
Kubáčkovi
Nápady & připomínky k návrhu (1. fáze)



Hala
- zrcadlo 

na dveřích šatní skříně 
nebo samostatně



Hala
- změna: uložení žehlícího prkna, vysavače a základních úklidových 

prostředků skrz dostupnost v hale 

vedle komody umístit tuto úložnou skříň?



Hala 
- uložení žehlicího prkna



Hala 
- uložení žehlicího prkna



Hala
- pracovní kout
- místo pro tiskárnu
- pod pracovní deskou regál/deska pro uložení druhého počítače?



Hala
- pracovní kout - obrazovka počítače bude vystavena dennímu světlu/slunci 

(okno orientované na jih) 
řešení: závěsy??

- lustr?



Ložnice
- přidat řadu šuplíků (více úložného prostoru, případně dát na stěnu menší 

skříňku místo řady šuplíků)



Ložnice
- oděvní sluha - provedení (jednoduchá tyč?)
- jak zabránit ušpinění od zdi/cihly - dřevěná deska?



Ložnice
- oděvní sluha 
- např. upravit na míru přidáním tyče 
- uprostřed

https://www.starakrasa.cz/nabytek/skrine/industrialni-otevrena-satni-skrin.htm



Ložnice
- šířka postele stačí 180cm



Koupelna
- niky umístit přímo do stěny ve sprchovém

koutu



Koupelna
- uzavřený sprchový kout



Koupelna
Možná řešení?

- kombinovaná vana
se sprchovým koutem
(na obrázku řešení od firmy
Ravak)
https://www.ravak.cz/cz/vana-rosa-95



Koupelna
Možná řešení?

- kombinovaná vana
se sprchovým koutem



Koupelna
Možná řešení?

- menší vana a za ní 
uzavřený sprchový kout



Toaleta
- skříňka nad WC

pro uložení hygienických potřeb



Dětský pokoj
- pozor na dveře vs. stůl

blízko stěny (tzv. mrtvá stěna?)



Dětský pokoj
- patrová postel (lůžka nad sebou)



Dětský pokoj
- patrová postel (lůžka nad sebou)
- otočit původní ‘pořadí’ z obrázku:

postele 
schůdky
skříně



Obývací pokoj s kuchyní
- zvolit jiné světlo/lampu nad sedací soupravou
- více úložných prostorů nad televizí?
- chybí digestoř nad varnou deskou?
- kde bude myčka?
- rozkládací kulatý stůl? (pro 6 osob)



Obývací pokoj s kuchyní
- více úložných prostorů nad televizí

nebo police nad televizí



Obývací pokoj s kuchyní
- více úložných prostorů nad televizí

nebo police nad televizí



Nová předsíň
Ano/Ne?

Žádné topení? pozor na studené boty :) pokud bude botník v této místnosti



Nová předsíň
- místo k sezení (pro obouvání bot)



Technická místnost
- radiátory
- pračka s vrchním plněním



Schodiště
- zábradlí
- světlo (podsvícení schodů nebo zábradlí)



Schodiště
- zábradlí
- světlo (podsvícení schodů nebo zábradlí)


