
50 9/2015



519/2015

Na návšteve

Vylepšený
STAČILO ZMENIŤ PÁR PRIEČOK I VSTAVANÉ ZARIADENIE A ZRAZU 

ROVNAKÁ METRÁŽ BYTU PREKVAPILA VÄČŠÍM PRIESTOROM.
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Výber lokality, kam sa mladá ro-
dina presťahovala z podnájmu 
do vlastného bytu, prispôso-
bili zvolenej škole pre dcérku. 

S funkčným radením obytných miestností 
v trojizbovom byte sa budúci majitelia stotož-
nili. Neboli si však istí veľkosťou spoločenskej 
zóny, nevyhovovala im malá kúpeľňa a chý-
bal šatník. Preto navštívili interiérové štúdio, 
ktorého realizácie ich zaujali v časopise.

„Pri prvej návšteve na nás tento byt pô-
sobil oveľa menším dojmom. Premýšľali 
sme, či nám bude vôbec vyhovovať,“ spo-
mína domáca pani. Architektky Merešová 
a Virdzeková zo štúdia Arcada, ktoré prišli 

Kuchynská stena a zástena sa nesú 
v béžovom odtieni, rovnako ako dlažba 
vo vstupnom priestore. Ten opticky 
uzatvára tmavý akcent kompaktnej steny 
so vzorovanou tapetou. 

Dobrý nápad viacúčelového 
využitia priestoru obývačky je malá 

pracovňa, ktorá elegantne nadväzuje 
na nábytkovú zostavu. 
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Plôška
na obhliadku s budúcimi majiteľmi, však 
rýchlo odhadli skryté kvality priestoru. „Už 
ich prvý nápad zrušiť veľkorysý kuchynský 
ostrovček oproti vstupu do spoločenskej 
zóny nás presvedčil.“ 

Potrebné zmeny
Pôvodná otvorená obývačka s kuchy-

ňou a jedálenským kútom disponovala 
pomerne tmavými odtieňmi na stenách aj 
nábytku, čím sa vytvoril dojem menšieho 
priestoru. Veľký kuchynský ostrovček bol 
síce komfortný, ale v konečnom dôsledku 
zmenšil mierku celej miestnosti. Preto noví 
majitelia súhlasili s jeho zrušením.

Za povšimnutie stojí aj riešenie obývacej 
zostavy, ktorú autorky navrhli z identických 

materiálov ako kuchynskú linku. Vysoký lesk 
na béžovej zástene opticky násobí priestor 

obývačky a necháva vyznieť jednoduché línie 
bielych skriniek.

Vizuálne odľahčená obývacia stena 
kombinuje otvorené police s uzatvorenými 

skrinkami, kde majú domáci dostatok 
úložného priestoru.
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Aké boli ich ďalšie požiadavky? Potrebovali 
šatník a väčšiu kúpeľňu, kde by sa zmestil 
sprchovací kút i vaňa. 

Pomohla komora
Autorky interiéru našli rezervy v pomer-

ne veľkorysých rozmeroch spálne, z ktorej 
si mohli dovoliť ubrať pár potrebných cen-
timetrov pre kúpeľňu. Naoko nepoznateľný 
posun o 50 centimetrov však umožnil situ-
ovať do hygienickej miestnosti nielen vaňu 
so sprchovacím kútom podľa prianí domá-
cich, ale aj dvojumývadlo a práčku. 

Menšiu linku s ostrovčekom nahradi-
la jednolíniová, po celej šírke miestnosti 
s rozmerom takmer päť metrov. Dopĺňa 
ju kuchynská stena až do výšky stropu 
na mieste bývalej jedálne. Ponúka kom-
fortné vybavenie a dostatok odkladacieho 
priestoru, až natoľko, že sa domáci zriekli 
malej komory na chodbe. To otvorilo nové 
možnosti na vyriešenie veľkého šatníka.

Farebne vyvážený
Nová spoločenská zóna sa rozžiari-

la bielou farbou na stenách, kuchyn-

O ďalší optický klam sa postarali dvere 
do kúpeľne a toalety so skrytou zárubňou, 
ktoré pokrýva jednotná tapeta. Po zatvorení 
dvere dokonale splynú so stenou.

V zastavanej časti predsiene ponechali 
architektky niku na elegantný stolík 
na mieru, ktorý majiteľom slúži ako 
odkladacie miesto na kľúče i telefóny.

Malú vstavanú skriňu nahradil veľkorysý šatník. 
Získali ho ukrojením časti vstupnej haly, ktorú 
spojili s bývalou komorou. Zrkadlo na plnú výšku 
stropu osadené na rohu šatníka opticky zväčšilo 
priestor vstupu.
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ských skrinkách s vysokým leskom, je-
dálenskom stole aj dvoch sedačkách. 
Pekne vynikne v kombinácii s drevenou 
podlahou a opakujúcimi sa lesklými plo-
chami vo farbe bielej kávy. O pútavé ak-
centy v celom interiéri sa stará luxusná 
tapeta. V čiernom variante ju architektky 
zvolili na pohľadovú stenu oproti vstu-
pu do bytu. Aby plocha tapety pôsobila 
kompaktne, prechádza na skryté bezzá-
rubňové a bezfalcové dvere do kúpeľne 
a toalety.

Inéz BÚCI, Foto: Robo HUBAČ 

Biele záhlavie manželskej postele 
s integrovanými nočnými stolíkmi vyniká 
na pozadí tapety s rovnakým dekorom ako 
vo vstupnej hale a v obývačke, ale v jemnom 
odtieni fialovej.

Veľkoformátová dlažba s dekorom svetlého dreva 
vo vstupných priestoroch plynulo prechádza 
do kúpeľne a toalety. Po rekonštrukcii si kúpeľňa 
polepšila takmer o 2 m2. 


