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Splniť si sen a postaviť vaňu rovno do spálne –
na také odvážne riešenie si netrúfne každý.
Pozývame vás na návštevu do bytu, v ktorom
dizajnérka povýšila spálňu na wellness oázu.

al

ás
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be do

„Pôvodne navrhnutá dispozícia
bytu bola veľmi nešťastná.
Zbytočne veľká
kuchyňa a jedáleň, v ktorej by
sa dalo tancovať, a na druhej
strane obývačka s rozlohou
sotva 10 m² neumožňovali
byť celej rodine pokope.
Majiteľom som preto navrhla
riešenie, ktoré si síce vyžiadalo stavebné zásahy, ale určite sa oplatilo. Prepojením
miestností s rôznymi funkciami, nielen spálne s kúpeľnou,
ale aj spojením obývačky,
kuchyne, pracovne a jedálne
som vytvorila dispozíciu,
v ktorej má každý člen rodiny svoj súkromný kútik.
Spoločný priestor sa tak stal
akýmsi srdcom a najobľúbenejšou časťou bytu.“
Zuzana Lukačiková,
bytová dizajnérka

nej striedmosti, no zároveň
pôsobí veľmi útulne. Príjemnú
atmosféru dopĺňa elegantný
kozub s obkladom z prírodného kameňa. Na koberci z kravskej kože oproti nemu kraľuje
pohodlná sedačka, odkiaľ
možno sledovať aj televíziu.

HRA SO SVETLOM
Dizajnérka sa snažila vyjsť
domácemu pánovi v ústrety
a za jeho odbornej pomoci
sa vyhrala s osvetlením v ce-

Pracovný stôl možno odtiahnuť
a využiť aj ako jedálenský.

lom byte. Interiér tak rôznymi
svetelnými scenériami dostal
pridanú hodnotu, pričom
hlavnú úlohu zohrávajú nielen
rozmiestnenie lámp na presne
určených miestach, podsvietenie a svietiace pásy, ale aj ich
intenzita a sfarbenie.“

ZO VŠETKÝCH STRÁN
Súčasťou otvorenej spoločenskej zóny je tiež kuchyňa,
ktorá vznikla v podstate len na
jednej pevnej priečke. Zvyšné „steny“ kuchynskej linky
v tvare L sú čisto stolárskym
produktom vyrobeným na
mieru. Horné skrinky siahajú

až po strop, do ktorého je zabudované osvetlenie i moderný digestor z antikora a skla.
Biele vysokolesklé zariadenie
je prepojené s pracovnou doskou, ktorá plynulo prechádza
do drezu z polystonu. Celý
priestor krásne odľahčujú
obojstranné spodné skrinky
a osadenie barového pultu na
sklenú stenu, vďaka čomu pôsobí, akoby visel vo vzduchu.

RAFINOVANÉ RIEŠENIE
Dominantným prvkom v spoločenskej zóne je zabudovaná
knižnica, do ktorej ústi jedálenský stôl aj domáce pracovisko.
Umiestnenie sedačky
v priestore je veľmi praktické.

KTO TU BÝVA?

Manželia Andrej (39)
a Danica (37) sú povahovo
veľmi odlišní. Dokonca až
tak, že po desiatich rokoch
manželstva sa pre rozdielne názory rozviedli. Čas
a deti ich naučili vzájomne
sa rešpektovať a po roku sa
opäť zosobášili. Nenasťahovali sa však späť do pôvodného bytu, ale rozhodli
sa kúpiť iný a začať v ňom
odznova.
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S vaňou pri posteli
Byt v polyfunkčnom
dome s kaviarňami a obchodíkmi na prízemí, do ktorého sme prijali pozvanie, bol
dostavaný iba nedávno. Nachádza sa v novovybudovanej
štvrti v hlavnom meste, ktorá
majiteľom okrem pohodlného bývania ponúka aj pekné
okolie s jazierkom a jedinečný
výhľad. Z jednej strany sú ok-

ná nasmerované na modernú
obchodnú zónu, z druhej sa
môžete kochať pohľadom na
Malé Karpaty.

BEZ HÁDOK
„Debaty o tom, ako bude vyzerať nový domov našej rodiny,
boli vášnivé, a preto sme sa
rozhodli dať ho radšej zariadiť
dizajnérke,“ priznávajú majitelia.

Danica si totiž chcela presadiť
splnenie dávneho sna o voľne
stojacej vani v spálni, Andrej
zasa túžil po svetelno-zvukovej scenérii vo vlastnej réžii.
Našťastie, každý mal pre toho
druhého pochopenie, a tak
bytová dizajnérka, ktorá sa snažila byt zariadiť k spokojnosti
všetkých členov rodiny, nemusela riešiť zbytočné hádky.

FARBY Z OBRAZOV
Zariadenie aj farebnosť spoločenského priestoru určili
farby krásnych obrazov, ktoré
sem ako jediné priniesli z pôvodného bytu. Celkový výraz
interiéru charakterizujú tri farby – sivá, hnedá a zelenkavá,
ktorá vystupuje v interiéri len
ako jemný akcent v textile.
Celý interiér sa drží decent-

návšteva
V ICH ŠTÝLE

Danica, ktorej v pôvodnej
dispozícii chýbala pracovňa, si
nevie toto riešenie vynachváliť.
Jedálenský stôl sa dá od knižnice ľahko odtiahnuť, rozložiť
a v prípade potreby poskytnúť
stolovanie pre viacero ľudí.

Bodkovaný
vankúš,
F&F Home,
8,99 €

DOMÁCE WELLNESS
Veľkou výzvou pre dizajnérku
bolo splnenie majiteľkinho
dávneho sna o voľne stojacej vani v spálni. „Máloktorý klient si trúfne na takéto
odvážne riešenie. Nestačilo
iba vybúrať priečku, snažila
som sa priestor vyhradený
pre vaňu vzhľadovo povýšiť
na wellness, a preto som namiesto kachličkového obkladu použila drevený a sprchu
a toaletu som decentne
ukryla za matné sklo, ktoré
pôsobí ako súčasť osvetlenia.“
Aby v elegantne zariadenej
spálni manželov naozaj nič
nerušilo, od zbytočných vecí
ju odbremenila doslova neviditeľnou vstavanou skriňou,
ktorú len veľmi jemne zdobí
podsvietená nika.

KAŽDÝ MÁ SVOJU
Ani pri zariadení dvoch detských izieb Zuzka nezaprela
svoje dizajnérske schopnosti.
Použila v nich veselé tapety
a na odkladanie hračiek a školských vecí vytvorila miesto
v šikovných úložných priestoroch. Pre mladšieho Jarka dala

Stojan na CD Picasso,
www.architrade.cz, 129 €
Stolová lampa,
F&F Home,
10,99 €

Francúzske mydlo,
www.bellarose.sk
1,17 €
Knižné zarážky
Balvi AZ, www.
naoko.cz,
24,50 €

Stojan na víno Grapevine,
www.moderne-doplnky.sk, 24 €
Barový pult na sklenej stene
pôsobí, akoby visel vo vzduchu.

napríklad vyrobiť výsuvnú dosku na kolieskach, na ktorej si
rozostavanú stavebnicu ľahko
odloží pod skrinku s vyklápacími dvierkami. Dostatok miesta
na poklady zas Peťke poskytol
rozšírený parapet pod oknom,

NB638

na ktorom aj rada sedáva.
„Samozrejme, len pokým pod
oknami nezbadá svoje kamarátov,“ s úsmevom prezrádza
mamina, ktorej spokojnosť
z novovytvoreného domova
nemožno prehliadnuť. ☐
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V detskej izbe sú farebne
zladené dokonca aj úchytky.
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