
KTO TU BÝVA?

Erika (27) a Peter (29) sa 

zoznámili pred 6 rokmi 

na letisku, keď sa vracali 

z Anglicka, kde si boli obaja 

cez letné prázdniny trochu 

privyrobiť. O pár mesiacov 

sa Erikini rodičia presťaho-

vali kvôli opatere k babičke 

do rodinného domu a jej 

prenechali byt v centre 

kúpeľného mestečka. Hoci 

Peťo býval v Bratislave, 

tých niekoľko desiatok 

kilometrov rád pravidelne 

absolvoval a po roku sa 

dokonca k našej hostiteľke 

natrvalo presťahoval.

návšteva

Byt plný života a ene
Ak chcete mať doma vždy dobrú náladu a veselý život, nasťahujte si do bytu farby! 

Našim hostiteľom sa takto podarilo rozbiť nudu a celý interiér krásne rozžiariť.



jún 2014 | Nový Čas Bývanie | 33

nergie
Pôvodný 2-izbový byt 

v tvare písmena L bol 

zariadený v duchu 80. rokov. 

Nudný, sivý a stereotypný, bez 

iskry a nápadu. Keď sa Erike 

naskytla príležitosť zariadiť 

si ho podľa svojich predstáv, 

bola šťastím bez seba. Zaro-

bené peniaze spolu s Petrom 

pôvodne chceli minúť na ces-

tovanie, ale zariadenie bytu sa 

im napokon predsa len zdala 

rozumnejšia investícia.

SPRÁVNE ROZHODNUTIE
Kamarátka, ktorá nedávno do-

končila svoj byt, ich dokonca 

presvedčila, aby využili služby 

dizajnéra. „Spočiatku sme sa 

tomu bránili, mali sme svoju 

predstavu, ako si byt zariadiť, 

ale už po prvom hľadaní vecí 

potrebných do bytu sme si 

uvedomili, že dnes je toľko 

obchodov s podobným tova-

rom a rôznymi cenami, že ako 

laici by sme ťažko zistili, kde 

sa čo oplatí kúpiť a či je tovar 

kvalitný. Určite by sme prero-

bili,“ priznali naši hostitelia 

a pozvali nás dnu.

SPLNENÉ TAJNÉ PRIANIE
Do hry teda vstúpila skúsená 

dizajnérka Zuzana, ktorej 

bolo hneď po prvej obhliadke 

bytu jasné, že mu prospeje 

menšia zmena dispozície. Pô-

vodne malá a tmavá obývač-

ka si sama pýtala presvetle-

nie a prepojenie s kuchyňou. 

Prechod medzi chodbou 

a kuchyňou sa preto zrušil, 

čím sa získal vzácny priestor 

na úložné priestory v kuchy-

ni a na druhej strane, vedľa 

kúpeľne a toalety, miesto na 

malú infrasaunu, ktorá bola 

tajným prianím mladého páru. 

„Obaja totiž takmer denne 

športujeme. Ja pravidelne 

behávam a chodím do posil-

ňovne, Erika miluje orientálne 

tance a kolieskové korčule,“ 

prezradil nám sympatický 

mladík, ktorý pohybom kom-

penzuje každodennú prácu 

pri počítači.

KÚSOK PRÍRODY
Pôsobivý je už samotný vstup 

do bytu, ktorému dominuje 

čarovná fototapeta s motívom 

lesa. „Majiteľka chcela mať 

doma kúsok prírody, a tak 

som sa snažila ísť ďalej, ako 

len použiť prírodné materiály,“ 

vysvetlila nám Zuzana, ktorá 

vstupnú chodbu vďaka bielym 

stenám a dverám opticky roz-

šírila a fototapetou priestoru 

okrem prírodného efektu 

dodala aj hĺbku. Dojem trávy 

evokujú okrúhle zelené ko-

berčeky, ktoré svojím tvarom 

vhodne rozohrávajú strohé 

línie chodby.

ŠTÝL A FARBY 
PRE OBOCH
Pri zariaďovaní interiéru si 

interiérová návrhárka po do-

hode s majiteľmi zvolila nie-

koľko hlavných motívov. Aby 

vyhovela obom, do kuchyne 

navrhla bielu rustikálnu linku, 

po ktorej vždy túžila Erika, 

a skombinovala ju s kovovými 

úchytkami a priemyselnými 

Žena a muž 
v jednom byte

„Klienti ma oslo-

vili s prosbou 

o pomoc pri za-

riaďovaní interié-

ru. Ich požiadav-

kou bolo spojiť 

niekoľko rôznych 

štýlov. Erike sa páčil vidiecky 

štýl, jej partner inklinoval 

k industriálnemu a obaja 

mali slabosť aj pre prírodné 

interiéry. Spočiatku som ne-

vedela, komu vyhovieť, ale 

napokon som sa rozhodla 

rozlúsknuť tento oriešok 

farbami. Tie nielenže celý byt 

krásne spájajú, ale dodávajú 

mu hravosť a mladistvosť, 

ktorá vyhovuje každému.“

Zuzana Lukačíková, 

dizajnérka

V predsieni sa človek 

cíti ako v lese.
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lampami, aby sa páčila aj 

Petrovi túžiacom po industri-

álnom štýle. Nielen štýly, ale 

aj všetky farby, ktoré v byte 

použila, vyberala tak, aby sa 

Peter aj Erika cítili doma prí-

jemne a pohodlne. 

NESTAČÍ LEN PÁČIŤ SA
Zuzana, samozrejme, kládla 

dôraz nielen na estetiku, ale 

aj na praktickosť. Čisté línie, 

hladké plochy a ľahko čistiteľ-

né povrchy spĺňajú oboje. 

V malom byte nezostal centi-

meter vhodne a funkčne ne-

využitého priestoru. Dokonca 

aj hluché miesto nad infrasau-

nou je sprístupnené dvierkami 

z obývačky a vznikol tak vyu-

žiteľný priestor na batožinu 

a vaky, ktoré majitelia pri svo-

jej cestovateľskej vášni často 

využívajú.

HRA FARIEB
Výsledkom hry kombinácie 

kontrastných a sviežich farieb 

vznikol interiér plný života 

a energie, ktorý hneď na prvý 

pohľad očarí každého svojou 

rozmarnosťou a prívetivou 

atmosférou. Výrazná žltá, čer-

vená a čierna farba stropných 

svietidiel a jedálenských stoli-

čiek, svieža tyrkysová v tex-

tíliách v spálni či zaujímavá 

petrolejovozelená na sedačke 

výborne dopĺňajú pomerne 

neutrálny základ. V obývačke 

oživil priestor aj žltý koberec 

s prírodným motívom, závesy 

a stena príbuzných odtieňov. 

Rozjasňujú tehlový obklad 

a bielu s čiernou, ktorá sa 

opakuje v nábytkových prv-

koch. Priestranná a dobre 

presvetlená je i spálňa. Jej 

Starší nábytok po úprave do 

obývačky krásne zapadol.

Na tomto obrázku vidieť, ako 

farby dokážu rozveseliť interiér.

N
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súčasťou je dokonca aj šatník, 

priestor na nezaplatenie, ktorý 

kedysi chýbal v nejednom in-

teriéri. Okrem kovovej postele 

pozornosť púta i osvetlenie, 

a to nielen stropná lampa, ktorá 

sa, mimochodom, predáva ako 

skladačka, ale aj nočné lampy 

v tejto miestnosti bodujú svo-

jím tvarom a dobrým nápadom.

DOBRÉ NECHALI
„Nápadov nie je tam, kde tre-

ba narábať s fi nanciami opatr-

ne, nikdy dosť,“ smejú sa naši 

hostitelia, ktorí v byte využili 

aj časť pôvodného nábytku. 

„Prelistovali sme kopec časo-

pisov o bývaní a spolu sme 

ponavštevovali takmer všetky 

obchody s nábytkom a dopln-

kami v okolí, ale často sme sa 

domov vracali s tým, že ten 

náš, ak si ho upravíme, nie je 

o nič horší.“ Vrodený cit pre 

kombináciu, vnímanie priesto-

ru a dobrá spolupráca s di-

zajnérkou nakoniec priniesli 

ovocie v podobe originálneho 

interiéru plného pozitívnej 

energie, v ktorom sa obaja 

cítia príjemne. �

Aj v spálni je zachovaný 

mužsko-ženský princíp.

Nájdete vo vašich stánkoch
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