páči sa nám

návšteva

KTO TU BÝVA

Byt, ktorý nikdy
nezostarne
Pozývame vás na návštevu
bytu v susednom Rakúsku,
ktorý dizajnérka zariadila
tak, aby sa majiteľom nikdy
nezunoval.

Barbora (29) sa so svojím
manželom Petrom (30)
zoznámila na letisku, kde
sa dali do reči, keď dlhšie
meškal ich let. V stretávaní pokračovali aj po
návrate napriek tomu, že
každý býval na druhom
konci republiky. Na nejaký
čas po svadbe zakotvili
v prenájme, ale lepšia
práca a možnosť krajšieho
bývania zaviali mladých
manželov do zahraničia.

B

yt sa nachádza
v bytovom dome
v menšom rakúskom
mestečku. V pekne
upravenom dvore je plno zelene, detské ihrisko i pergola
so sedením, kde sa môžu majitelia bytov s ostatnými ľahko
zoznámiť.

ŠUP SEM, ŠUP TAM
Už pôvodná dispozícia bytu
bola veľmi šikovne riešená.
Byt mal to, čo v súčasnosti
veľkej časti novej výstavby
chýba – oddelenú súkromnú
a spoločenskú zónu bytu.
Jedinou chybou bolo nepraktické otváranie dverí medzi
nimi. Tie dizajnérka Zuzana
vymenila za posuvné dvere,
čím priestor jedálne získal
voľnú stenu, na ktorú pribudli
zarámované umelecké fotky
majiteľov z ciest po Európe.

NADČASOVÉ RIEŠENIE
„Otvorené obytné priestory
stále prežívajú svoj boom,“
konštatuje Zuzka, ktorá z dispozície vyťažila maximum.
„Držím sa zásady, že základ

3

šikovné tipy
od dizajnérky

Prírodné materiály nikdy
✓ nevychádzajú
z módy.
Farebné steny výrazne
✓ ovplyvnia
atmosféru
miestnosti.
Textílie spoľahlivo zútulnia
✓
každý priestor.
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interiéru by mal byť v neutrálnych, najlepšie prírodných
farbách a materiáloch. Náladu
potom vytváram pestrejšími
doplnkami v štýle, ktorý sa nesie daným interiérom. Ak budú
mať majitelia v budúcnosti chuť
na zmenu, stačí vymeniť koberec, závesy a pár doplnkov.
Tie veľa nestoja, takže aj bez
väčších nákladov sa to tu bude
dať pretvoriť na nepoznanie.“

O VŠETKOM ROZHODOL
KOBEREC
Keďže majitelia boli podľa ich
slov v používaní farieb opatrní, dizajnérka zvolila overený
postup. Najprv s nimi vybrala
kusový koberec do obývačky,
s ktorým sa štýlovo aj farebne
stotožnili, a ten neskôr určil
aj farebnosť zvyšku interiéru.
Jeho farebná – žltá, tyrkysová a hnedá, kombinácia sa
opakuje na stenách, doplnkoch i látkových dekoráciách.

Dizajnový koberec určil
farebnosť v interiéri.
Na stolovanie sa využíva aj veľký
balkón so vstupom z jedálne.

LACNÝ TRIK
Zaujali nás aj šikmé nožičky
nábytkových kúskov typické
pre škandinávsky dizajn a súhra hotového nábytku s nábytkom vyrobeným na mieru.
„Pri obmedzenom rozpočte to
umožní dokonale využiť každý
kút,“ vysvetlila nám dizajnérka.

STENU POSTAVILA
DO POZORU
Menší problém nastal v spálni,
ktorá mala šikmú obvodovú
stenu. Zuzka si však poradila
aj s tým. Za záhlavím postele
navrhla novú vyrovnávajúcu
stenu zo sadrokartónu, ktorou
dostala posteľ do roviny
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V ich štýle

Takto to
funguje
„V prvom rade
som pre svojich klientov
vyberala také materiály,
ktoré nevyjdú o chvíľu
z módy a zároveň dokážu
vytvoriť príjemný interiér.
Majitelia si vybrali na
podlahu z praktických
dôvodov vinyl. Aj ten už
v súčasnosti zoženieme
v dekoroch, ktoré verne
kopírujú prírodné drevo.
Vybrali sme prírodný
dub, ktorý pekne ladí
s masívnymi dubovými
podnožiami, inak jednoduchého bieleho nábytku
v škandinávskom štýle.

Barbora s Petrom si svoj nový byt zariadili
moderne, pričom nešetrili na veciach,
o ktorých vedeli, že ich roky nebudú meniť.

PRIPRAVILA: Daniela Mýtna, FOTO: archív firiem

STABILNÁ A MÄKKÁ
Jedálenská stolička Axel,
www.najlacnejsinabytok.sk
48 €

Ing. Zuzana Lukačiková,
Z-Design, s.r.o.,
www.bytovydizajn.sk
Nová stena ukrýva
úložný priestor.

s náprotivnou stenou a rozširujúci priestor za ňou využila na vytvorenie úložného
priestoru. Nová stena tiež dostala šat veľmi efektnej tapety
s motívom stromov. Skrášľovaciu úlohu v spálni plní aj koberec a závesy, ktoré pozdvihli
celkový pocit na vyšší level
a vytvorili pohodový priestor,
v ktorom človek dokáže leňošiť celý deň.

ktorej poznali od predchádzajúcich klientov, plne dôverovali
a iba jej povedali, v akom štýle
chcú mať byt zariadený. „Vedeli
sme, že Zuzana sa nedá zviesť
ľahšou cestou a dohliadne
na každý detail,“ pochválil dizajnérku majiteľ bytu a dodal:

„Keď sme uvideli hotové dielo,
s manželkou sme ostali úplne
ohromení. Sadli sme si v obývačke a iba sme hodnú chvíľu
spokojne pozerali na všetky
strany,“ dodávajú majitelia,
ktorí si už takmer rok spokojne
užívajú svoj moderný bytík. ☐

Mozaika so zlatým dekorom
pôsobí v kúpelni luxusne.

Majitelia bytu počas rekonštrukcie nemohli byť často prítomní. Barbora mala zdravotné
problémy a Peter bol vyťažený
v práci. Dizajnérke, prácu
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PRIPRAVILA: Daniela Mýtna, Zuzana Lukačiková, FOTO: Miro Miklas

ZVLÁDLA TO SAMA

MALÝ AJ VEĽKÝ
Súbor 2 stolíkov B Molan,
www.nabytok-a-interier.sk
126,40 €

POSKLADAJTE
SI SAMI!
Skladacia lampa
Norm 69,
www.lustre-lampy.sk
290 €

KVETY NA
VANKÚŠI
Obliečka na
vankúš Desigual,
www.differenta.sk
21,36 €

NB1144

UPÚTA NA PRVÝ
POHĽAD
S rafinovane namixovanou
kombináciou zlatého dekoru
mozaiky a veľkoformátových
obkladačiek sa dizajnérke podarilo vytvoriť luxusný priestor
aj v kúpeľni. Kvalitné materiály
a nábytok, minimalistické tvary
sanitárnych prvkov a hladké
línie skriniek sa postarali o jednoduchú údržbu a dlhú životnosť. „Neoplatí sa šetriť na tých
zložkách interiéru, ktoré sa nebudú roky meniť,“ zhodujú sa
spolu s dizajnérkou manželia.

V TVARE DIAMANTU
Lampa Diamond cooper,
www.nordicday.sk, 103,30 €

