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Na 3

na návšteve

Manželom Andrei a Paulovi sa zapáčil nový
polyfunkčný dom na atraktívnom bratislavskom
nábreží natoľko, že si v ňom kúpili hneď dva
byty. Jeden pre seba a druhý, menší, bude raz
pre deti. Dovtedy si na seba zarobí prenájmom.
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na návšteve
Niky a zalomenia steny medzi obývačkou a spálňou využila
Janka na vytvorenie knižnice a odkladacieho priestoru zo
strany chodby. Je zo svetlého dreva ako podlaha, svetlé
odtiene zvolila aj na ostatných solitéroch a doplnkoch, aby
neveľký priestor obývačky ostal vzdušný a svetlý.

Kuchyňa bola
súčasťou štandardu
bytu a bezprostredne
na ňu nadväzuje okrúhly
jedálenský stôl, jeho
miesto a dôležitosť
podporujú lampy nad ním
z priehľadného žltého skla
a kovu.
Spoza jedálenského
stola, ktorý je z rovnakej
kolekcie ako biele stolíky
so sklom pri sedačke, je
cez veľké okná nádherný
výhľad na panorámu
mesta, ale aj na celú
obývačku.
Pri raňajkách si od stola
možno kontrolovať čas
na veľkých nástenných
hodinách na drevenom
obklade vedľa knižnice.
Farebne neutrálnu
pohovku osviežujú
dekoratívne vankúše zo
zamatu a z vyšívaných
textílií.

R

ozlohou neveľký dvojizbový byt na 30. poschodí poskytuje unikátny výhľad na okolie aj komfortný životný priestor
pre jedného-dvoch obyvateľov. Napriek tomu, že manželia
kúpili byt s cieľom prenajať ho, zariadený je kvalitne a elegantne.
Pomohla im s tým Jana Cymorková, interiérová dizajnérka, s ktorou
sa zoznámili v jej štúdiu pri hľadaní inšpirácií. Andrea a Paul nemali
konkrétnu predstavu o štýle bytu. „Jedinou požiadavkou majiteľov
bolo, aby bol byt kvalitne a funkčne zariadený, pôsobil príjemne
a decentne bez akýchkoľvek výstrelkov či divokých farieb,“ hovorí
dizajnérka Janka.

Zamaskované
Už vstup do bytu,
ktorý lemuje jemne
štruktúrovaná tapeta
a veľké zrkadlo v zlatom
ráme, dáva tušiť štýl
celého bytu.

12

pekné bývanie

Keď majitelia byt kúpili, boli položené podlahy, nainštalovaná
kuchynská linka a sanita v kúpeľni. Priestor bytu mal rôzne odskoky,
výklenky, niky, ktoré Janka vhodne využila alebo zamaskovala. Niku
v spálni, ktorá vyčnievala do obývačky, využila na umiestnenie postele: „Nechcela som dať posteľ na protiľahlú stranu, odkiaľ by bol
asi krajší výhľad cez okno, no nezmestilo by sa tu okrem skrine nič
viac. Takto som sem dostala aj pracovný kútik.“ Posteľ je vyrobená
máj 2017
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Mgr. art. Jana
Cymorková

autorka interiéru
www.cymorka.sk
Svietidlá nad jedálenským
stolom majú zlaté
úchytky, aj na vankúšoch
na sedačke sa objavujú
zlatisté odlesky
v kombinácii s neutrálnymi
tónmi. V zlatistých
odtieňoch by som
odporučila ladiť aj ďalšie
doplnky, ktoré by zjemnili
a podporili príjemnú
atmosféru bytu.
INZERCIA

Posteľ zapadla do niky vedľa okna a z druhej strany sa zmestil
pracovnú kútik. Na stene oproti oknu je vstavaná šatníková skriňa.
Keďže v neveľkej obývačke nebolo miesto na pracovný stôl, našli
ho v spálni.
Sterilnú bielu kúpeľňu pozdvihli a oteplili drevené skrinky.

na mieru s úložným priestorom a čalúneným čelom, ktoré kopíruje
z jednej strany okraj niky.
Odskok v obývačke dizajnérka zaobalila knižnicou a zvyšok kopíruje
drevený obklad. Vznikol tak dominantný drevený blok na rozhraní obývačky a chodby, ktorý farebne vyvažuje a odľahčuje svetlá
sedačka, závesy, koberec a nízka televízna skrinka. Sedačku dopĺňa
dvojica stolíkov a kožený puf. Knižnica a všetok úložný nábytok
v byte sú v rovnakom dizajne vyrobené na mieru. Neveľká obývačka
prechádza do jedálenského kútika a kuchyne.

Na zútulnenie

Hneď za dverami upúta vinylová tapeta, na ktorej vyniká veľké zrkadlo v zlatom ráme. „Vybrala som vinylové tapety. Sú nielen pekné
a zútulňujú priestor, ale aj praktické, kedykoľvek ich možno utrieť,“
zdôvodňuje výber Janka. Tapety sú v každej miestnosti. V spálni
dominuje nádherná a upokojujúca modrá tapeta pripomínajúca
more, v obývačke sivá s motívom kruhov a s jemnými kryštálikmi.
Obrovské okná sú zmäkčené záclonami. V obývačke dopĺňa jemnú
záclonu dekoratívny záves na reguláciu svetla, v spálni je zasa praktický zatemňujúci. Na balkónových dverách pri jedálenskom stole sú
moderné plisé rolety.
Adela MOTYKOVÁ, Foto: Robo HUBAČ
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