
22 |                              06-08/2015

Manželia s dvoma deťmi poverili architektonické štúdio LLI Design 
rekonštrukciou interiéru prízemia rodinného domu, ktorý bol postavený pred 
piatimi rokmi.

InterIér

M
anželia chceli moderný, ale 

praktický domov, v ktorom by 

mali dostatok miesta aj na zá-

bavu a relaxáciu. Pôvodná dispozícia 

rezidencie Butterton pozostávala zo sa-

mostatnej, málokedy používanej jedálne 

v prednej časti domu a kuchynsko-obý-

vacej zóny na zadnej strane, z ktorej bol 

výhľad do záhrady. Tu sa nachádzali aj 

dve prijímacie miestnosti, ale jednu 

z nich používali len občas. Architekti vy-

rátali, že až štyridsať percent plochy 

manželia využívali zriedkavo. Po vzájom-

ných konzultáciách sa ubezpečili, že ži-

votnému štýlu mladej rodinky by najviac 

vyhovoval otvorený obývací priestor, 

a tak začali s rekonštrukciou.

V rytme 
žiVotného štýlu 

mladej rodiny
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 Architekti celkom zmenili pôvodnú dispozíciu a z prízemia vytvorili veľký obytný 
priestor s viacerými zónami. Prepojenie oddychovej časti a kuchynského priestoru 
umocňuje podlaha z veľkoformátových dlaždíc.  
 Strohosť geometrických vzorov na koberci zmierňuje mäkkosť materiálu. 
 Kuchynskú linku si mladí manželia nechali vyrobiť na mieru. Vybavili ju 
špičkovými spotrebičmi, ktoré uľahčujú prípravu jedál.
 Kuchynský ostrovček pokračuje stolom, pri ktorom si možno dať rýchle raňajky.







noVÁ dynamiKa

Prvým krokom bolo odstránenie priečky 

oddeľujúcej kuchynský kút od jedálne, 

čím sa do miestnosti okamžite dostalo 

prirodzené svetlo a umožnilo ju rodine 

využívať celú. V tomto priestore vytvorili 

obývačku, jedálenský kút a kuchyňu, kto-

rá sa stala ozajstným srdcom domova. 

Jednu z miestností na prízemí ponecha-

li ako pracovňu a z druhej urobili salónik, 

v ktorom rodina môže oddychovať a po-

zerať televíziu. 

Do kuchyne umiestnili takmer štyri met-

re dlhý centrálny ostrovček, ktorý pokry-

li matným sklom. V ostrovčeku sa nachá-

dza dvojitý drez s drvičom odpadu  

na jednej strane a barový pult na druhej. 

Do linky s množstvom úložného priesto-

ru zakomponovali dve rúry, mikrovlnku, 

parnú rúru a vinotéku. Na jednom konci 

sa nachádzajú skladacie dvere, ktorými 

možno kuchynskú časť v prípade potre-

by rýchlo uzavrieť a poriadok je hotový!

InterIér

24 |                              06-08/2015







2706-08/2015                              |





26 |                              06-08/2015

 

inšPiratÍVna  
PraCoVŇa

Nová obytná zóna na jednom konci 

s kuchyňou a na druhom s novou jedál-

ňou sa vyznačuje čistými líniami a pes-

trou farebnou paletou. Osvetľovací sys-

tém vyriešili tak, aby sa v každej časti 

príjemne oddychovalo – nájdeme tu 

centrálne osvietenie i veľa zónových 

svietidiel.

Do televízneho salónika umiestnili po-

hodlnú červenú sedačku v tvare L a kres-

lo Egg od známeho dizajnéra Arne  

Jacobsena. Sivý koberec s geometrickým 

vzorom ladí s kuchynskou aj obývacou 

časťou.

Pracovňu tvorili s myšlienkou na deti – 

vytvorili v nej drevenú stenu na mieru, 

ktorú natreli bielym matným lakom kon-

trastujúcim so sviežimi farbami pracov-

ných stoličiek známych modelov Eames 

EA 117. Zmodernizovali a novou sanitár-

nou technikou vybavili tiež WC, kde sa 

na dlážke a stenách pekne vynímajú veľ-

koformátové dlaždice a obkladačky.

Architektonickému štúdiu LLI Design sa 

podarilo prízemie domu zmodernizovať 

a pretvoriť na krásny interiér a pohodlný 

domov, čo oceňujú nielen domáci, ale aj 

odborníci, ktorí mu nedávno udelili pre-

stížne ocenenie v medzinárodnej súťaži 

International Property Awards.

InterIér

 Aj pracovňu zdobí stolná lampa z dielne dizajnérskej ikony Arneho Jacobsena.  
 Vzhľad novej kúpeľne na prízemí ťaží z veľkoplošných obkladov v príjemnej 
teplej farebnosti. Štýl dopĺňajú veľké zrkadlá.

Text: Zuzana Martinová
Foto: Alex Maguire Photography





 Spoločné chvíle si rodina vychutnáva aj pri veľkom stole. Prevahu sivých tónov 
v jedálenskej časti spestrujú farebné tóny prelínajúce sa doplnkami. 
 Salónik vybavili modernou audio-vizuálnou technikou. 
 Pohodlné a nadčasové! Kreslo Egg, ktoré v roku 1958 navrhol známy dánsky 
dizajnér Arne Jacobsen.
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