
 

Usnadněte si úklid jednou pro vždy s tipy od Bonami 

Praha, 16. ledna 2017 – Máte pocit, že ve chvíli, kdy konečně dokončíte úklid celého bytu, 

můžete začít na druhém konci zase od začátku? Tipy creative hunterky Bonami.cz Margaréty 

Švecové vám pomůžou z bludného kruhu vybruslit. Poradí, jak si úklid jednou pro vždy usnadnit 

pomocí praktických pomocníků a jednoduchých změn v domácnosti. 

Ukliďte vodorovné plochy 

Platí to pro všechny místnosti, ale v kuchyni 

obzvlášť. Pokud máte linku zastavěnou 

hromadou věcí, špatně se umývá a vypadá 

chaoticky. „Často používané ingredience, jako 

jsou kořenky nebo olej, umístěte na poličku 

poblíž sporáku. Vše budete mít po ruce, 

ušetříte místo na pracovní ploše a navíc 

kořenky na zdi zastanou i dekorativní funkci. 

Věci, které nepotřebujete tak často, schovejte 

do spíže nebo do skříňky,“ radí Grétka.  

Police na koření Design Ideas Lincoln, cena na Bonami.cz: 999 Kč 

Vyzrajte na všudypřítomné hračky 

Snažit se nastolit řád v dětském 

pokoji většinou nemá cenu. Značka 

Play&Go ale přišla s jednoduchým a 

efektivním způsobem úklidu hraček. 

„Jejich hrací podložka se umí 

v mžiku proměnit v praktický vak, 

který všechna ta auta, kostky a 

plyšáky schová. Navíc ho pak 

můžete přehodit přes rameno a hračky kamkoli pohodlně přemístit,“ vysvětluje Grétka. 

Hrací podložka a pytel na hračky v jednom Play & Go, cena na Bonami.cz: 889 Kč 



 
Vsaďte na multifunkčnost 

„Čím méně věcí v bytě máte, tím méně času vám zabere 

úklid. Jednoduché a fungující pravidlo. Jak na to? Pořizujte si 

takový nábytek nebo takové doplňky, které zastanou víc 

funkcí najednou,“ radí Grétka. Co třeba takový koš na prádlo, 

který využijete při líčení jako taburetku? 

Koš na prádlo a taburetka v jednom Candy Look, cena na 

Bonami.cz: 1 509 Kč 

Využijte každé místečko 

Povaluje se vám po bytě spousta věcí, pro které se nedaří 

najít místo v zásuvkách a poličkách? „Využijte i prostory, 

které 

primárně 

nejsou zamýšleny jako úložné. Může to být 

třeba skříňka pod umyvadlem nebo stěna 

sprchového koutu,“ vysvětluje Grétka. Stačí 

pořídit pár závěsných poliček a vykouzlíte 

spoustu nového místa pro odkládání věcí. 

Polička k zavěšení na dvířka Oasis, cena na 

Bonami.cz: 299 Kč 

 

 

 

 

 

 



 
O Bonami 

E-shop s nábytkem a bytovými doplňky odstartoval v Česku v lednu 2013. V roce 2014 se rozšířil do 

Polska a o rok později na Slovensko. Bonami je projektem Václava Štrupla (spoluzakladatele online 

agentury H1.cz, kterou v roce 2010 s ostatními společníky prodal Ataxu) a investičního cirkusu Miton. V 

roce 2015 dosáhlo Bonami obratu 260 mil. Kč, pro rok 2016 je v plánu překonat půl miliardy Kč. 

 

 Kontakt pro média 

Lucie Bednářová 

lucie.bed@gmail.com 

721 618 013 
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