Na návšteve

Vydarená premiéra
Čerstvá majiteľka dvojizbového bytu sa pustila do
zariaďovania svojho prvého bývania sama. Ako to dopadlo?
Klobúk dolu, na laika to zvládla s bravúrou profesionála.
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Všimnite si, že medzi sklenenou
a drevenou tabuľou stola nie je žiadna
škára. Zrezanie hrán oboch tabúľ pod
45° uhlom zamedzuje prístup prachu
a omrviniek.

Návrh kuchynskej linky je tiež dielo
domácej panej. Biela sklokeramická séria
spotrebičov ju najskôr oslovila dizajnom.
No prax ukázala aj jej iné prednosti.

Stenu obloženú drevom majiteľka videla
v jednej reštaurácii. Tu získala kontakt
na slovenského výrobcu, ktorý spolu
s obkladom vyrobil aj skrinku pod TV,
jedálenský, konferenčný a príručný stolík.

M

ladá dáma výber prvého samostatného bývania dôkladne zvažovala. Do finále postúpili dva
dvojizbové byty v novostavbách
nachádzajúcich sa pár blokov od seba. O víťazovi rozhodla dispozícia. Dve priestranné, dobre presvetlené izby, kúpeľňa, ktorú
netlačia centimetre, samostatná toaleta,
balkón. A  šatník, priestor na nezaplatenie,
ktorý chýba v nejednom novonavrhnutom
interiéri. Bonus bolo garantované parkovanie a vyššia bezpečnosť v uzavretom a kamerami monitorovanom komplexe.
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Reliéfny povrch obkladu a políc vznikol
kefovaním smrekových dosiek tvrdými
oceľovými kefami.

S návrhom obkladu pomohol kamarát
dizajnér, ktorý vytvoril skladbu rôzne
širokých obkladov a výškové radenie políc.
Samotná montáž steny trvala takmer celý
deň a ako majiteľka priznáva:
„Chvíľami sa aj improvizovalo.“
Slovenského pôvodcu má aj sedačka
vyrobená na mieru, aby presne zapadla
do priestoru. Biela skrinka pod TV a prvok
na konferenčnom stolíku tvoria farebné
prepojenie obývačky s kuchyňou.

Aby sa mohla domáca pani plne realizovať, nový byt mal mať status „holobyt“. Hoci
sa s istými obmedzeniami zo strany stavebníka stretla, mala definovaných dodávateľov pevne zabudovaných predmetov,
ako sú podlahy, obklady, kuchynská linka
či zdravotechnika, štandard jej neurčovali. Vďaka tomu jej ostalo dostatočne široké pole pôsobenia. Celý interiér, počnúc
kuchyňou cez obývačku, spálňu až po kupeľňu je jej vlastné dielo. Do odborných
rúk zverila len doladenie priestoru bytovými textíliami.

Vkusne a prakticky
Z  rodičovského domu sa mladej slečne príliš nechcelo, ani čas ju netlačil, a tak
na interiéri pracovala krok za krokom takmer
rok. Dostatok času, záľuba v navštevovaní
obchodov s nábytkom a bytovými doplnkami, inšpirácie z časopisov o bývaní, vrodený
cit pre kombináciu a vnímanie priestoru nakoniec priniesli ovocie v podobe interiéru,
v ktorom sa cíti príjemne, ako doma.
Pri zariaďovaní kládla dôraz nielen
na estetiku, ale aj na praktickosť. Čisté
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Dekor na vstavanej skrini osviežil svetlú
spálňu. Farebne a tvarovo rozmanité
koberce vyrezané na mieru zas vniesli
hravosť do chodby a dennej zóny.
Na to, aby boli koberce čisté a vyzerali
nadýchane, sa stará jej najlepší pomocník
– robotický vysávač.

Aj malá môže byť funkčná. Dokazuje
to predsieňová zostava pochádzajúca
z rovnakej dielne ako nábytok v obývačke.
Smrekové drevo navyše opticky zohrieva
biely priestor.

Mgr. art. Jana
Cymorková
návrh textilných
dekorácií
www.cymorka.sk

Klientka ma oslovila s prosbou o návrh dotvorenia interiéru a riešenie tienenia. Jej požiadavka bola zútulniť
a otepliť interiér, dosiahnuť pocit súkromia a rozohrať priestor farbami. Keďže
priestor bol už zariadený s použitím viacerých prvkov z krásneho prírodného
dreva, volila som prírodné materiály aj
pri výbere závesov a dekoračných vankúšov s jemnými florálnymi motívmi.
Koberce Miroo dodávajú celému interiéru farebnosť a vďaka organickým tvarom i hravosť a mladistvosť. Boli pre tento priestor navrhnuté na mieru.
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Zo strany dodávateľa bytu mala majiteľka
predurčené, kde si má pevne zabudované
predmety zadovážiť. Keďže jej nesadol
žiadny dekor z ponúkaných kúpeľňových
nábytkov, dala na skrinke vymeniť
predné plochy a obložiť boky smrekovým
obkladom.
Majiteľkina obľuba bielej sa odzrkadlila aj
na štýlových armatúrach a kúpeľňových
doplnkoch.

línie, hladké plochy a ľahko čistiteľné povrchy spĺňajú oba aspekty. Po skúsenosti
s tmavou podlahou či sklokeramickou varnou doskou, ktoré ukážu každé zrnko prachu, siahla po bielych alternatívach, ktoré
si nevie vynachváliť. Uprednostnila kvalitu
pred naoko výhodnými cenami a prebudil
sa v nej i lokálpatriotizmus. Veď pod väčšinou nábytku sú podpísaní slovenskí výrobcovia známych i menej zvučných mien.
Katka ŠATANKOVÁ, Foto: Laura WITTEK

