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Čaro bieleho
interiéru
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NA DOTYK
• svieže dekorácie
• štýlová záhrada

Vyskúšajte náš komplexný servis s kancelárskymi
potrebami šitý na mieru každému zákazníkovi.
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Dizajnové lavičky

Interiér

Čaro

bielej
Zväčšiť priestor a nahradiť chýbajúce metre štvorcové – to bola hlavná úloha
pre bielu farbu, ktorá dominuje v zrekonštruovanom podkroví
trojposchodového domu v kanadskom Montreale.
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D

om sa nachádza v starej mestskej
štvrti Plateau Mont-Royal, kde
v súčasnosti býva najviac mladých
ľudí vo veku od 25 do 34 rokov. Vyše polovica z nich žije single a výnimkou nie
je ani majiteľ bytu, ktorý rekonštrukciou
nevzhľadného podkrovia poveril architektonické štúdio L. McComber Itée.

JEDNODUCHÝ
A VZDUŠNÝ
Mladí tvorcovia sa do prestavby pustili
s cieľom vytvoriť moderný dynamický
priestor, ktorý si možno prispôsobiť podľa aktuálnych potrieb. Takže miesto
na pohodlný život tu v budúcnosti nájde
aj prípadná rodinka majiteľa. Stačí zmeniť dispozície bytu a súkromie pre dieťa
i rodičov je zaručené. Kým však docielili

 Na drevenej podlahe je zachovaná patina, ktorú architekti zvýraznili bielou
farbou.
 Zo spálne sa schádza do obývačky a majiteľovho ateliéru.
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nový stav, podkrovie s históriou siahajúcou do roku 1880 im pripravilo viacero
prekvapení...
Architekti zistili, že súčasná plochá strecha bola postavená na vrchole pôvodnej
šikmej strechy, kde sa navyše nachádzalo aj viacero vrstiev dechtu. Staré konštrukcie a nánosy odstránili a vytvorili
novú konštrukciu. Získali takmer dva
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metre nového priestoru, ktorý sa krásne
otvoril, presvetlil a nadobudol moderný
vzhľad. Majiteľ ho vyčlenil na veľkú hlavnú spálňu s kúpeľňou. V miestnosti, zariadenej jednoducho a prakticky, upúta
zaujímavo riešená knižnica.




NALADENÝ NA BIELU
Celý interiér majiteľ ladil do bielej farby,
ktorá je variabilnejšia než sa zdá. Chladnejší akcent tejto farby pretepľujú prvky
z dreva, ktoré interiéru dodávajú prírodný nádych. Biela podlaha priestor opticky zväčšuje, v lete pôsobí vzdušnejšie
a v zime zasa sviežo.
Biela (na rozdiel od módnych výstrelkov)
sľubuje istú nadčasovosť. Pod označením „biela“ sa však vo farebnej palete
skrývajú desiatky rôznych odtieňov. Ten,
ktorý použili tvorcovia na steny a dlážku,
pôsobí prívetivo. Čistý, moderný interiér
a minimum nábytku vytvorilo z podkrovia
krásny a luxusný byt, ktorý majiteľovi
dnes i zajtra poskytne dostatok pohodlia.
Text: Dagmar Murgašová
Foto: Steve Montpetit



 Drevená knižnica s hojdačkou pôsobia atraktívne.
 Minimalizmus vládne aj v jednej z kúpeľní.
 Biela farba rozžiari a zväčší priestor. Jej veľkou výhodou je ľahké kombinovanie
s ďalšími farbami a materiálmi.
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V rytme
životného štýlu
mladej rodiny


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

M

anželia chceli moderný, ale
praktický domov, v ktorom by
mali dostatok miesta aj na zábavu a relaxáciu. Pôvodná dispozícia
rezidencie Butterton pozostávala zo samostatnej, málokedy používanej jedálne
v prednej časti domu a kuchynsko-obývacej 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 vyrátali, že až štyridsať percent plochy
manželia využívali zriedkavo. Po vzájomných konzultáciách sa ubezpečili, že životnému štýlu mladej rodinky by najviac
vyhovoval otvorený obývací priestor,
a tak začali s rekonštrukciou.
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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.
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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, ktorá sa stala ozajstným srdcom domova.
Jednu z miestností na prízemí ponechali ako pracovňu a z druhej urobili salónik,
v ktorom rodina môže oddychovať a pozerať televíziu.
Do kuchyne umiestnili takmer štyri metre dlhý centrálny ostrovček, ktorý pokryli matným sklom. V ostrovčeku sa nachádza dvojitý drez s drvičom odpadu
na jednej strane a barový pult na druhej.
Do linky s množstvom úložného priestoru zakomponovali dve rúry, mikrovlnku,
parnú rúru a vinotéku. Na jednom konci
sa nachádzajú skladacie dvere, ktorými
možno kuchynskú časť v prípade potreby rýchlo uzavrieť a poriadok je hotový!
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INŠPIRATÍVNA
PRACOVŇA
Nová obytná zóna na jednom konci
s kuchyňou a na druhom s novou jedálňou sa vyznačuje čistými líniami a pestrou farebnou paletou. Osvetľovací systém vyriešili tak, aby sa v každej časti
príjemne oddychovalo – nájdeme tu
centrálne osvietenie i veľa zónových
svietidiel.
Do televízneho salónika umiestnili pohodlnú červenú sedačku v tvare L a kreslo 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 kontrastujúcim so sviežimi farbami pracovných stoličiek známych modelov Eames
EA 117. Zmodernizovali a novou sanitárnou technikou vybavili tiež WC, kde sa
na dlážke a stenách pekne vynímajú veľkoformátové 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 prestížne ocenenie v medzinárodnej súťaži
International Property Awards.

Text: Zuzana Martinová
Foto: Alex Maguire Photography

 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.
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 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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Detský
vesmír
plný hravosti

Obľúbené postavičky, pestré farby, rôzne
tvary, veselé príšerky a nápady, ktoré
povzbudzujú fantáziu. To všetko sa deťom
páči a nemalo by chýbať ani v ich izbičke...
Text: Zuzana Martinová

DIZAJN S LÁSKOU
Estetická, kvalitná, ekologická a navyše za rozumnú cenu – taká je kolekcia kartónových
kresielok Toytoy. Ľahké a pohodlné, rýchlo sa dá zložiť a aj malé dieťa si ho prenesie, kam
potrebuje. Vyrába sa v troch veľkostiach a s tromi rôznymi grafickými motívmi. Dizajn s lás
kou – tak nazval túto kolekciu mladý dizajnérsky pár Salomé Strappazzon a Mikael Mourgue,
ktorých k jej vytvoreniu inšpirovali vlastné dcéry – dvojičky.
Foto: Raphael Lacoste – Florent Goy, www.toytoy.ca
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DIZAJN

DOM·I·NO

Z

námy dizajnér Lincoln Kayiwa vytvoril hravé svietniky, ktoré si razom získali popularitu. Inšpiráciu našiel v domine, hre s ázijským pôvodom. Doštičky premenil na porcelánové stojančeky na čajové sviečky, pričom jedna polovica je prázdna a druhú tvorí sviečka, teda jedna
výrazná bodka. Svietnik s dĺžkou12 a šírkou 6 centimetrov má hrúbku 1,8 cm a váži 0,17 kilogramu.
K dispozícii je v čiernej, modrej, zelenej, oranžovej, červenej, fialovej, bielej a žltej farbe.
Foto: Chikako Harada
www.kayiwa.fi
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Letné
zbližovanie



Zmysel nášmu životu dávajú priateľstvo a láska. Ak cítime ich nedostatok,
sadnime si na lavičku...
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Hlavný partner
rubriky Umenie:

Veľkodistribúcia liekov

Partneri rubriky:

Sliezska 9, 831 03 Bratislava 3

Veľkodistribúcia liekov

Sliezska 9, 831 03 Bratislava 3

Veľkodistribúcia liekov
Sliezska 9, 831 03 Bratislava 3

Veľkodistribúcia liekov

Foto: Image courtesy of KAYIWA
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N

a námestí, v parku či na ulici zastavme čas a posaďme sa na lavičku. Chvíľu alebo dve pozorujme, ako sa ľudia náhlia, prechádzajú,
čakajú, stretávajú... Možno nás poteší,
keď si k nám zrazu niekto prisadne. Zjednotení spoločnou náklonnosťou
k skromnému oddychovaniu prelomíme
ticho a začneme sa zhovárať... o počasí...
o výhodách a nevýhodách cestovania
lietadlom či vlakom... alebo o iných milých banálnostiach, aké si len dve cudzie
osoby môžu medzi sebou vymieňať. Slová prúdia od jedného k druhému, občas
ako tenké ploskáčiky urobia na vode
žabky, až sa o pár okamihov zmenia
na lúče... Aké príjemné je takéto svetlo,
jemné žiarenie prichádzajúce zo vzdialených zdrojov cez nekonečné plochy...



 Plavba do snov na poetickej Plachetnici sa môže začať vo Vercheres...
(Foto: Félix Guyon)
 Prisadneme si? Lavičku tajomstva od známej sochárky Ley Vivot nájdeme
nielen v Montreale, ale vo viacerých metropolách na celom svete.
(Foto: Jeangagnon)
 Dizajnér Lincoln Kayiwa na svojej Joki, ktorá ponúka oddych aj v Helsinkách.
(Foto: Image courtesy of KAYIWA)
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KDE SA TO STALO?
Možno v Montreale na Lavičke tajomstva, ktorá sa zrodila v tvorivej dielni Ley
Vivot. Táto sochárka prišla na svet v českom Šumperku a dlhé roky žije a pracuje striedavo v Kleinburgu, Ontariu, New
Yorku a Mexiku.
Alebo vo švajčiarskom La Chaux-deFonds na lavičke Floe, ktorá pripomína

odtrhnutú kryhu z ľadovca. Navrhli a vyrobili ju Stéphane Badet a Laurent De
Bernardini vo svojom ateliéri Sofia designers.
A či v Helsinkách na lavičke Joki, vlniacej
sa ako rieka, ktorá inšpirovala známeho
dizajnéra Lincolna Kayiwa. Originálna
vlna z brezovej preglejky dosahuje dĺžku
315 a šírku 105 centimetrov.
Je tiež možné, že v kanadskej Vercheres
na lavičke – plachetnici. Jej tvorca Félix

Guyon vyniká svojím umeleckým prístupom k dizajnu a nezvyčajný tvar zdôvodňuje: „Keď mi ponúkli vytvoriť lavičky
na tomto mieste, okamžite som sa preniesol do sedemnásteho storočia,
do čias, keď jediným dopravným prostriedkom bola loď poháňaná vodou
a vetrom.“
Všade na svete však nájdeme lavičku, čo
aj celkom nenápadnú a bezvýznamnú,
na ktorej môžeme zažiť niečo nezabudnuteľné, niečo, čo nás naplní radosťou
a milotou...
Text: Dagmar Murgašová
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 Oddych v Montreale ponúka elegantná
DELTA, ktorá sa zrodila zo spolupráce ALTO
Design a Équiparc.
(Foto: Adrien Williams)
 Dialógy na Floe v La Chaux-de-Fonds
(Foto: Corinne Cuendet, 2011)
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