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Na návšteve   

S mladíckym espritom
Sviežosť, hravosť a dizajn s miernou dávkou provokácie. 
Už na prvý pohľad je jasné, že tento interiér určite nepatrí 
niekomu tesne pred dôchodkovým vekom.
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Hovorí sa, že domáci miláčikovia sa zvyknú 
podobať na svojich pánov. Nielen výzo-
rom, no hlavne povahou. Toto pravidlo by 
sa malo povinne zaviesť aj do bývania. Re-

belov porušujúcich túto zásadu sa nájde stále dosť. 
Poznanie, že na ich škodu, prichádza až po čase. 
Navštívený interiér je z toho prvého spomenutého 
súdka. Smelo o ňom možno povedať, že ide o zr-
kadlový obraz životného štýlu, vkusu aj veku ma-
jiteľky.

S jasnými pravidlami
Toto štartovacie bývanie mladej absolventky vy-

sokej školy sa nachádza v novopostavenej bytovke. 
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Výhoda bola, že aktérky vstupovali do hry 
ešte vo fáze holobytu. Takže nielen nábytok, 

ale aj podlahy, steny, návrh kuchyne sa 
mohol riešiť na mieru podľa požiadaviek 

domácej panej.

Legenda k pôdorysu: 
1 – predsieň 4,53 m2

2 – kuchyňa s obývačkou 32,58 m2

3 – terasa 7,34 m2

4 – spálňa 13,70 m2

5 – kúpeľňa s toaletou 6,48 m2

Spoločenský monopriestor 
komunikuje s exteriérom vďaka 
veľkým preskleným plochám. 
Južná orientácia bytu mu 
zaručuje veľkorysú dávku 
denného svetla. 
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Pôdorys s plochou 57 m2 má nekomplikovaný ob-
dĺžnikový tvar. Okrem povinného príslušenstva ob-
sahuje dve obytné miestnosti. Dispozičný koncept 
sa drží štandardných pravidiel. Obývačka je spoje-
ná s kuchyňou, spálňa si zachovala svoje súkromie. 
Keďže miestnosti sú orientované na jednu svetovú 
stranu, svorne sa delia o spoločnú terasu. Ani jedna 
tak nie je ochudobnená o možnosť panoramatické-
ho výhľadu na mesto.

Na kuchynskú linku nadväzuje skriňa, 
ktorá ukrýva chladničku, potravinovú skriňu 
a malý šatník. Geometrický raster dvierok 
korešponduje s atypickým usporiadaním 
horných skriniek linky. Zástena v kuchyni 
je zatiaľ vymaľovaná umývateľnou farbou, 
v budúcnosti by ju však malo nahradiť sklo.

Drvivá väčšina zariadenia pochádza 
od talianskej značky určenej pre mladé 

bývanie. Produktom síce nechýba odvaha 
experimentovať, no zároveň si zachovávajú 

zmysel pre účelnosť. Značka obsahuje 
množstvo tvarovo aj farebne variabilných 

modulárnych systémov, ktoré našli v tomto 
byte bohaté uplatnenie.  
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Ing. arch. Sylvia VESELÁ
www.lineadesign.sk

Práca na tomto projekte bola pre mňa výzvou 
a potešením zároveň. Na jednej strane som mala 
možnosť pracovať s mladou klientkou, pre ktorú 
je dizajn koníčkom a ktorá je otvorená novým 
netradičným riešeniam. Aj samotný priestor 
nám ponúkol solídny základ – kvalitné materiály, 
veľké presklené plochy, dobrú dispozíciu. 

Na druhej strane bola táto realizácia skúškou, 
či sa skutočne dokážem vysporiadať s takým 
inovatívnym dizajnom, aký ponúka značka 
LAGO. Myslím, že sa nám podarilo harmonicky 
skĺbiť dizajnový nábytok s drevenými parketami 
so štruktúrou dreva a vytvoriť tak príjemný mla-
distvý interiér, ktorý nepôsobí chladne. 

Informácie o interiéri: 
Podlahová plocha 57,29 m2

Autorka návrhu Ing. arch. Sylvia Veselá
Kuchynská linka, obývacia zostava,  
skrine, spálňa LAGO
Podlahy 

dlažba z rektifikovaného gresu Marazzi, 
drevená podlaha bielený dub Garbelotto

Svietidlá MAandDE, ITREE
Tapety vinylové, Marimeko, Sirpi

Spálňa je vďaka južnej orientácii zámerne 
ladená do bledomodrej. Dominuje tu 
avantgardná posteľ s vtipným dizajnom. 
Z rovnakej série pochádza aj nočný stolík.



1251/2012

Interiér osobnosť
Mladá majiteľka mala o budúcej vizáži svojho 

bytu pomerne jasnú predstavu. Chcela svieži a hra-
vý interiér s náznakom extravagancie. Tak aj znelo 
zadanie pre štúdio Lineadesign, ktoré si investorka 
vybrala. S autorkou návrhu Sylviou Veselou našli 
rýchlo spoločnú reč a za krátky čas vytvorili zohra-
ný tandem. Spolupráca prebiehala formou diskusií 
a dialógov, kde jedna strana má svoju predstavu 
a tá druhá, odborná, pomáha naviesť správnym 
smerom. Tak to bolo aj s výberom nábytku. Mladej 
majiteľke presne ulahodila do vkusu jedna talian-
ska značka, ktorú jej architektka odporučila. To, že 
sa byt z veľkej miery zariaďoval produktmi z jednej 
série, nebolo vôbec na škodu, práve naopak. Výsle-
dok vyznieva veľmi kompaktným dojmom. No čo 
je oveľa podstatnejšie, má jednu spokojnú nájom-
níčku.

Denisa S L A N ČOVÁ ,   Foto: Laura W I T T E K


