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steny alebo podlahu, je lepšie zvoliť skôr menšie plochy. Výborné sú bytové doplnky v tejto
farbe. Zelená má obrovskú škálu nádherných
odtieňov, ktoré sa skvele kombinujú navzájom
i s ostanými spomínanými farbami. Je len na
vás pre akú farebnú kombináciu sa rozhodnete
na stene, tapete či doplnkoch. Zvoľte však len
jednu základnú, dominantnú farbu, ktorú doplníte maximálne dvomi inými farbami.

Rôzne podoby textilu

TEPLO
DOMOVA

Príjemnú

atmosféru

Tkanina má mimoriadnu schopnosť zútulniť
interiér. Vnáša do priestoru nielen pocit tepla, súkromia a intimity, ale aj farebnosť a dekoratívnosť. V prípade obývačky, ktorá hrá
v dome rolu spoločenskej miestnosti, môžeme prostredníctvom textilných doplnkov výborne doladiť atmosféru zvoleného konceptu. Vďaka širokému sortimentu látok rôznych
vzorov, farieb a štruktúr je z čoho vyberať.
Textílie sa výborne uplatnia vo forme dekoračných alebo funkčných závesov, rímskych
roliet, japonských panelových stien, poťahov, dekoračných vankúšov alebo prikrývok.
Napríklad záves alebo látkový panel dokáže
jemne rozptýliť a zmäkčiť svetlo a popri tom
ukryť ostrý a často nevzhľadný detail styku
okna a steny. Najmä v čase, keď nám chýba slnečné počasie, prináša textil do interiéru teplo a pohodu. Dizajnéri pri vymýšľaní nových
textilných kolekcií sledujú módne trendy a inšpiráciu hľadajú v prírode, v umení i v histó-

rii. Často pretvárajú staré historické motívy
do podoby, ktorá zodpovedá smerovaniu interiéru súčasnosti. Výrobcovia neustále dodávajú na trh nový sortiment a produkujú stále
modernejšie kolekcie. Momentálne sa najčastejšie používajú rôzne zmesi prírodných
a umelých vlákien. Umelé vlákna dodávajú
prírodným materiálom lepšie úžitkové vlastnosti, napríklad lepšiu odolnosť voči oderu
či nízku krčivosť. Esteticky však nedokážu
úplne nahradiť prírodné tkaniny. Čistý hodváb, bavlna či ľan si oveľa dlhšie zachovajú vizuálne estetickú hodnotu, pretože prírodné
vlákno starne prirodzene. Neodmysliteľnou
súčasťou dekorovania interiéru sú tapety, ktorých je v súčasnosti na trhu obrovské
množstvo. Často sú súčasťou veľkých textilných kolekcií, takže dokážu prepojiť a zjednotiť jednotlivé prvky interiéru do bezchybného
celku. Nebojte sa použiť aj výraznejší florálny
motív, dekor starého dreva či ošúchaného obkladu, alebo jednoduchú štruktúru v pokojných teplých tónoch. Budete prekvapení, ako
sa odrazu celý priestor príjemne zmení.

Koberce sú čoraz
obľúbenejšie
Podlaha z akéhokoľvek materiálu môže byť pekná a jednoduchá na údržbu, ale pocit z mäkkého
koberca z príjemného materiálu pod bosými nohami nikdy nenahradí. Koberec dokáže priestor
výborne zatepliť a zútulniť. Charakter miestnosti

tvoria (nielen) detaily
text Jana Cymorková foto Muuto, Austroflamm

Kozub a praskajúci oheň
v ňom dokážu počas
chladných jesenných
a zimných večerov
vyčariť v dome magickú
atmosféru. V prípade,
že pre toto najhrejivejšie
zariadenie nemáme doma
priestor, dokážeme si
útulnú a teplú atmosféru
vytvoriť aj pomocou
bytových doplnkov.

O

bývačka je centrom spoločen-

ského života rodiny. Hostíme v nej
našich priateľov a známych, relaxujeme tu s najbližšími. Miesto,
kde sa prelínajú rôzne štýly a trendy, je obrazom nášho vkusu a odrazom našej osobnosti. Zvyčajne je najväčšou a najreprezentatívnejšou miestnosťou v byte či dome. Súčasným
trendom je spájať obývačku s kuchyňou a jedálňou a rozšíriť tak v danom priestore rozsah
spoločenských aktivít. S príchodom sychravej
jesene, ktorá má však svoje neopísateľné a romantické čaro, trávime v našich domovoch
opäť viac času. O to viac potrebujeme útulný
priestor plný hrejivej atmosféry.

Hra farieb

Prichádza jeseň – najfarebnejšie ročné obdobie a práve farby najvýraznejšie ovplyvňujú aj
pocit tepla v interiéri. Jesennú paletu farieb
otvára určite hnedá, ktorú dopĺňajú žltá, oranžová, béžová, zelená a, samozrejme, najvýraznejšia červená. Hnedá farba je všeobecne veľmi obľúbená pretože má prírodný charakter
a dá sa výborne kombinovať s inými odtieňmi.
Žltá pôsobí optimisticky a priestor vždy rozžiari a opticky zväčší. Oranžová je dominantná,
podmanivá a podvedome vzbudzuje chuť do života. Červená farba je veľmi dynamická a kontrastná. V interiéri sa s ňou musí zaobchádzať
naozaj citlivo. Ak sa rozhodneme pre červené

Dizajn textílie a tapety „Maple" navrhla dizajnérka Fiona Howard. Je to moderný vzor s abstraktnými tvarmi listov, ktorý vytvára prekvapivý grafický dizajn. Farebné vzory sú tlačené na
bavlnu, takže čalúnenie i závesy sú príjemné na
dotyk i na pohľad.
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môže zjemniť alebo ,naopak, zvýrazniť časť,
ktorá má najviac upútať pozornosť. Kusové
koberce sú stále preferované, pretože sa s nimi ľahko manipuluje a dajú sa kedykoľvek
jednoducho vymeniť. V neutrálnom priestore môže farebný koberec vytvoriť ohniskový
bod alebo podporiť iný prvok interiéru – napríklad vizuálne vypichne konferenčný stolík a zároveň vymedzí zónu sedenia. Na trhu je množstvo tkaných a viazaných kobercov
z prírodných materiálov (vlna, hodváb) alebo umelých vlákien (polyester, polyakryl, polypropylén). Trendom sú tvarované koberce
alebo koberce vo vintage štýle, ktoré interpretujú historické koberce v modernom duchu. Často sú vyrobené zo starých vyblednutých kusov. Hotové sa následne čistia a znovu
sa povrchovo upravujú – často sú zošívané
z viacerých kusov s efektom čiastočného vyblednutia. Výsledkom je unikátny umelecký
prvok s patinou minulosti.

▲ Efektná lampa od firmy Modant je vyrobená
z liany. Vnáša do interiéru kus prírody a spolu
s jemným podsvietením je príjemným spoločníkom počas dlhých večerov.

Charakter miestnosti
dotvárajú maličkosti
Nádych jesennej nostalgie vyčaríte jednoducho
aj prostredníctvom prvkov v už spomínanom
štýle vintage. Nábytok aj doplnky by mali byť
predovšetkým z kvalitných tradičných materiálov, samozrejme, s prvkami patiny. Praskliny,
hrdza či diery po červotočoch sa v tomto prípade stávajú dekoráciou. Kombinácia strohej modernosti so štýlom vintage je v súčasnosti veľmi
populárna najmä preto, že pôsobí veľmi uvoľnene, hravo a nadčasovo. Výrobcovia nábytku
a interiérových prvkov používajú aj staré drevo z krovov alebo starých rozpadnutých stôdol,
vďaka čomu v interiéri ožívajú naozaj originálne, autentické a jedinečné kúsky.
Takpovediac čerešničkou na torte v každej
miestnosti sú doplnky. Kvetinové aranžmány v žiarivých jesenných farbách v sklenených
alebo keramických vázach očaria každého, kto
do interiéru vstúpi. Využiť sa dajú prírodné
materiály a rôzne druhy rezaných kvetov predovšetkým z lúk, lesov, vinohradov a záhrad.
Tento zasnený a melancholický dizajn, je typický pre jesenné aranžmány, v ktorých vyniknú zakomponované nečakané prvky – kombinácia starého s novým, zeleniny s ovocím
a kvetinami, vetvičky, prútie, tráva a podobne. Efektne vyzerá aj kôra alebo mach. Večer
stačí už len zapáliť sviečky, ktoré poskytnú príjemné mäkké svetlo a navodia skvelú atmosféru a teplo domova. ⊳
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⊲ Spontánny, hravý a kreatívny Miroo so svojimi voliteľnými formami dáva
kobercom nový rozmer. Vybrať si môžete z 12 základných tvarov alebo si jednoducho
nakreslite ten „váš“. Limitovaný je len maximálny rozmer koberca 4 x 12 m.

Mgr. art Jana
Cymorková (30)
Štyri roky študovala interiérový dizajn
na Technickej univerzite vo Zvolene.
Štúdium v rovnakom odbore dokončila na
Fakulte architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Rok a pol
pracovala v kuchynskom štúdiu a potom dva roky viedla predajňu francúzskej
značky nábytku Ligne Roset. V roku 2011
založila vlastné štúdio CYMORKA interior design, ktoré sa zaoberá kreatívnou
a obchodnou činnosťou. Tá zahŕňa návrhy
a realizáciu interiérov a zastupovanie prestížnych svetových značiek textílií, tapiet,
tieniacej techniky a kobercov.
⊳ Prikrývka Red Fox rozmerov 140 x 200 cm je
z kolekcie bytových doplnkov švajčiarskej značky
Winter Home. Imitácia líščej kožušiny je vyrobená z High-Tech vlákna Kanecaron SK2. Vlákno je
veľmi jemné, pevné, nehorľavé a farebne stále.

až do

nakupujte nábytok cez
Názov kolekcie textilných doplnkov „Wabi Sabi“
od SCION pochádza z japonskej filozofie, ktorá
oslavuje krásu nedokonalosti. Využíva maliarske
ťahy, pruhy, ikat, batiku, atramentové škvrny,
ombré i kvetinové motívy, ktorých kombinácie
vytvárajú krásny harmonický celok.
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