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Dobrý den, dokud jsem měla svůj minibyt jen 
sama pro sebe, naprosto vyhovoval. Teď v něm 
se mnou bude bydlet ale i můj partner a bojím se, 
aby nám v něm nezačalo být těsno. Neměli byste 
v zásobě nějaké zajímavé tipy, jak zefektivnit 
využití téměř nulového prostoru? 

Děkuji, Lenka, Praha 4

JAK SI VYBAVIT 
GARSONKU?

a potřebě věší plochy stolu ho jednoduše 
rozložíte. Jste-li však v bytě sami, ušetří-
te složeným stolem hodně místa. Skvělým 
pomocníkem v malých bytech je rovněž 
světlo. Tedy jak velikost a počet oken, tak 
kvalita osvětlení. Doporučujeme systém 
nepřímého osvětlení, umístěného po ce-
lém obvodu stropu, které opticky zvětší 
celý byt. Dále je vhodné využít světlých, 
neutrálních či tlumených tónů barev v ce-
lém interiéru k vašemu prospěchu. Váš byt 
bude působit větší a vy se v něm budete cí-
tit víc doma. Další důležitou myšlenkou je, 
že v malém prostoru jsou naším nejlepším 
přítelem vertikální a skrytá úložiště. Prá-
vě tím jsme se řídili při výběru interiérů 
do našich garsonek. Potřebujete-li usklad-
nit knihy, sbírku známek či jakékoliv jiné 
předměty, využívejte vysoký vertikální 
úložný prostor, police nad dveřmi, skří-
ně s dvojitým podlažím či otevřené regá-
ly. Určitě nepodceňujte správnou velikost 
vybavení. Volte raději nábytek na míru, ale 
nejen to, zabývejte se i výběrem menších 
verzí ostatních věcí, ať už jde o dekorace či 
elektrospotřebiče. V našich bytech na me-
tru Luka jsme využili kombinaci pračky 
a sušičky v jednom spotřebiči. Snadněji je 
uložíte a ušetříte tak místo. Využijte všech 
zákoutí prostoru. Můžete se pokusit vy-
tvářet dodatečná místa k sezení například 
přidáním polštářů, namontovat police pod 
lavicí nebo doplnit háčky do skříně. Tato 
řešení dokážou výrazně maximalizovat 
skladovací kapacitu. Umístění zrcadel je 
též skvělým řešením, jak zvětšit prostor. 
Na skříních, dveřích či stěnu, vždy po-
mohou prostor krásně prosvětlit. Věříme, 
že pro vás bude nyní vybavení garsonky 
hračka. Právě v malém bytě můžete hravě 
využít kreativitu. Nebojte se toho! ■

Bydlení v malém bytě představuje 
opravdu velkou výzvu! Ať už jde 
o schopnost vytvořit multifunkční, 

prostorný, pohodlný či vizuálně přitažlivý 
interiér. I přesto, že jde o útulný byt, mů-
žete ho vybavit tak, abyste ho nejen optic-
ky zvětšili, ale dokonce získali víc místa. 
Poradíme vám, jak upravit garsonku, tak, 
aby se stala příjemným místem nejen pro 
vás, ale i pro vaši návštěvu. V případě na-
šeho projektu Luka Living jsme vybavili 
celkem 95 garsonek. Troufáme si tedy tvr-
dit, že vám radí skuteční odborníci. Díky 
tomuto množství jsme zjistili, že i ten nej-
menší prostor se může cítit expanzivně 
a svěže. Základním předpokladem vyba-
vení garsonky je využít celý prostor pro 
několik různých funkcí. Naše byty jsme 
vybavili zcela unikátní sklopnou poste-
lí, která šetří nejen místo, ale i čas. Je-li 
v horizontální pozici, má podobu čalou-
něné sedačky s polštářky a prostornou po-
ličkou. Rozložíte-li ji, můžete se odebrat 
k pohodlnému spánku. Sklopná postel 
je určena ke každodennímu používání. 
Snažíme se o to, aby naši nájemci měli co 
nejprostornější byty a zároveň nemuseli 
téměř nic dělat. Systém sklopné postele 
je velmi snadný a s jejím mechanismem 
si poradí opravdu každý. Díky této poste-
li získáváte přes den spoustu místa a přes 
noc jste v podstatě v ložnici. Jsme nadše-
ni, jak nám tato netypická postel pomoh-
la zachovat prostornost a vzdušnost bytů. 
Dalším příkladem může být rozkládací 
jídelní stůl, který slouží ke stolování, pří-
padně jako pracovní stůl pro váš note-
book. Nebo jako stůl, který potřebujete 
pro své koníčky či jako pomocnou pra-
covní desku při vaření, kterou jistě oce-
ní každý kuchař. Při příchodu návštěvy 
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Sklápěcí postel ve vertikální poloze

Sklápěcí postel po rozložení

Projekt Luka Living představuje moderní nájemní 
bydlení 21. století s hotelovými službami


