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Dočasné
riešenie

Na návšteve

Trojizbový byt v novostavbe si majitelia
zaobstarali ako dočasné bydlisko počas
rekonštrukcie domu.

B

olo pre nich dôležité, ako budú najbližší rok žiť, a dali si na ňom naozaj
záležať. Interiér má jasnú dispozíciu,
do ktorej nebolo nutné zasahovať.
Z predsiene sa vchádza do pracovne. Oproti
nej sú umiestnené WC a kúpeľňa, v priamej
nadväznosti kuchyňa s obývačkou a spálňa. K  bytu prislúcha aj takmer 11 m2 terasa a malý balkón. Keď sa k projektu dostala

interiérová dizajnérka Jana Cymorková, boli
už všetky rozvody a inštalácie štandardne
dané. Majitelia jej definovali svoju predstavu
o príjemnom a modernom interiéri, pri jeho
riešení jej však nechali voľnú ruku.
V  prvom pláne sa rozhodla pre atypické
umiestnenie televízie. Preto bolo nutné realizáciu začať kompletnou prerábkou inštalácií
a predprípravou na osvetlenie.

Ozdobou kuchyne je masívny jedálenský
stôl z recyklovaného tíkového dreva.
Výraznou štruktúrou jej dodáva starodávny
nádych. O moderný ráz sa postarala
hliníková podnož a sklenená doska.
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Podložka na krájanie
so zahnutým okrajom
chráni nielen
pracovnú dosku, ale
aj jej zaoblenú hranu.
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Kuchynská linka je farebnosťou aj
vyhotovením potlačená, aby dala vyniknúť
ostatnému interiéru. V jedálenskej časti
s ňou kontrastuje masívny stôl, čierne
dizajnové stoličky a výrazné svietidlo.
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Osvetlenie tvorí kombinácia
technických, veľmi strohých neutrálnych
svietidiel s tvarovo hravými kúskami
v dizajne inšpirovanom prírodou.

Na stenu v obývačke je použitá
prírodná minerálna omietka Terrastone.
V tomto prípade sa dizajnérka rozhodla
pre farbu Terra di roma, ktorej základ
tvorí oker. Farebnosť vychádzala z farby
výšivky na závese.

Otvorená dispozícia obývačky
priamo susedí s terasou. Tým,
že je na jedenástom poschodí,
je z nej pekný výhľad.

V duchu secesie
Celý koncept návrhu sa začal odvíjať
od výberu textílie na obývačkový záves.
Samotný dekor pochádza z roku 1890
a navrhol ho anglický architekt a dizajnér
Charles Francis Annesley Voysey v duchu
secesie. Dizajnérku látka očarila na prvý
pohľad svojou hravosťou, príjemnou farebnosťou, grafikou, dokonalým spracovaním
a nadčasovosťou. Keďže motív je absolútne
naturálny, ostatné prvky volila materiálovo
alebo aspoň tvarovo blízke tejto idei.
Obývačku dizajnérka ladila do prírodných odtieňov – zemitej, sépiovej a hnedej.
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Menšia miestnosť spálne je vhodne
doplnená vodorovne pásikavou tapetou.
Podobná farebnosť, no iný vzor je zvolený
na závese i garníži.

Žltozelená komoda dopĺňa farebnú
kombináciu celej miestnosti. Je vyrobená
ako takmer všetok nábytok na mieru.

Pocit vzdušnosti tomuto priestoru dodáva
transparentný sklenený konferenčný stolík. Kompozíciu dotvára ľahučké relaxačné kreslo J. J. v maslovej koži od dizajnéra
Antonia Citteria.

So sľudou v omietke
Na stene v obývačke, ktorá prechádza až
do vstupnej časti, použila prírodnú minerálnu omietku pochádzajúcu z Provensalska
– Terrastone. Je zložená z minerálov, vápenca, alabastru, mramoru a sľudy, ktoré dodávajú priestoru nenútenú atmosféru a pocit
dotyku s prírodou. Sľuda, ktorá sa do omiet-
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ky pridáva, vytvára na povrchu steny nepravidelné lesklé plôšky, ktoré jemne odrážajú
svetlo a stena vyzerá z každého uhla pohľadu inak. Pigmenty dodávané do omietky
majú tiež prírodný základ, takže stena dýcha
a podporuje tak zdravé bývanie.

Stôl, ktorý upúta
Kuchynská linka je farebnosťou aj vyhotovením potlačená, aby dala vyniknúť ostatnému interiéru. Je navrhnutá do tvaru L
a ukončuje ju voľne stojaca retrochladnička.
Výrazným prvkom tejto časti sa stal jedálenský stôl, ktorý podporil ideu preniesť do inte-
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V neveľkom priestore pracovne
a príležitostnej hosťovskej izby
je umiestnený vstavaný šatník
so zrkadlom, ktoré napomáha
opticky zväčšiť jej rozmery.

Tapeta s modrozeleným odtieňom
a lesklým vzorom vyžaruje sviatočnú
atmosféru a dodáva chladivý ráz.
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Stôl v pracovni vznikol netradične.
Zostavený je z typovej komody, na ktorú je
upevnená pracovná doska do tvaru L.

Mgr. art. Jana CYMORKOVÁ
interiérová dizajnérka
www.cymorka.sk
Investor mal predstavu o príjemnom
a modernom interiéri, pri jeho
riešení mi však nechal voľnú ruku.
Celá idea sa začala výberom
textílie obývačkového závesu
s dekorom konárov a striedajúcej
sa výšivky s veveričkou a vtáčikom
v štýle secesie. Čo sa týka výberu
ostatných prvkov, preferovala som
prírodné materiály v modernom
vyhotovení. Spojením historického,
ale nadčasového prvku, prírodných
materiálov i moderných kúskov som
sa snažila o vytvorenie vyváženého
a harmonického celku.

LEGENDA PÔDORYSU:
1 – vstupná chodba 10,12 m2
2 – WC 1,19 m2
3 – kúpeľňa 4,47 m2
4 – pracovňa 10,43 m2
5 – kuchyňa s obývačkou 26,64 m2
6 – spálňa 9,89 m2
7 – terasa 10,68 m2

Kúpeľňa v sivobielom vyhotovení oživeným
pásom vzorovaných obkladačiek bola
súčasťou štandardu už pri kúpe. Dizajnérka
v tejto neveľkej miestnosti zvolila nábytok
na mieru vo farbe, ktorá sa nachádzala
práve na obklade. Svieža zelená farba
dodala kúpeľni jasnosť.
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riéru trochu prírody. Je z opotrebovaného recyklovaného tíkového dreva. O jeho moderný
vzhľad sa postarala hliníková podnož a sklená
doska. Stôl dopĺňa čierne závesné svietidlo
v tomto duchu a dizajnové stoličky Eames.

Viac farieb
V  ostatných častiach bytu sa dizajnérka
pohrala trochu viac s farbami. Spálňu v prírodných odtieňoch doplnila o žltozelenú,

ktorá sa premietla na komode a objavila sa
aj v dekore textílie vybraného závesu. V pracovni, ktorá slúži aj ako šatník a príležitostná hosťovská izba, je použitý modrozelený
odtieň na tapete, pracovnom kresle aj dekoráciách. Farba dodáva priestoru jemne
chladivý ráz, ktorý odráža pocit z konkrétnej
klímy, ktorá je v tejto časti bytu a je ideálna
na duševnú prácu i relax.
Michaela NIKODÝMOVÁ,
Foto: Laura WITTEK
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