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Dom przyszłości: mała powierzchnia – wielki komfort 
  
W obecnych czasach, gdzie większość społeczeństwa jest zaabsorbowana pracą, 
dążeniem do wyższych stanowisk, zdobywaniem nowego doświadczenia oraz 
wspinaniem się po szczeblach kariery, brakuje miejsca, w którym można by znaleźć 
chwilę potrzebną na głębszy wdech, przemyślenie podjętych decyzji i jeszcze 
pełniejszy wydech. Ludzie mieszkający w większych miastach rządzących się 
zasadami „byle nikt nie wszedł ci w drogę, byle nikt nie okazał się ważniejszy od 
ciebie, byle nie poznał twoich słabości” oraz opierających się jedynie na kontaktach, 
intrygach i plotkach, potrzebują schronienia, które dałoby im pełną swobodę. 
 
Przy odrobinie wyobraźni i kreatywnym myśleniu z małego mieszkania można 
stworzyć wspaniały funkcjonalny apartament idealny dla takich osób. Jak to zrobić? 
Przesuwne i obracane ściany, wysuwane łóżka, schowana kuchnia i łazienka brzmią 
ciekawie? To elementy nowoczesnego mieszkania, które za pomocą technologii 
stanie się kompaktowe i przystosowane do osobistych potrzeb. 
 
Wystarczy pomyśleć tylko, jak wygodnie byłoby wejść do domu po męczącym dniu, 
wyjąć obiad z lodówki, przyrządzić go, nacisnąć przycisk, który obróci ścianę i, wciąż 
nie ruszając się z miejsca, usiąść na kanapie, włączyć telewizor i rozkoszować się 
spokojem nadchodzącego wieczoru. Nic prostrzego, wystarczy mały pilot z kilkoma 
„magicznymi” guziczkami, za sprawą którego możemy przestawiać i obracać ściany 
naszego mieszkania jak chcemy.  
Po długim seansie filmowym zazwyczaj przychodzi czas na kąpiel. Toaleta w małym 
mieszkanku nie jest dobrym miejscem na relaks, ale jak zrobić z niewielkiego 
pomieszczenia domowe spa? Drugi przycisk służy do wysuwania szklanych ścian 
łazienki schowanej we wnętrzu głównej ściany. Pomiędzy szklanymi płytami można 
znaleźć wszystkie urządzenia znajdujące się w standardowych toaletach.  
Kolejnym etapem dnia jest sen, a co za tym idzie, potrzebna byłaby sypialnia. Trzeci 
guzik widniejący na pilocie, który jest nieodłączym zestawem cudownego mieszkania 
przyszłości, opuszcza duże wygodne łóżko. Sypialnia gotowa. 
Pokój dzienny, gabinet, biblioteczka – to wszystko ukryte jest w drugiej głównej 
ścianie, która po obróceniu się o odpowiedni kąt stworzy nowe pomieszczenie. 
 
W ten sposób z jedno- lub dwupokojowego mieszkania można stworzyć 
funkcjonalny, przystosowany dla wszystkich apartament.  
Pilot obsługujący każdą ze ścian oraz urządzenia takie jak pralka, lodówka, 
kuchenka, telewizor, kominek, łóżko, wanna i wiele innych, będzie działał na baterię 
słoneczną umieszczoną na dachu budynku, w którym znajduje się posiadłość.  
Ta funkcjonalna rezydencja zajmująca tyle miejsca, co większa kawalerka, to dobre 
rozwiązanie nie tylko dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do wygodnego trybu życia, 
ale także dla osób niepełnosprawnych, mających w zasięgu ręki każde 
pomieszczenie i urządzenie znajdujące się w dzisiejszych domach. 
 
Za kilkadziesiąt lat takie mieszkania będą już na porządku dziennym. Jednak 
zwarzając na postęp techniki, ich pierwsze wersje  mogą powstać już niebawem. 
Dzięki postępującemu w technologii trendowi miniaturyzacji urządzeń 
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mechanicznych, optycznych i elektronicznych przy zachowaniu ich pełnej 
użyteczności, pilot sterujący mieszkaniem połączy w sobie fukncje domowych 
sprzętów ułatwiając użytkownikowi ich obsługę.  


