tenhle tradiční kousek nábytku se hodí nejenom 

na ukládání prádla, ale vyřeší také otázku, kam 
uložit rodinné písemnosti, doklady a další drobné 
nezbytnosti.

Existují dva typy komod, zásuvkové a kombino
vané. V ložnici se nejčastěji používají zásuvkové ko
mody. Kombinované varianty mají kromě zásuvek 
také skříňku a jsou vhodné především do dětských 
nebo obývacích pokojů. Zásadní je hloubka zásuvek 
a kvalita pojezdů, které by měly být tiché, případně se 
zpomaleným dojezdem.

V případě, že pořizujete komodu samostatně, měli 
byste postupovat stejně jako při koupi skříně, tedy 
dbát na podobný materiál a design. K dostání jsou 
i solitérní komody, jež vynikají jistou extravagancí 
a umí dodat stávající atmosféře nový náboj.

Pořízení malého odkládacího stolku by měla být 
téměř povinnost. Měli byste mít vždy možnost kam 
si odložit rozečtenou knihu, sklenici s vodou anebo 
pokojovou rostlinu. Stolek, pokud je pořizován samo
statně a není přímou součástí celého nábytkového 
setu, by měl s ostatním vybavením ladit. Důležitým 
kritériem je také výška a mobilita.

Známou vychytávkou jsou stohovatelné stolky, kte
ré v sobě skrývají více dalších nosných ploch. Pou
žívají se jako konferenční a obvykle se dají rozložit 
samostatně.

Půvabné taburety
Pořídit si můžete také rozložitelné taburety, které 

v sobě ukrývají nejenom možnost klasického poseze
ní, ale také pevnou plochu, která při větší návštěvě 
může sloužit jako další servírovací prostor. Prodávají 
se kožené, polstrované, látkové, moderní jsou pletené 
či kožešinové.
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Zařizujeme Konferenční stolek
s úložným prostorem Nele,

www.westwingnow.cz.

Relaxační pohoda
Jako veskrze příjemný bytový doplněk oceníte rela

xační křeslo, jež nabízí nejenom variace polohování zad, 
ale i podnožku, která je jeho součástí.

Na trhu je k vidění křeslo, které intuitivně reaguje 
na vaše pohyby a může mít v sobě zabudovanou stereo 
aparaturu, podnos pro šálek kávy či kapsář pro knihu.

Šikovný věšák
Stojací věšáky se dají pořídit v rozumné cenové relaci, 

bývají mobilní, takže s nimi můžete manipulovat po
dle potřeby. Až vás například v ložnici přestane bavit, 
uplatníte jej kdekoli jinde v bytě.

Modulární nábytek
Variabilita některých systémů je nekonečná. Skříň

ky či sedačky můžete různě spojovat, převracet, podle 
potřeby měnit jejich uspořádání. Je to hravé, zábavné 
a velmi praktické.

Modulární nábytek se vyrábí z lehkých materiá
lů a nachází skvělé uplatnění v malém interiéru, kde 
je třeba šetřit místem a pracovat s každým centimet
rem. Jednoduchý design nezahltí místnosti a nevytvo
ří dojem ještě stísněného prostoru. Oceníte i možnost 
postupně dokupovat další moduly. ■

Modulární pohovka Cosy, MDF,
www.vitra.cz.

Odkládací
stolek 620 Foster, 
Walter Knoll, design 
Norman Foster,
www.konsepti.com.
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