Interiér

Priechodná

Niektoré panelové byty disponujú hygienickou
miestnosťou, pre ktorú je príznačnejší názov
kúpeľňový koridor. My sme jednu takú navštívili
po rekonštrukcii.

Terakotový obklad vnáša farbu
aj do bielo ladenej kuchyne.
Pre ucelený dojem je podlaha
v kuchyni, kúpeľni a chodbe
jednotná.
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V

äčšina neslávnych priechodných
kúpeľní končí uzatvorením. Získaný
benefit je plnohodnotný priestor
pre umývadlo a vaňu či sprchovací
kút. V tomto prípade sa zrelý manželský pár
rozhodol nechať kúpeľňu otvorenú. Krátka
spojnica medzi vstupnou chodbou a kuchyňou by im chýbala. Mysleli najmä na budúc-

nosť. Keď už bude nosenie tašiek s nákupmi cez dlhú chodbu a obývačku do kuchyne
na obtiaž.

Vhodnejší kút
Aj keď malá kúpeľňa vyvolávala pocit, že
zariadiť ju po novom bude hračka, opak

4 pravidlá
pre
priechodnú
kúpeľňu
Zjednotiť podlahu a dizajn
s ostatným interiérom - opticky spoja priestor
Presvetliť priestor vhodným osvetlením a svetlým
obkladom
Voliť zariaďovacie prvky
v jednoduchých líniách
Stop výrazným vzorom
- malý priestor ešte viac
rozbijú

Malý priestor vyžadoval dostatok
osvetlenia. Sklenená zástena je o 10 cm
kratšia ako sprchovacia vanička, čím je
zabezpečení pohodlný a bezpečný pohyb
kúpeľňou.

Akcentom kúpeľne je čierny dizajnový
nábytok – kontajner od Anna Castelli
Ferrieri a zrkadlo od Philippe Starck.

bol pravdou. Navyše do rekonštrukcie mala
spadať aj kuchyňa a chodba, a to už bolo
veľké sústo. Tak sa manželia s rozdielnými
predstavami o vizáži novej kúpeľne radšej
obrátili na odborníčku. Kým domáci pán
preferoval vaňu, ženská polovička nástojila
na sprchovacom kúte. Jej silný argument
bol bezbariérový vstup, ktorý o pár rokov

obaja ocenia. Nakoniec táto alternatíva vyhrala aj z pohľadu zariaďovania.

Rozmerové
kombinácie
Sprchovací kút je menej náročný
na priestor a rozmerovo sa mu dokáže pri-
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Sprchovaciu zostavu dopĺňa veľkorysá
hlavová sprcha.

Rohové umývadlo poskytuje komfortný
priestor počas hygieny.

spôsobiť. Domáca pani hneď na začiatku
vylúčila sprchovacie kabíny. Nesedel jej ich
členitý dizajn ani uzavretosť. Veď tá je citeľná už zo samotnej kúpeľne. Naopak jedna
transparentná sklenená stena ohraničuje
kút na sprchovanie diskrétne. Rozmery murovanej vaničky mohli dosahovať maximálne
90 x 90 cm aby medzi ňou a stenou vznikol
aspoň 60 centimetrový prechod a ostalo
dostatok miesta na umývadlo. Sklenená zá-
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Aby bolo v sprche čo najviac miesta,
dizajnérka zvolila podomietkový variant
sprchovacej armatúry.

stena je dokonca ešte o desať centimetrov
kratšia. Tak neprekáža v pohybe cez kúpeľňový koridor.

V jednotnom duchu
Pri výbere podlahy dbala bytová dizajnérka na vizuálne scelenie priestoru. Chodbu,
kúpeľňu i kuchyňu preto pokrýva identická
dlažba. Rovnaký svetlý odtieň sa mal obja-

viť aj na obklade. No problémy s dodávkou
stáli za rozhodnutím, staviť na obľúbenú farbu domácej pani, terakotovú. Tá pre zjednotenie kúpeľne a kuchyne našla miesto aj
na stene za kuchynskou linkou.
Vzhľadom na tmavší odtieň obkladu bolo
treba malý priestor presvetliť o čosi výdatnejšie. Riešenie ponúklo rozmerné stropné svietidlo, ktoré dostatočne osvetlí celú kúpeľňu.
Katka ŠATANKOVÁ, Foto: Laura WITTEK
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Táto rekonštrukcia bola aj napriek malým rozmerom pre
mňa veľkou výzvou. Atypický priestor priechodnej miestnosti
som riešila spoločne s priľahlými priestormi tak, aby pôsobili
kompaktne. Zvolená paleta farieb pôsobí nadčasovo a vkusne
a spoločne s výberom jednotlivých prvkov odráža osobnosť investorky a jej zmysel pre dizajn.

Pozdĺž
kúpeľňového
koridoru sa
núkalo miesto
na odkladanie
uterákov.
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O odvod vody
z vaničky sa
spoľahlivo
postará líniový
podlahový
žľab. Poistka
je murovaný
obrubník.
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