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Zariadený 
v rekordnom čase

návšteva

k sebe dom
o

vP
o

zv

ali ste nás

Maličký byt chcela jeho majiteľka Vierka pôvodne len prenajímať. Čo čert nechcel, 
dizajnérke sa podarilo vyčariť taký útulný interiér, že majiteľka neodolala a sama 
sa do bytu nasťahovala.

Dom, do ktorého sme 
vošli, ešte voňal novotou. 

Hoci priestory v novostavbe  
v nás vzbudzovali pocit chladu 
a stiesnenosti, v navštívenom 
byte nás premohli úplne opač-
né pocity. 
Hneď po prekročení prahu 
nás očarila príjemná atmosfé-
ra. Biela farba a svetlé zemité 
odtiene, ktoré sem dizajnérka 
vybrala, priestor opticky zväč-
šili a vytvorili útulný dojem. 
Nevyhli sa dokonca ani lami-
nátovej podlahe v dubovom 
dekore, ktorá podľa požiada-
viek majiteľky zohľadňovala 
aj menšiu rozšafnosť pri zaria-
ďovaní.

V NOVOM ŠATE
Dominantou obývačky je 
tehlový obklad steny. Práve 
ten dodal bytu teplo domácej 
atmosféry a zároveň ho ne-
vtieravo prepojil s malým bal-
kónom s rovnakým obkladom. 

Z farieb, ktoré obývačku ob-
liekli do nápadného florálneho 
dekoru, jednoznačne zvíťazila 
populárna zelená v kombinácii 
s utlmujúcimi hnedými odtieň-
mi. Dizajnérka Zuzka však  
s nimi narábala opatrne a rad-

šej ich použila iba na dopln-
koch a textíliách. Zariadenie 
tvorí zostava nízkych skriniek  
a pohodlná sedačka. Pri ich 
výbere hrali podstatnú úlohu 
materiál a tvar, ktorý vhodne 
člení obytnú plochu.

KTO TU BÝVA?

Keď sa Vierka (29) po skon-
čení štúdia rozhodla ostať 
v Bratislave, rodičia jej po-
mohli kúpiť prvý byt. Keďže 
pracuje ako finančná po-
radkyňa, rozhodla sa počas 
krízy urobiť presne to, čo 
radí druhým, a investovala 
do nehnuteľnosti. K našet-
reným peniazom pridala 
pôžičku a kúpila si malý 
byt na prenájom, ktorý dala 
rýchlo, lacno a efektívne 
zariadiť. Netušila však, že 
sa postupne doňho zaľúbi  
a svoje plány zmení.

Kvetinový dekor sa objavuje 
aj na mise s ovocím.
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Ak sa chystáte v menších 
priestoroch experimentovať 

s farbami, narábajte 
s nimi opatrne.

„Zariadenie tohto bytu bola rýchla akcia. Zdal sa mi 
maličký, a preto som sa mu snažila dopriať dostatok 
svetlosti a vzduššnosti. Biela linka siahajúca až po 
strop priestor nezaťažila, ale zároveň ponúka do- 
statok úložného priestoru. Väčšina nábytku bola  

v rekordnom čase vyrobená na mieru, ale podarilo sa mi zohnať 
aj zopár zaujímavých a nie nákladných doplnkov, ktoré interiéru 
dodali šťavu, a po mesiaci bol byt komplet hotový. Presne toľko 
času mi totiž dala majiteľka na realizáciu interiéru. To, že si ho 
napokon nechala pre seba, bola pre mňa najväčšia odmena.“

Zuzana Lukačíková, bytová dizajnérka
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BEZ KUMŠTU TO NEJDE
Ľahké to nemala Zuzka ani pri 
osvetlení. Keďže v strope bolo 
iba jedno vyústenie elektric-
kých káblov a sekanie bolo 
majiteľkou „prísne zakázané“ 
rozhodla sa pre lacnejšiu verziu 
stojacej lampy Arco a ňou pri-
viedla svetlo priamo nad kon-
ferenčný stolík. Druhé svietidlo 
podobného tvaru priviedla po 
strope nad jedálenský stôl so 
štyrmi stoličkami – opäť lacnými 
napodobneninami Jacobseno-
vých „mravcov“, ktoré tu neuve-
riteľne dobre ukázali. 

TRI V JEDNOM
Kuchynský kút, z ktorého má 
prehľad o dianí v celej obývač-
ke, zodpovedá potrebám maji-
teľky bytu. Tá totiž zatiaľ dáva 
viac prednosť iným činnostiam 
ako časovo náročnému vare-

V ICH ŠTÝLE

Interiér spálne je zladený 
tvarovo i farebne.

Pracovná plocha je schovaná 
za barovým pultom.

niu. Aj napriek malej ploche  
a jednoduchému zariadeniu sa 
sem vmestili všetky moderné 
spotrebiče, ktoré v spojení  
s efektným podsvietením vy-
tvorili exkluzívny priestor.

SÚHRA FARIEB
V jednotnom materiálovom 
vyhotovení je zariadená aj 
spálňa a nezabudlo sa tu ani na 
elegantné riešenie úložného 
priestoru. S ohľadom na úzky 
priestor dizajnérka uprednost-
nila pred vstavanou skriňou 
opticky odľahčenú zostavu na- 
vrhnutú na mieru, ktorej časť je  
farebne zladená so stenou a zá- 
roveň nenápadne prepojená  
s obývačkou. Kompaktný celok 
si napokon Vierku tak podma-
nil, že namiesto prenajímania 
sa doň sama nasťahovala. ☐

Daniela Mýtna

Konferenčný 
stolík Vejmon, 
Ikea, 115 €

Antikorová lyžica 
Cinderella, Design 
House, 25,47 €

Vešiak Paper man, 
www.naoko.cz, 35 €

Visiaca lampa Pendant 
Lamp Space, Kare, 124,90 €

Veľa svetla a vzduchu


