návšteva
KTO TU BÝVA?
Kým Xénia (29) bývala u svojich rodičov, venovala sa len
svojim koníčkom a budovaniu
kariéry. Napriek týmto výhodám sa po niekoľkých rokoch
váhania rozhodla opustiť
rodinné hniezdo a kúpiť si
vlastný byt. Odkedy býva sama, neustále prichádza na to,
koľko času a povinností musí
venovať vlastnej domácnosti,
napriek tomu svoj prvý krok
k samostatnosti neľutuje.

Do vlastného bytu sa
mladí ľudia väčšinou
sťahujú až vtedy, keď im viac
ako komfort začne vyhovovať
súkromie. Tak to bolo aj so
Xéniou. S kľúčmi od prvého
vlastného bytu vo vrecku
mala v hlave kopec všetkého,
okrem starostí. Až po čase
prišla na to, že vlastné bývanie nie je iba zábava.

ZA AJ PROTI
„Život s rodičmi bol pohodový.
O nič som sa nemusela starať,
dokonca doma bolo vždy navarené. Až teraz som pochopila,
že čo si nespravím, to nemám,
ale na druhej strane to má aj
výhody. Bytík je presne podľa
mojich predstáv a nikoho neruším, keď si pozvem priateľov,“
prezradila nám majiteľka.

POMOHLI AJ KAMARÁTI
Xénia sa nechcela príliš zadlžiť, preto sa rozhodla kúpiť
lacnejší byt v pôvodnom
stave a čo sa dalo, urobiť si
svojpomocne. „Kamaráti mi
pomohli odstrániť staré obkladačky, linoleum, kuchynskú
linku. Byt bol v pôvodnom
stave. Boli tu ešte staré tapety nalepené pred dvadsiatimi
rokmi priamo na panel, ktoré
sme po večeroch oškrabávali.
Všetci sme sa tu poriadne
narobili, ale často bolo aj
veselo. Našťastie, na všetko
dohliadala dizajnérka Zuzka,
vďaka nej sme sa vyhli množstvu problémov a prekážok,
a od momentu, kedy sme sa
zbavili všetkého starého, už
renovácia prebiehala v jej
réžii, takpovediac na kľúč.

Jedálenský stolík sa po zložení premení
na policu s odkladacím priestorom.

Môj prvý byt –
malý, ale veselý
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V bratislavskej Petržalke sme objavili
zaujímavý interiér, v ktorom dizajnérka
Zuzana nešetrila žiarivými farbami.
V krátkom čase sa jej ho podarilo
pre svoju klientku zariadiť nábytkom
a doplnkami, ktoré nestáli veľa a pritom
do bytu pekne zapadli.
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OBLEČENÝ DO FARIEB
Prianím majiteľky bol moderný interiér, ale nie taký, ktorý
pôsobí chladne a sterilne.
Preto Zuzka stavila na výraznú
farebnosť a celý interiér neváhala preobliecť do pestrých
farieb. „Vedela som, že sa nebudem môcť príliš rozhadzovať, a to nielen finančne, ale
ani priestorovo, a tak som si
povedala, že si zahýrim aspoň
farbami,“ smiala sa nad tým,
ako pekne si napokon spolu
vychádzajú studené tóny farieb spolu s teplými. „Odrazili
sme sa od koberca, ktorý mi
padol do oka, a k nemu sme
ladili všetky doplnky. Úplne
nečakane som natrafila aj na
obraz, ktorý sa do interiéru
doslova pýtal.“

ŽLTÝ PÁS NA STENE
Hravých farieb sa v tomto
malom byte nebála ani na
stenách. Ich biela farba jej

poslúžila ako plátno. Pásom
z výraznej žltej, ktorá evokuje
dobrú náladu a pocit šťastia, rozžiarila celú obývaciu
izbu s kuchyňou a jedálňou.
Objavuje sa aj na pestrých
vankúšoch položených v rohu
sivej sedačky, na ktorú môže
Xénia usadiť svojich návštevníkov.

SO SKROMNÝM
ROZPOČTOM
„Malé byty sú
skvelým štartovacím bývaním.
Snažila som
sa, aby moja
klientka mala
čo najmenšie výdavky,
a preto som investíciu do
zariadenia zrezala na minimum. Občas som sa nevyhla ani lacnejším riešeniam
v podobe niektorých kusov
nábytku. Dizajnu sa venujem už dlho, a tak viem,
na čom sa dá ušetriť a kde
staviť na kvalitu.

KAM ZMIZOL STOLÍK?
Jedálenský stôl by v tomto
minibyte bol podľa dizajnérky
zbytočne veľký kus nábytku.
Rovnaký účel splní aj skladací
s odkladacím priestorom.
Často sa na ňom objaví občerstvenie pre priateľov či
pekne naservírovaná večera
pri sviečkach. Keď sa rozloží, spolu so žltým pásom na
stene dokonca vizuálne oddeľuje obývačku od kuchyne.
V opačnom prípade sa premení na úzku policu a obývačka narastie.

Zuzana Lukačiková,
interiérová dizajnérka

Za dverami je ukrytý
pracovný kútik.

Antikorové vstavané spotrebiče
dokonale zapadli do plochy skriniek.

Závesné svietidlo vytvára
v spálni zaujímavú tieňohru.

Veselý interiér pokračuje
v mierne tlmenejších tónoch
aj za dverami spálne. Tú
dizajnérka Zuzana zariadila
v snovej atmosfére blankytnej
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modrej. Žltá na koberci a svietidlách však obe izby farebne
prepája. Trefnou kúpou do
tohto jemného priestoru je závesné svietidlo, ktoré vytvára
na stenách tieňohru. Keďže
v malom byte treba využiť každý centimeter, vybrala praktickú posteľ nielen na spanie, ale
aj na odkladanie. Nenápadný
úložný priestor sa v malom
byte predsa vždy zíde.

Mozaika za zrkadlom v kúpeľni
je rovnaká ako obklad na vani.

ruku. No a jej sa podarilo
vytvoriť presne taký interiér
s atmosférou, v akej sa cítim
veľmi príjemne,“ konštatovala
šťastná majiteľka, ktorá svoje
rozhodnutie napriek počiatočným starostiam neľutuje. ☐
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TIEŇOHRA
NAD POSTEĽOU
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STÁLO TO ZA TO!
Hra na schovávačku sa neskončila pri posteli v spálni.
Pre majiteľku, ktorá musí časť
práce vykonávať doma, ukryla
za dvere malý pracovný kútik
vytvorený z políc a stolíka na
mieru. „Pretože som o zariadení bytu nemala žiadnu
konkrétnu predstavu, nechala
som Zuzke pri práci voľnú
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