
MEDIA KIT

MAGAZÍN INTERIER 
20. ROČNÍK
MEDIA KIT 2019

 jediný magazín o modernom bývaní 

ocenený 7 x titulom ZLATÁ PEČAŤ za excelentnú 

kvalitu (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018)



MEDIA KIT

V dobre navrhnutom interiéri sa vždy cítime veľmi príjemne. A podobne 

pohodlne sa cíti aj čitateľ v magazíne INTERIER, lebo redakcia pri 

jeho tvorbe vždy myslí na každý detail a v každom vydaní od jeho 

zrodu v roku 1999 ponúka originálne nápady zo sveta jedinečných 

interiérových i exteriérových riešení a predstavuje súčasné trendy 

v architektúre a designe. 

INTERIER si obľúbili všetci, čo preferujú kvalitu produktov i kvalitu 

života. Všetci, čo uprednostňujú moderný štýl bývania.
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CIEĽOVÁ SKUPINA
Moderní ľudia, ktorí vo svojom živote preferujú vysokú kvalitu, 

selektívnosť a trendovosť. 

 čitatelia, bohatí duchom, resp. peňaženkou. Tá prvá skupina si 

potrpí na duchovnú náročnosť, tá druhá na imidž, pričom obe skupiny 

sa spravidla orientujú podľa značiek, ktoré garantujú jednak kvalitu, 

jednak aktuálny módny či priekopnícky štýl, jednak tradíciu, hodnoty 

a solídnosť

 čitatelia, ktorí preferujú moderný štýl bývania a taktiež vysokú 

kvalitu produktov i kvalitu života 

 čitatelia, ktorí vyhľadávajú originálne nápady zo sveta jedinečných 

interiérových i exteriérových riešení a sledujú súčasné trendy 

v architektúre i designe 

ZÁSAH
 stredné a väčšie mestá, stredné a vyššie vzdelanie, stredné a vyššie 

príjmy

SEGMENT
 selektívne lifestyleové magazíny
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PARAMETRE
papier - exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík 

a nórskeho mramoru

rozmer - atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné 

grafické stvárnenie

rozsah - 100 - 132 strán (základ)

grafický koncept - originálne vytvorený vlastnými grafickými dizajnérmi

tlač - vysokokvalitná tlač s parametrami top knihárskej a časopiseckej 

produkcie 

DISTRIBÚCIA
distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest 

a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa 

sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

VYUŽITIE REMITENDY
nepredané časopisy sú redistribuované zmluvným partnerom: 

 VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá 

(Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy, 
 v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín INTERIER reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje z atraktívnym uhlom pohľadu, pričom kladie dôraz na originálne 

texty, kultivovanú prácu s jazykom a štýlom a taktiež kvalitné fotografie 

a výraznú grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor. 

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od 

úvodnej strany až po poslednú

KOMERČNÁ STRATÉGIA
magazín INTERIER vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality aj ako informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie
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             4.510 eur
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7.850 eur
7.500 eur

             7.150 eur
             6.810 eur

6.460 eur

4.730 eur
 4.730 eur
5.420 eur
9.610 eur

CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2019
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana 
1/2 strany vertikálne   
1/2 strany horizontálne   
1/3 strany 
1/4 strany 

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)
3. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum) 
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial) 
formát 2/1 strany
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu) 
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu) 
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu)
obálky
druhá 1/1 strana obálky
tretia 1/1 strana obálky
štvrtá 1/1 strana obálky
cover 1/1 strana obálky
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1 9.610 eur

všitý list
do väzby - dodaný inzerentom 4.730 eur

P. R. rubriky
6/1 strana - rubrika ŠTÝL 6.580 eur
1/1 strana 2.230 eur
1/6 strany - v rubrika NOVINKY 
(v neštandardizovaných formátoch) 810 eur

Príplatky
Všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10 %
Všetky inzeráty vyrábané redakciou + 10 %

Poznámky
* Storno poplatky: Do 14 dní pred uzávierkou - 50 %

Po uzávierke objednávok - 100 %
* Časopis INTERIER si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály
a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii časopisu
a jeho zásadám, resp. nie je možné ich technické zrealizovanie.
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CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV

Pri vkladaní či pribaľovaní vzoriek alebo testerov do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne jednu, alebo viac strán inzercie v tom istom čísle. Vzorka, 
alebo tester je vložený či pripevnený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania či vlepenia inzercie 
je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou.

Inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov k časopisu.

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu
- voľné vkladanie do časopisu + zatavenie do fólie
- vkladanie s určením pozície
- vkladanie s určením pozície + zatavenie do fólie
- vlepovanie na inzertnú stranu
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku + zatavenie do fólie

pri vklade k inzercii 
0,04 eur
0,10 eur
0,05 eur
0,11 eur
0,06 eur
0,13 eur

samostatný vklad / vlep
0,10 eur
0,16 eur
0,11 eur
0,18 eur
0,06 eur
0,13 eur

8786

Od ulice pôsobí nenápadne, vo vnútri 
však majiteľom poskytuje všetko, čo od 
nej čakali. Je priestranná a moderná, 
ladí so súčasnou čistou architektúrou 
rodinného domu. Na svoje si v nej 
prídu dospelí aj deti. 

P ri komponovaní záhrady dosta-
li krajinári do značnej miery 
voľnú ruku. V kombinácii 
s funkčnými požiadavkami ma-
jiteľov vznikla minimalistická, 

zato pompézna záhrada s jednoduchým čle-
nením a čistým dizajnom priestoru. 
Pri rodinnom dome je kompozícia formálna, 
ústredný prvok tvorí priestranný trávnik 
s bazénom ako dominantou. „Divokú“ časť 
záhrady prepája centrálny oddychový 
priestor s grilom a vonkajším jedálenským 
stolom. Výrazným prvkom sú biele oporné 
múry z pohľadového betónu, tie priestor 
lemujú, vymedzujú plochy kvitnúcich rastlín 
a zároveň vytvárajú prirodzenú bariéru 
rýchlo sa rozrastajúcim bambusom. Strikt-

Anna Kovaľová       foto archív IN_GREENˇ

moderná,
zároveň domácka 

záhrada

46 47

Vianočné sviatky 
spájajú rodinu 
a prostredníctvom 
trendov aj 
nebadane 
reflektujú 
atmosféru 
v spoločnosti.

nádielka

03
09

Katarína Frývaldská       foto archív autora´

Intelektuálna

M edzinárodný veľtrh 
Christmasworld vo Frank-
furte nad Mohanom 
v reakcii na tempo doby, 
informačný pretlak, slabé 

environmentálne povedomie a horlivú am-
bicióznosť predstavil začiatkom roka dekór 
v znení týchto tém: Oslava radosti, Cenné 
zaobchádzanie s tradíciou, Jemný dotyk prí-
rody a Charakteristická tvár moderny. Tra-
dícia pohľadom súčasnosti opäť raz získala 
neobyčajnú formu.

Úprimný nadhľad 
Objekty prepojené s kultúrou blších trhov 
rozveselia i rozosmejú. Pod surrealistický 

nádych a materiálovú pestrosť via-
nočnej výzdoby sa čitateľne podpísala 
inšpirácia sveta rozprávok a komik-
sov s pozoruhodnými postavičkami 
vrátane manga, ikonickými aj štylizo-
vanými prvkami či rôznymi embléma-
mi a zľudovenými symbolmi šťastia. 
V hraniciach gustióznosti jednotlivé 
prvky držia elegantné tóny černíc, 
levandule, striebra, medu, melónu 
a marcipánu. Nechýba ani dôraz na 
slávnostný výraz pomocou aplikova-
nia kamienkov, korálikov a brokátu 
na dekorácie vyrobené prevažne 
technikou čipkovania, háčkovania 
alebo vyšívania. 

01 Pohovka Ace Sofa (víťazka German Design Award 
a iF Design Award 2017) od Normann Copenhagen je 
ľahko zmontovateľná a skladná.
02 Závesná dekorácia Ateenan Aamu (fínsky Ráno 
v Aténach) na báze sklených “zvončekov” s melodickým 
zvukom pre značku litttala vytvoril Kaj Franck.
03 Závodné auto Discovolante a traktor Testacalda pre 

Kartell navrhol Piero Lissoni. Materiál: transparentný metaakrylát a kov.
04 Vázu Ovalis vytvoril Tapio Wirkkala pre littala v 1958. Pri príležitosti stého výročia jeho 
narodenia v roku 2015 bola opäť dostupná v špeciálnej edícii.
05 Dekoratívny vankúš X Issey Miyake (35x35 cm) od značky littala prepája v sebe 
škandinávske a ázijské remeslo vrátane atmosféry.
06 Medzinárodný veľtrh Christmasworld vo Frankfurte nad Mohanom koncom januára 
opäť  privíta približne 700 vystavovateľov.
07 Vianočná ozdoba s tvarom Rubikovej kocky je synonymom pre trend inšpirovaný 
radosťou.
08 Porcelánový Tanier Tanssi (fínsky Tanec) s Ø 27 cm na motívy kostýmov a výpravy opery 
Leoša Janáčka Príhody líšky Bystroušky pre Fínsku národnú operu a balet v Helsinkách 
ponúka littala.
09 Sklený vták z ikonickej kolekcie Birds by Toikka sa vyznačuje zberateľskou hodnotou. 
Materiál: ručne fúkané sklo. Produkuje littala.
10 Objekt zo série Winter Series od Marianne Krumbach evokuje zimu farebnosťou, 
obnaženosťou konárov aj náladou. 
11 Hmatateľnú vizualizáciu Deal with it vytvoril Rosa Tolnov Clausen v rámci svojej 
dizajnérskej metódy a umeleckej vízie. Materiál: vlna.
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Papierovú závesnú dekoráciu DWM 
Weihnachtsstern s Ø 30 cm vyrába 

Deutsche Weihnachtssterne Manufaktur.

02020202
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´ Michal Lalinský       foto archív autora
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Michal Lalinský, 
interiérový architekt
Hľadať príčinu obľúbenosti vidieka ako inšpiračného 
zdroja pre stvárnenie súčasných bytových interiérov nie 
je vôbec zložité. Ide o samozrejmú obrannú reakciu na 
celú skupinu „každodenných mrzutostí“, ktoré dnešný 
človek zakúša. Bývajú označované učenými výrazmi 
ako „globalizácia“, „anonymizácia“, „homogenizácia“ či 
„nauzea“ z príliš rýchleho technologického vývoja. 
Človek je očividne čoraz viac zneistený. Stáva sa 
vykorenený zo svojich pôvodných tradícií, rozpúšťa sa 
v schémach zmýšľania totožných po celej planéte, splýva 
v nezadržateľnom prúde, valiacom sa ponad hranice 
národných identít a na dôvažok má i pocit viny, pretože 
si uvedomuje stratu vlastnej jedinečnosti. V prípade 
interiérového dizajnu sa problematika zrkadlí v bezduchej 
priemyselnej produkcii alebo v prehlbovaní konzumného 
správania sa s nepriaznivými environmentálnymi 
dopadmi. Nepoteší ani slepé kopírovanie trendov. 
A napokon sú tu ešte digitálne technológie, ktoré prerástli 
každodenným životom - často v takmer toxickej závislosti.
Niet sa čo čudovať, že uvedené „mrzutosti“ na človeka 
doliehajú v úzkostných pocitoch. Často sa prepadá 
do bezmocnosti z každodenného preťaženia, preto 
sa snaží uniknúť do nostalgicky vyblednutých čias 
„lepšej minulosti“. V idylických predstavách sa vracia 
k hodnovernej práci svojich predkov, znovuobjavuje ich 
zabudnuté dedičstvo a upevňuje vlastnú regionálnu 
príslušnosť. Jednou zo studníc, kde môže načerpať také 
osvieženie, je vidiek. Vo svojom sedliackom dôvtipe, 
folklórnej prívetivosti a zodpovednom narábaní so zdrojmi 
ponúka zmysluplné možnosti, ako sa vyrovnávať 
s anonymitou či digitálnou otravnosťou súčasnosti.
Pravdou však je, že spomínané neblahé „mrzutosti“ 
človeku prekážajú len naoko. Málokto sa odhodlá úplne 
ich zavrhnúť, pretože popri tienistých stránkach prinášajú 
aj množstvo pohodlných výhod. Tak sa z osviežujúcich 
únikov, napríklad z inšpirácií vidiekom, stávajú doplnkové 
záležitosti. Ak sa uchopia z vnútornej podstaty, nielen 
povrchne ako nejaký módny trend, môžu celkom 
prirodzene prispieť k rovnováhe hekticky zaťaženého 
životného štýlu.

01

02

04

01 Taburet Giano má sedadlo vypletané z kožených povrazcov. www.flexform.it
02 Taburety a vankúše Raw krášli „krížikový steh“ na zrebnej tkanine. www.gan-rugs.com

03 Podložky pod poháre Cold Coaster zhotovené z mastenca, ktorý dlho udrží chlad. 
www.smallerobjects.com

04 Chantepleure je archaický nástroj z keramiky na zalievanie rastlín. www.bacsac.com

Zvodné zákutie kuchyne Heritage s drevenými 
dvierkami. www.snaidero.it

03
Nápadov
Prečo sa jedna celá vetva tendencií v súčasnom dizajne 
a interiérovej štylistike prikláňa k vidieckym inšpiráciám? Prečo 
sa tak veľmi darí návratu remesiel či sedliackej poctivosti výrazu?

plná stodola
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01 SEVEROTALIANSKA MEDA - POETIKA DREVA
Súbor drevených objektov Ré action Poé tique, ktoré minulý rok navrhol katalánsky dizajnér Jaime 

Hayon ako poctu organickým tvarom architektúry Le Corbusiera, sa začal vyrábať aj v ďalších 
farbách. Pôvodné tóny černe, orieška a prírodného jaseňa doplnili príťažlivé moridlá petrolejovej 
zelenej, purpurovo-červenej či šedo-hnedej. Objekty z masívneho dreva - šesť rôznych podnosov 

a dva postranné stolíky - predstavujú zhmotnenie skúseného stolárskeho remesla z dielní 
historických talianskych nábytkárov CASSINA. www.cassina.com

02 BRATISLAVA - ZAMOTANÉ V PLSTI
Komorná výstava s hravým názvom „Ľsti plsti“ predstaví päť textilných výtvarníčok, zaujatých 

súčasnými interpretáciami plstenia vlny. Jedna z najstarších textilných techník pochádza 
z oblastí, ktoré v dávnej minulosti obývali kočovní pastieri. Na našom území zažila rozkvet najmä 

v neskorom stredoveku v spojitosti s remeselným rozvojom výroby klobúkov a obuvi. Súčasné 
variácie plstenia sú takisto najmä odevnou záležitosťou: autorky sa na výstave prezentujú 

čiapkami, plédmi alebo módnymi doplnkami, plsť však využívajú aj pri tapisériách či voľných 
objektoch. Výstava „Ľsti plsti“, ktorú pripravilo Ústredie ľudovej a umeleckej výroby, potrvá 

v bratislavskom Dizajn štúdiu ÚĽUV do 26. januára 2018. www.uluv.sk
03 ŠVAJČIARSKO - KLOBÁSOVÁ BUDÚCNOSŤ

Laureátkou dobre honorovanej ceny HUBLOT Design Prize 2017, ktorá sa tento rok konala po 
tretíkrát, je Holanďanka Carolien Niebling. Odborná porota ocenila jej extrémny a mimoriadne 

podnetný projekt „The Future Sausage“, mapujúci surovinové alternatívy mäsovej spotreby. 
Jej extravagantné nárezy z hmyzu a plodín bohatých na bielkoviny sú výsledkom invenčného 

dizajnérskeho zmýšľania, prekračujúceho žánrové hranice. Inovatívne nápady či tvorba 
v neortodoxnom priekopníckom režime je presne to, o čo sa luxusný hodinársky dom HUBLOT 

snaží pri vlastnej produkcii. Neprekvapí teda, že hodnoty avantgardy vyhľadáva aj pri svojich

...

dizajnérskych cenách. www.hublot.com, 
www.carolienniebling.com
04 LONDÝN - DIZAJN NA VRCHOLE
Jedna z najvplyvnejších schém oceňovania 
dizajnu vo svete, britská súťaž Beazley Designs 

of the Year zverejnila štedrý 
výber nominovaných diel, 
ktoré o titul „najlepší dizajn 
roka“ zabojujú v šiestich 

kategóriách. 62 projektov z oblastí architektúry, 
digitálnej produkcie, odievania, grafického, 
priemyselného a dopravného dizajnu ponúka 
absolútny výkvet - to najlepšie, čo sa za 
posledný rok-dva podarilo vytvoriť. Jednotlivé 
diela, napríklad herná aplikácia Pokémon Go, 
olympijská vlajka pre utečencov alebo atrament 
vyrobený zo smogu sú až do 28. januára 

2018 vystavené v novom londýnskom Múzeu dizajnu 
(v elegantnej výstavníckej inštalácii od štúdia Carmody 
Groarke). Víťazi budú zverejnení 25. januára 2018. 
www.designmuseum.org
05 OTTAWA - PAMÄTNÍK HOLOKAUSTU
Hviezdny architekt Daniel Libeskind dokončil na jeseň 
ďalšiu zo svojich „rozlámaných dávidových hviezd“, 
expresívnu stavbu Národného pamätníka holokaustu 
v kanadskej Ottawe. Libeskind, ktorý má na konte 
podobné stavby v Berlíne, Ohiu, San Franciscu či 
Padove, využil svoje obľúbené ostrouhlé tvaroslovie. 
S jeho pomocou stvárnil múzeum pod holým nebom, 
dôstojný betónový monument so zneisťujúcim 
priestorovým účinkom a formátom rozsiahlej 
„architektonickej sochy“. www.libeskind.com, 
www.holocaustmonument.ca 
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TUALI
TY

Michal Lalinský        foto archív autora

HEART WOOD - FARBA ROKA 2018
Nadnárodný náterový gigant AkzoNobel zverejnil 

prostredníctvom svojej divízie DULUX palety 
farebných trendov na nasledujúci rok. Dominuje 

im zvláštny odtieň staroružovej, ktorý sa pod 
názvom „Heart Wood“ stal farbou roka 2018. 

Jeho príjemný hrejivý tón ponúka zamatovú 
jemnosť, evokuje hmatové kvality dreva alebo 
kože a vyvoláva pocit uvoľneného pohodlia. Je 

všestranný, takže sa dobre kombinuje 
s ďalšími farbami, aby prispel k utešujúcej 

nálade. Zdôvodnenie farby je pomerne jasné: 
život sa zrýchľuje, komplikuje, prináša napätie, 

človek teda častejšie túži nájsť si čas na 
prestávku. Jeho domov sa stáva útočiskom 
pred okolitým ruchom, oázou, kde načerpá 

nové sily. Pri jeho štylistickom stvárnení zohráva 
dôležitú úlohu aj farba - v prípade „Heart Wood“ 

zachytáva náladu okamihu a pomáha umocniť 
bezpečnú útulnosť. www.akzonobel.com

01
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domRoman Nečas       foto Jozef Barinka, Ľubomír Peráček ml.

Moderný drevodom v Rusovciach stojí na pozemku, ktorý hraničí 
s pásom lužného lesa, medzi stromami a neupriamuje na seba 
príliš veľkú pozornosť. Skôr sa snaží splynúť v stromovom poraste 
a vytvoriť s ním harmonickú jednotu. 

Oslovil ich inzerát, ktorý ponúkal 40-árový 
pozemok na okraji lesa so starými dubmi 
a topoľmi. Architekt v ňom po obhliadke 
videl veľký potenciál, a tak klienta (v tomto 
prípade zároveň spoločníka) presvedčil, aby 
ho s ďalším obchodným partnerom kúpili ce-

Majiteľ, architekt Ľubomír Pe-
ráček st., sa k nemu dostal 
podľa jeho slov iba náho-
dou, keď s klientom hľadal 
v lokalite Rusovce vhodné 

miesto na postavenie rodinného domu. 

´

splnených predstáv
dom

lý. V ateliéri MOLNÁR-PERÁČEK pre ohrani-
čený pozemok vypracovali projekt šiestich 
voľne postavených drevodomov s parcelami 
rozdelenými iba symbolickým oplotením. 
Vzniklo tak kondomínium s vlastnou areálo-
vou komunikáciou a osvetlením. 
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Najobytnejšiu 
spomedzi všetkých 
miestností príbytku 

- obývaciu izbu 
- nespúta pri 

zariaďovaní nič, 
okrem vašej vlastnej 

predstavivosti.

Michal Lalinský       foto archív autora

01 Prísne pravouhlé, a predsa 
zvodne poddajné epedy formujú 

modulárnu pohovku Yard. 
www.lemamobili.com

02 Priestranný mramorový stolík 
Niobe sa hodí na komponovanie 

dekoratívnych zátiší. 
www.zanotta.it

03 Vonná svieca s prítulnou 
arómou Velvet, vyrobená 

z prírodných voskov. 
www.culti.com

04 Lampa Softwing vnesie 
do obývačky atraktívny motív 

umenia minimalistického 
sochárstva. www.flou.it

05 Vlnené a konopné prikrývky 
Society zušľachtia interiér 

hmatovými textúrami. 
www.societylimonta.com

06 Podstava konverzačného 
kresla Skid pripomína sánky. 

www.verywood.it

03
01

J e pomerne ťažké, priam 
nemožné určiť jednoznačnú 
receptúru ideálne zariadenej 
obývacej izby, pretože každá 
domácnosť využíva túto miest-

nosť po svojom. Niekto v nej rozvíja 
skutočne čulý každodenný život rodiny, 
iný k nej pristupuje pietne a „sprístupní“ 
ju zriedka, len pri slávnostných príle-
žitostiach. Niekto má z obývacej izby 
centrum zábavy s televízorom v hlavnej 
úlohe, iný ju účelne využije pri pokoj-
nom oddychu, napríklad s knihou alebo 
pohárom vína v ruke. Niekto ju stotožní 
s reprezentáciou, iný zasa s domácimi 
prácami. Takto rámcovaná miestnosť sa 
skutočne stáva všestranným priestorom 
- izbou mnohých tvárí a funkcií. Viacú-
čelovosť ale aj bezbrehá uvoľnenosť sú
teda základnými činiteľmi jej interiéro-
vého návrhu. Zariaďovanie obývačiek
podlieha obmedzujúcim pravidlám azda 
najmenej v celom byte.

´

Modulárna pohovka Soft láka štedrými proporciami 
mäkkého pohodlia. www.vitra.com

BYTO-
UKA

Náš celoročný seriál o pravidlách 
pri zariaďovaní jednotlivých 

miestností v byte sa blíži k záveru. 
V rubrike „Bytouka - Náuka o byte“ 
sa ešte pozastavíme nad obývacími 
izbami a v poslednom diele, ktoré 

uverejníme v najbližšom vydaní, 
preberieme jedálne.Miestnosť 

Sústredené činnosti
Obývacie izby patria k tým mladším v ty-
pologickej družine miestností príbytku. 
Ich funkcie v dávnejších dobách prebe-
rali iné kategórie: komnaty, hodovacie 
sály, neskôr jedálne či dámske alebo 
pánske salóny. Na začiatku 20. storočia 
a následne postupným vývojom raciona-
lizmu a funkcionalizmu sa modernistic-
kým architektom podarilo združiť úlohy 
spomínaných miestností do jedného 
celku. Súviselo to predovšetkým s cel-
kovou zmenou životného štýlu. Samo-
statne zariadená miestnosť, určená na 
stretávanie, prijímanie hostí, stolovanie 
či oddych - skrátka na „obývanie“ - je od 
40. rokov minulého storočia stálicou 
v dispozičnom usporiadaní obydlí, ktoré
mali zaistiť účelné a ekonomické býva-
nie. K jej úspešnému zaužívaniu však
prispel predovšetkým vynález televízie.
Postupne od 90. rokov sa k obývacím
izbám začali pridružovať aj kuchyne,

bez hraníc
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zamerané na

vyrástla firma Brik. Hlad po inakosti 
bol v 90. rokoch veľký, trh otvorený, 
do módy sa dostal tzv. podnikateľský 
barok, začal sa dovážať rustikálny ku-
sový nábytok z Talianska, Rumunska 
a do toho sme my vstúpili s nábytkom 
triezvych tvarov, ktorý si začal nachá-
dzať svojich klientov. Väčšinou však 
išlo o generáciu šesťdesiatnikov a pre 
nich sme museli hľadať kompromisné 
riešenia. V tých časoch bol záujem pre-
dovšetkým o kusový nábytok. Ten sme 
popri vytváraní vlastného dizajnu pri-
spôsobovali architektúre, pre ktorú bol 
charakteristický väčší počet izieb 
a množstvo priečok. Zlom nastal v oka-
mihu, keď sa obytné priestory začali 
viac otvárať a ich zariadenie si žiadalo 
skôr atypové riešenia ako používanie 
typizovaných zariaďovacích prvkov. 
Náročný klient sa chcel vymedziť od 
masy domom, bytom a interiérom vy-
robeným špeciálne pre neho, a to už 
možno podľa môjho názoru vnímať ako 
nadštandard či luxus - pod tým slovom, 
samozrejme, nevnímam sériový výro-
bok, hoci je pozlátený, lesklý či chromo-
vaný. Prirovnal by som to k luxusnému 
krajčírstvu, kde krajčír ušije sako pres-
ne na mieru, teda je jedinečné, neopa-

jednotlivých častí nábytku pracujeme 
s nástrojmi a stolárskymi majstrami, 
ktorí si dokážu poradiť aj s takými po-
žiadavkami, ktoré sa pri pásovej výrobe 
nedokážu urobiť.
Výrazný posun k individuálnym rieše-
niam sme pocítili s príchodom mladších 
klientov, niekedy okolo 2008. Od tej 
doby sa zvýšili nároky na individualitu, 
precízne a kvalitné riešenia s ochotou 
akceptovať aj vyššiu investíciu. Spra-

vidla ide o ľudí vzdelaných, rozhľade-
ných, cestujúcich po svete, majúcich 
možnosť porovnávať. Sociálnym 
statusom začína byť nielen kvalitná ar-
chitektúra, ale aj interiér. Časy, keď na 
prezentáciu svojho postavenia stačilo 
drahé auto sú preč. Dôležité je ukázať 
vkus - ako sa obliekam, kde a v čom bý-
vam. To je hodnota, ktorú ponúkame.

Marián Mihok: Za posledných päť 
rokov sme posilnili konštrukčnú prípra-
vu, rozvinuli spoluprácu so špičkovými 
architektmi a vytvorili sme team vlast-
ných architektov. Pridaná hodnota pre 
klienta, ktorý sa obráti na architekta 
z Briku je, že ten mu dokáže na úrovni 
výrobcu povedať, či jeho predstava je 
realizovateľná do tej miery, že bude spĺ-
ňať estetické a zároveň aj praktické po-
žiadavky na jeho užívanie. Túto službu 
ponúkame intenzívnejšie posledné tri 
roky. Kým v minulosti sa návšteva štú-
dia Brik spájala s predajom kusového 
nábytku, dnes v ňom klient nájde rie-
šenia nielen pre jednotlivé atypy, ale aj 
pre kompletné zariadenie interiéru, a to 
je zásadná zmena. Touto cestou oslovu-
jeme finálneho užívateľa aj architektov, 
ktorí pre svoj projekt hľadajú kvalitné-
ho realizátora. Zároveň však nechceme 
byť vnímaní len ako výrobcovia, ale 
aj miesto kde sú klientovi ponúknuté 
návrhy plne funkčných interiérov na 
vysokej estetickej úrovni. Máme za 
sebou množstvo realizácií, pri tvorbe 
ktorých architekti úzko spolupracujú 
s našimi firemnými konštruktérmi. Tí 
dokážu každú úlohu vyriešiť tak, aby sa 
pri finalizácii atypov neobjavili nečaka-
né problémy. 
Pri spracovaní projektov sme veľmi 
rýchli, naši architekti robia špičkové 
návrhy, sú previazaní s výrobou, 
priamo s nimi riešia technické detaily, 
spolu s nimi v prípade komplikovaných 
riešení navrhujú overené a odskúšané 
alternatívy, čím predchádzajú možným 
priestorovým komplikáciám, omylom 

ša sila spočíva práve v tom „krajčírstve“ 
na mieru, v kvalitnej príprave návrhu, 
podkladov pre výrobu, samotnej výrobe 
ako aj montážnej službe, ktorá tvorí 
dôležitú súčasť celého procesu dodávky 
interiéru. Naše montážne skupiny sú 
profesionálne zdatní ľudia, ktorí výrobok 
na mieste dotiahnu a prispôsobia do že-
laného výsledku. Často sa totiž zabúda, 
že nábytok treba prispôsobovať krivým 
stropom, stenám, podlahe... Pri výrobe 

kovateľné... a aby skutočne vynikla jeho 
kvalita, musia k nemu ušiť v tej istej 
dielni z toho istého materiálu aj vestu 
a nohavice. Niečo podobné platí pri za-
riaďovaní kompletných interiérov, kde 
každá miestnosť nesie myšlienku celé-
ho koncepčného návrhu. Pri zariaďova-
ní neštandardného interiéru kusovým 
nábytkom sa začala strácať súdržnosť 

a týmto problémom sa museli začať za-
oberať výrobcovia kusových nábytkov, 
teda aj my v Briku. Našim klientom sa 
v tejto súvislosti snažíme vysvetliť, 
že rozdiel medzi masovou výrobou 
a našimi produktmi spočíva v rukodie-
lenskom spracovaní. Žiaľ, dodnes to 
mnoho ľudí na Slovensku ešte stále ne-
vie oceniť. Brik je remeselná firma a na-

Brik sa dokáže vysporiadať s riešením akéhokoľvek priestoru, 
to sa týka i kuchyne šitej na mieru potrieb ich užívateľov.

Jedálenské stoly sú výsledkom 
dlhodobých skúseností 
a remeselnej zručnosti.

Pri výrobe jednotlivých 
častí nábytku sa pracuje 

so strojmi, ktoré si dokážu 
poradiť aj s takými 

požiadavkami, ktoré sa pri 
pásovej výrobe nedokážu 

urobiť.
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Počas svojej existencie prešiel niekoľkými vývojovými 
štádiami a nás zaujímalo, ako sa stredne veľký 
výrobca nábytku dokáže presadiť na trhu -  
v čase, kedy obchodné siete s nábytkom ponúkajú 
nábytkové zostavy doslova za ľudové ceny, kedy na 
trhu dostať nekvalitné kópie značkových solitérov 
dovezených z Ázie a kedy mnohí architekti nechávajú 
svoje návrhy nábytkových zostáv vyrábať skúseným 
stolárom podľa požadovaných parametrov. 

´ Roman Nečas       foto firemný archív

ponúka viac ako 
kusový nábytok

P od značkou Brik, ktorá sa dl-
hodobo prezentuje originálny-
mi dokonale prepracovanými 
solitérmi, za ktoré získala 
mnohé ocenenia, sa dnes ukrý-

va oveľa viac, ako konkrétna knižnica, 
komoda, jedálenský stôl či kuchynská zo-
stava. Počas návštevy showroomu Brik na 
Štúrovej ulici v Bratislave nám o aktuálnom 
fungovaní spoločnosti viac povedali jej  
kľúčoví členovia: nábytkový dizajnér  
a spoluzakladateľ Briku Ivan Čobej, obchod-
ný riaditeľ Marián Mihok a hlavný architekt 
spoločnosti Miro Kušnír. 

Ivan Čobej: Špecialitou východoeurópskych 
krajín na konci 80. rokov minulého storočia 
bola výroba nábytku, ktorý mal doslova bez-
triedny charakter. Neexistovali vyššie a nižšie 
kategórie a neboli medzi nimi výrazné kvalita-
tívne ani cenové rozdiely. Primár, námestník, 
učiteľ, šofér, robotník... všetci mali dom alebo 
byt viac-menej zariadený dostupnými sek-
tormi. Obrat nastal zmenou spoločenského 
systému. My, čerstvo vyštudovaní priemyselní 
dizajnéri, sme pochopili, že nastal čas na ob-
novu klasického stolárskeho remesla  
a kusového dizajnového nábytku vyššej trie-
dy, založeného na detaile. V podstate na tom 

brik

Interiérový architekti Miro 
Kušnír a Martina hladká pri 

pracovnom návrhu  
s marketingovým manažérom 

Mariánom Mihokom.

Vizualizácia návrhu klientovi poskytuje konkrétnu podobu 
ako by mohol jeho budúci interiér vyzerať. 
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jedáleň

vých bytoch alebo rodinných domoch.
Samostatná jedáleň z prísne úžitkového
hľadiska neprináša nejaké extra výho-
dy. Prínosom je možno prevádzkové
oddelenie kuchyne od stolovania, čím
zážitok z jedla získa ušľachtilejšiu,
slávnostnejšiu atmosféru. Z ekonomic-
kého hľadiska, teda z dôvodov šetrenia
miestom v mestských bytoch, je však
oveľa bežnejšie, ak sa jedáleň spája
s kuchyňou alebo dokonca aj s obýva-
cou izbou. Spoločne tak tvoria jedno-
liaty celok obytnej haly s prevádzkovo
oddelenými zónami: tu sa varí, tu stolu-
je a tam oddychuje.

Záleží na veľkosti
Pri zariaďovaní jedálne treba pri-
hliadať najmä na to, aby nadobudla 
dostatočne veľký priestor. Mali by 
na to pamätať už samotní architekti, 
ktorý pri navrhovaní priestorov bytu 
majú premyslené, ako bude fungovať 
jeho organizácia. Žiaľ, v dnešných ča-
soch, diktovaných ekonomikou zisku, 
sú (developermi) často tlačení, aby 
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08 Drevené sedadlo stoličky Colour Wood 
má zvýraznenú tektoniku šikmých uhlov. 

www.karimoku-newstandard.jp
09 Korková nádoba Tray-It slúži na 

servírovanie pečiva. www.rig-tig.com
 10 Stoličky Penne majú špeciálne nohy 
z „drevených rúr“. www.lammhults.se

11 Ľanové prestieranie Maya okúzli 
hĺbkou textúr. www.societylimonta.com

12 Mramorové vázy a misy Under sú 
drobnými stolnými plastikami. 
www.marsotto-edizioni.com

08

trošku podvádzali. Do výkresov kres-
lia zmenšené stoly a ďalšie zariaďova-
cie predmety, ktoré by v skutočnosti 
vyhoveli asi iba trpaslíkom. Ak kupu-
jete nový byt, dajte si pozor na trik 
ilúzie priestrannosti. Veľkosť jedálne 
alebo jedálenského zákutia v obytnej 
hale závisí od veľkosti stola, a ten 
zasa závisí od počtu stolovníkov, ktorí 
majú byť obslúžení. Tí, čo sú single, 
alebo žijú vo dvojici, si môžu dovoliť 

stôl vynechať. Na domáce stravovanie 
im postačí aj širší barový pult ako ob-
ľúbený prvok ukončenia kuchynského 
ostrova. Okrem funkcie úsporného 
stolovania má navyše výhodu vizuál-
nej bariéry - lepšie oddelí kuchyňu 
od zvyšku priestoru. Dvojica, ktorá si 
chce vzájomné chvíle s jedlom vychut-
nať vis-à-vis alebo rada hostí, ocení 
skôr samostatný stôl. Pochopiteľne, 
s pribúdajúcim počtom stravníkov 

Zo šesťuholníkových modulov parkiet 
Pirouette Ice sa dajú poskladať ozdobné 
kvetinové obrazce. www.bisazza.it

Celý povrch stoličiek Lamina pokrýva kožená
useň s prešívanými švíkmi. www.bonaldo.it

Matematika jedálne
Základnou jednotkou jedálne je stôl. Jeho požadovaná veľkosť sa dá ľahko vypočítať od počtu

stravníkov. Na jedného človeka treba rátať s minimálnym priestorom 60 x 40 cm (optimálne
65 x 45 cm). Najmenší štvorcový stolík pre štyroch ľudí máva 80 x 80 cm, obdĺžnik pre

4 osoby (po pároch sediace vedľa seba) má 80 x 120 cm, pre 6 osôb je to už 90 x 180 cm. Pri
kruhových doskách stolov treba náročnejšiu matematiku (a koeficient pí): priemer stola pre

6 osôb musí byť minimálne 1,25 m. (spracované podľa Neuferta)

Dekoratívny podnos série The Claw navrhla
šperkárka Maria Nilsdotter. www.skultuna.com

Jedálenská stolička 
Babila spája celistvé 

plastové sedadlo 
s drevenými nohami. 

www.pedrali.it
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Ľahké šaty so zvieracím vzorom 
z kolekcie F&F na sezónu jeseň/zima 

2017. www.ffmoda.com

´ˇ

01 Leštený povrch lampy Brass 
Bell iskrí zmyselným prepychom. 

www.ligne-roset.com
02 Bohatý čokoládovo-hnedý 
odtieň náramkových hodiniek 

True Color. www.rado.com
03 Vonná svieca Libertine 

Spirit povzbudí tónmi zázvora, 
citrónovej trávy a korenín. 

www.meadows.cz
04 Hodvábny koberec Vintage 

Roma so zámerne vytkanou 
patinou. www.jan-kath.de
05 Postranný stolík Pli má 

originálnu podnož z „plisovanej“ 
ocele zrkadlového lesku. 

www.classicon.com
06 Kožená jedálenská 

stolička Dexter prekvapí tou 
najjemnejšou kožou. 

www.draenert.de
07 Luxusná pohovka White 

v neobvyklej tvarovej čistote. 
www.minotti.it

07

05

01Interiérový prepych 
nemusí byť 

servírovaný iba 
v naškrobených 
pózach. Človek 

si ho vychutná aj 
vtedy, ak sa luxusné 

„ambiente“ uvoľní 
v ležérnej 

a bezstarostnej 
polohe.
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Glazovaná oceľ a dizajn 
Nemecká firma Alape (súčasť koncernu Dornbracht Group) sa špe-

cializuje na výrobu dizajnových  umývadiel z glazovanej ocele a kú-
peľňového nábytku. Aktuálne je veľmi úspešný model Folio, spájajúci 
v sebe ľahkosť materiálu a funkčnosť nábytku do harmonickej rovno-

váhy. Optimalizovaný úložný priestor s integrovanými kontajnermi 
zároveň dáva priestor pre vytvorenie požadovaného kúpeľňového 
komfortu. K tomu prispieva čiastočne aj bezúchytový systém otvá-

rania dvierok jemným zatlačením na ich povrch (push-to-open). Zá-
kazník má na výber niekoľko farebných úprav a rozmerov. Exaktne 

geometrické, s minimálnym rádiusom, z tenkého materiálu či hladké-
ho a rovného povrchu, všetky sú výsledkom vysoko precíznej výroby. 

www.dornbracht.sk e

Michal Lalinský       foto archív autora

Párenie materiálov
„V štúdiu Layer venujeme čas tomu, aby sme pomohli spoločnostiam pochopiť, 

ako dômyselný nábytok prispieva k rastu ich obchodu,“ prezrádza plodný dizaj-
nér Benjamin Hubert v súvislosti s novým projektom stoličky Pair spracovanej 
pre významnú dánsku firmu FRITZ HANSEN. „Stolička Pair predstavuje zvlášť 

prispôsobivý systém s ôsmimi tisíckami možných kombinácií. Vďaka tomu 
vyhovuje trendom súčasných trhov, ktoré sa čoraz viac zameriavajú na indivi-
duálne riešenia a výrobky na mieru prispôsobené potrebám zákazníkov.“ Vše-

stranná stolička Pair je vôbec prvým produktom britského dizajnéra v portfóliu 
rešpektovanej historickej spoločnosti FRITZ HANSEN. Jej vývoj trval tri roky, jej 
dômyselnosť pramení zo zosúladených modulárnych komponentov a jej šikov-

nosť je spätá s triezvym pôvabom. Základ stoličky Pair tvorí sedadlo z lisovanej 
preglejky, na ktoré je upevnené mierne priesvitné operadlo z polykarbonátu. 

Výsledkom je tvarové aj materiálové napätie, ktoré (spolu s rôznymi typmi pod-
noží) násobí kombinačné možnosti stoličky.

www.layerdesign.com, www.fritzhansen.com e

Drahokam
Zvláštnu kryštalickú eleganciu i fascináciu geometriou ukrýva 
návrh postranného stolíka Pli. Pochádza z produkcie elitnej 
nábytkárskej značky CLASSICON a predstavuje svojbytný 
solitérny kúsok, nie nepodobný modernej soche. Názov Pli 
je odvodený od techniky plisovania. Telo jeho podstavy totiž 
pozostáva zo skladaného antikora so zrkadlovým leskom, 
ktorého povrch bol špeciálne upravený farebným tónovaním. 
Oválna sklená doska, lakovaná na rubovej strane, tvorí tva-
rový kontrast k hranatej geometrii ocele. Stolík Pli navrhla 
francúzska dizajnérka Victoria Wilmotte; okrem postrannej 
veľkosti (výškou 48 cm vhodnej ku kreslu alebo posteli) séria 
zahŕňa aj zvýšený model či jedálenskú verziu.
www.classicon.com e

Vyplazený jazyk
Sú to súčasné estetické prúdy, naklonené remeselnému dedičstvu a pôvodným starosvetským materiálom na 

jednej strane a eklektike 20. storočia na druhej, ktoré umožnili vznik nádherného oddychového kresla Colette. 
Jeho autorom je Rodolfo Dordoni, jeden z najvýraznejších hrdinov súčasného talianskeho dizajnu; producentom 

zasa vplyvná nábytkárska „veľmoc“ MINOTTI. Kresielko je nádejnou interiérovou hviezdou a vďaka nevšednému 
vzhľadu takmer s istotou na seba upúta pozornosť. Reč je predovšetkým o chrbtovej časti, pozostávajúcej z kovo-
vej škrupiny, zváranej z tenkých galvanicky pokovovaných prútov. Môžu mať farbu plavého zlata alebo čierneho 

niklu, vždy sa však vynímajú v iskrivej hĺbke, pretože ich povrch pokrýva ochranná vrstva laku. Z chrbtovej 
obruby sa vyplazuje čalúnený „jazyk“ sedadla, ktorý je spoločne s vankúšom prispôsobený hrdému pohodliu. 

Kontrast inžiniersky prísneho rastra kovu s nenútenou prítulnosťou poddajného čalúnenia prináša do elegantnej 
kompozície zreteľný rys rafinovanosti. www.minotti.com e
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a portrétová tvorba, reliéfy či asamblá-
že, pri ktorých je rovnako brilantný. 
Jeho sochy nepredstavujú nejaký  
monolitický blok, skôr sa snažia  
s priestorom splynúť, vytvoriť súzne-
nie. Milan Lukáč je autorom viacerých 
významných sochárskych objektov na 

Svet Milana Lukáča v sochách a grafických listoch 
predstavuje zvláštne, akoby však známe prostredie. Je to ríša prírody, 
zvierat a rastlín, ktorá pripomína akýsi začarovaný kruh, kde sa vždy 

niečo začína a končí. Raz sú to sny, predstavy a fantázie, inokedy 
skryté túžby po neznámych končinách, ktoré poznáme z tajomných 

príbehov detstva. 

Roman Nečas, zdroj Ľudovít Petránsky, Milan Mazúr       foto Jozef Barinka

Slovensku: Pamätník holokaustu v Bra-
tislave, Pamätník politickým väzňom 
v Žiline, Pamätník Železnej opony na 
sútoku Dunaja a Moravy pod hradom 
Devín (v roku 2008 ho odhalila anglic-
ká kráľovná), Pamätník maliara Imra 
Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici... 

Magická ríša prírody, 
zvierat a rastlín 

Milan Lukáč

P ri trojrozmernej tvorbe 
rád pracuje s kovom 
a drevom, najčastejšie 
pritom kombinuje rôzne 
kusy kovového šrotu. Dl-

hodobú tému predstavuje najmä živo-
číšna ríša a príroda - vtáky, ryby, hmyz, 
vodu, kvety, steblá trávy. Sám tieto mo-
tívy rozdeľuje na dve skupiny: Beštie 
a Botanický sen. Krehkosť prírodných 
foriem neoživuje len v bronzových  
a kovových objektoch, spracúva ich 
aj prostredníctvom grafických listov 
či nízkych reliéfov. Vyniká v nich jeho 
ľahká, improvizačná kresba, ktorou vy-
stihuje podstatu prírodného tvaru  
i ľahkosť pohybu. Na druhej strane pri 
sochárskej tvorbe pracuje premyslene, 
je zvyknutý zvárať kusy železa s citom 
pre líniu. Vyhýba sa pritom náhodnos-
ti, napriek tomu, že samotný prejav ne-
býva vyhradený ani technicky presný. 
Nie je mu cudzia ani figurálna  

Narodil sa v Bojniciach (1962), študoval na VŠVU  
v Bratislave sochárstvo u prof. J. Kulicha  
a L. Snopeka (1981 - 87), absolvoval ročný pobyt na 
École Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paríži  
u prof. Jeana Cardota (1985 - 1986 ). V rokoch 1988 
- 1990 pôsobil ako asistent na Katedre sochárstva 
VŠVU, od roku 1990 pôsobí ako docent na FA STU 
v Bratislave. Venuje sa komornej a monumentálnej 
sochárskej tvorbe, maľbe, kresbe a grafike, zúčastňuje 
sa medzinárodných sochárskych sympózií. Za svoju 
tvorbu získal mnohé ocenenia doma aj v zahraničí, 
napríklad Cenu Martina Benku (1988), Prix-Itinéraire 
v Salon Levallois (1998). V roku 1990 získal cenu 
Akadémie výtvarných umení a Francúzskeho inštitútu  
v Paríži „Portrait Paul - Louis Weiller“. 
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Možnosť užiť si  
v kuchyni spoločné 
chvíle pri stolovaní 

patrí pre väčšinu 
ľudí v dnešnej 

uponáhľanej 
dobe medzi chvíle 

najcennejšie.  

kuchynské trendy

úlohu v konečnom vzhľade dennej 
časti interiéru, teda obývačky, kuchyne 
a jedálne. Pre mnohých sa tiež stáva 
vyjadrením statusu a sebaprezentácie. 
Smerovanie kuchynského dizajnu pre 
najbližšie obdobie predstavili veľtrhy 
Domotechnika a IMM v Kolíne nad Rý-
nom i EuroCucina 2016 na milánskom 
Salone del Mobile. Aké sú teda najvý-
raznejšie trendy súčasnosti? 

Matné povrchy 
Po vysokých leskoch ponúkajú vítanú 
zmenu, pôsobia nežnejším a pokojnej-
ším dojmom, ako plochy odrážajúce 
svetlo a okolie. Pôsobivá je aj rozdiel-
na kombinácia vrchných a spodných 
skriniek v odlišnom vyhotovení a far-
be alebo v kombinácii lesku a matu.

Jednotný dizajn 
Dispozičné usporiadanie moderných 
interiérov preferuje vzájomne sa pre-
línajúce priestory kuchyne a obývač-
ky. Výrobcovia tak logicky zareagovali 
ponukou multifunkčného nábytku, 
kde v jednotnom dizajne navrhujú 
oba prelínajúce sa priestory. Mnoho 
firiem ponúka v rovnakom štýle aj 
kúpeľňové skrinky a úložné priesto-
ry. Zákazníkom tak odpadá starosť 
s dolaďovaním nábytkovými solitér-
mi. Interiér týmto spôsobom získava 
jednotný dizajn bez kompromisov. 

Renata Černáková       foto archív autora´

Aktuálne

P odľa najnovších priesku-
mov v súčasnosti patrí 
kuchyňa medzi najviac 
sledované a preferované 
miestnosti pokiaľ ide o za-

riadenie, vybavenosť a dizajn. Väčšina 
záujemcov o zariadené nehnuteľnosti 
sa pri svojom výbere rozhoduje práve 
podľa jej vzhľadu a vybavenia. Spoloč-
ne s obývačkou totiž zohráva dôležitú 
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03 KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ
Nový rad pračiek LG TWINWash, ktorý LG 
predstavila na výstave IFA 2017 v Berlíne, 
tvoria modely rôznych veľkostí - od širokých 
vysokokapacitných modelov až po dostup-
nejšie varianty štandardných rozmerov. 
Zákazníci si tak môžu vychutnať ich výhody 
bez ohľadu na ich veľkosť. Ako prvá na sve-
te vyperie dve dávky bielizne súčasne. LG 
TWINWash ponúka inovatívne funkcie ako 
TurboWash a TrueSteam, ktoré urýchlia pra-
nie, odstránia takmer všetky alergény, pokr-
čenie aj zápach, zmäkčia bielizeň, a to všetko 
pri vynikajúcej pracej účinnosť. www.lge.sk 

04 PRÍPRAVA STUDENEJ KÁVY
KitchenAid Artisan je nový kávovar na prípra-
vu kávy za studena, vďaka nemu si môžete 
vychutnať studenú kávu dokonca priamo 
z chladničky. Princíp prípravy je jednoduchý 
- čerstvo mletú kávu pridáte do kávovaru, za-
lejete studenou vodou a necháte lúhovať
12 - 24 hodín. Výsledkom je silný kávový 
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koncentrát s jemnou a vyváženou chuťou. 
Možno ho piť čistý alebo ďalej miešať s vodou, 
mliekom či ľadom. V chladničke zostane káva 
čerstvá až dva týždne. Kávovarom sa dá pri-
praviť aj čajový koncentrát. Dostať ho v kom-
binácii skla a nerezovej ocele, je jednoduchý 
na obsluhu i údržbu. www.kitchenaid.cz 

05 ERGONOMICKÝ A VYSOKO ÚČINNÝ
Vysávač POWERstick PRO od spoločnosti 
Samsung posúva upratovanie na novú úro-
veň. Patentovanú ergonomickú sklápaciu 
rukoväť stlačením tlačidla možno sklopiť až 
o 50°, takže sa s vysávačom dostanete aj do 
ťažko prístupných miest pod nábytkom. Ergo-
nómia rukoväte sadne do ruky a v spojení
s nízkou hmotnosťou minimalizuje namáha-
nie zápästia, svalov i chrbta. Pri príkone
150 W má najvyšší výkon vo svojej triede. Ke-
fy Dual Action sa skladajú z dvoch častí, kaž-
dá má svoj valec, vďaka čomu lepšie zbierajú
nečistoty od jemného prachu až po väčšie
častice. Vymeniteľná 32,4V li-ionová batéria 

06

Roman Nečas       foto archív firiem

vydrží 40 minút a bez straty kapacity ju mož-
no používať 5 rokov. www.samsung.sk 

06 PRE LEPŠIE DÝCHANIE
Moderný zvlhčovač vzduchu STEBA LB 7 
pracuje unikátnou ultrazvukovou metódou, 
prostredníctvom ktorej vytvára studenú hmlu 
a vypúšťa sviežu čistú paru do ovzdušia. 
Funkcia Ionisation vysiela záporné ióny 
a vytvára efekt, ktorý vo vzduchu nastáva po 
letnej búrke. Zvlhčovač je vybavený vodným 
a antibakteriálnym filtrom, zachytávajúcim 
minerálne látky, obsiahnuté vo vode, nanosil-
verom obmedzujúcim množenie baktérií 
a keramickým filtrom, zmäkčujúcim vodu. 
Jeho súčasťou je špeciálna antibakteriálna 
úprava vody vo forme nano častíc striebra, 
zabraňujúca prieniku vodného kameňa do 
ovzdušia. V ECO režime spotrebuje 30 W a ho-
dí sa pre miestnosti do 25 m². O teplote a vlh-
kosti informuje veľký a prehľadný LED displej. 
Pohodlné nastavenie zvlhčovača umožňuje 
diaľkové ovládanie. www.alza.sk 
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INTELIGENTNÉ 
VARNÉ DOSKY

Zabudovateľné spotrebiče 
Siemens iQ700 predstavujú mnoho 
výnimočných funkcií a inovácií, ktoré 
vzhľadom na stále komplexnejší 
a mobilnejší spôsob každodenného 
života ponúkajú zjednodušenie, kratšie 
čakanie a väčšiu flexibilitu pri varení. 
Varné dosky značky Siemens 
s rozšírenou flexindukčnou zónou 
flexIndukcia Plus ponúkajú väčšiu voľ-
nosť pri varení, ako aj vždy spoľahlivý 
výsledok. V strednej časti varných 

dosiek je pridaná flexindukčná zóna, ktorá sa automaticky aktivuje, len čo na sebe zaznamená nádobu.
Dynamický pracovný proces výborne podporujú aj funkcie flexMotion a powerMove Plus a na ovládacom pane-
li je možné jednoducho nastaviť aj ďalšie funkcie, ako napríklad detskú poistku, časovač, prípadne senzor na 
smaženie fryingSensor Plus.
Najnovším prírastkom do radu iQ700 sú varné dosky s integrovaným odsávačom so systémom inductionAir, 
ktorý pohlcuje pachy priamo vedľa hrncov a panvíc. Nie je príliš náročný na priestor vo vnútri spodnej skrinky 
pracovnej dosky, a taktiež umožňuje inštaláciu štandardných zásuviek. Inovatívny 
senzor climateControl meria úroveň pary a pachov z varenia 
a podľa toho automaticky upravuje výkon odsávania. 
www.siemens-home.bsh-group.com/sk
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HIT SEZÓNY - DIGITÁLNE UDIARNE
Príjemné chvíle na terase dokáže aj v chladnejšom období 

oživiť vôňa pečeného mäsa. Ak ste už gril po letnej sezó-
ne odložili do garáže, nastal čas pre digitálnu elektrickú 

udiareň Char Broil - spája v sebe modernú technológiu 
a americkú tradíciu grilovania a údenia. V údení dokáže 
urobiť majstra doslova každého. Okrem kvalitných suro-
vín k tomu okrem elektrickej zásuvky postačí voda, dre-
vené chipsy, nastaviť vhodný režim a do mäsa zapichnúť 

monitorovaciu ihlu. O ostatné sa už postará udiareň, 
navyše, hotové mäso je v nej po celú dobu posedenia 

udržiavané v konzumnej teplote. Výhodou udiarne je mo-
bilita - možno ju presúvať z terasy do kuchyne alebo do 

pivničnej vinárne či klubovne, čo pri klasických typoch je 
prakticky nemysliteľné. 

Viac na www.mountfield.cz
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pod korunou

Michal Lalinský       foto archív autora

„Lákavé dizajnérske dobrodružstvo - stáročné tradície Posázavská značka BOMMA, ktorá sa špecializuje na expertné spracovanie 
krištáľu a na chýrnu tradíciu českého skla nadväzuje vyspelou produkciou 
jednej z najmodernejšie vybavených sklární v Európe, sa úplne odviazala 
na lanskom Designbloku. Všetkým vtedy vyrazila dych mnohopočetnou 
kolekciou svietidiel - individuálnych kreácií od známych českých dizajnérov. 
Bubliny rôznych tvarov, pozväzované ampuly či sklené lampáše prehovárajú 
súčasným dizajnérskym jazykom a zároveň sú oslavou sklárskeho kumštu. 
BOMMA tento rok už len „doklepla“ zámer intenzívne preniknúť na trh 
s lampami a predviedla skromnú, no sugestívnu inštaláciu - novinky si 
zrejme šetrí na budúcoročné zahraničné veľtrhy (už sa nevieme dočkať!). 
Spätne sa tak iba poohliadneme za tvarovo najsilnejšou sériou lámp 
Phenomena, ktorá opantá rozmermi aj vizuálnou poéziou rafinovane 
tónovaných farieb. www.bomma.cz

tvarov a farieb oživí interiérové 
ambiente.“

Bez ohľadu na fakt, či ide o horúcu novinku, 
alebo starší návrh, je každý jeden tapetový motív 
českých producentov LAVMI hodný zamilovania. 
Akiste preto, že vzniká z čírej lásky ku grafickému 
dizajnu. Navyše, geometrické, organické, 
abstraktné i zobrazujúce vzory prvotriednych 
tapiet sa v rámci portfólia LAVMI prenášajú aj na 
ďalšie interiérové doplnky, napríklad vankúše či 
utierky. Vďaka tomu sa hravosť, radosť a „grafická 
zamilovanosť“ môže v interiéri rozvinúť ešte 
intenzívnejšie. www.lavmi.cz

v nových 

ako hybný motor v segmente 

Stredoeurópska životaschopnosť
Jesenná Praha býva tradične zasvätená dizajnu a móde. Dlhoročný festival Designblok (na 
budúci rok oslávi dve desaťročia) vtedy injektuje celé mesto kreatívnou energiou, ktorá prýšti 
z množstva aktívne zapojených nezávislých dizajnérov a ich úspešných štúdií, ale aj z reme-
selných dielní alebo výrobných hál etablovaných značiek. Dizajn je vtedy doslova hmatateľný, 
prestupuje životnou kultúrou ako hodnota, ktorá má moc pomôcť, vylepšiť i skrášliť každoden-
ný život. Česi to veľmi dobre vedia. Najkoncentrovanejšie sa samozrejme stáva epicentrum De-
signbloku. Podobne ako vlani aj tento rok bolo umiestnené na Výstavisko v Holešoviciach, kde 
ho opäť tvorili tri logicky členené sekcie: Superstudio (s výstavnými stánkami veľkých značiek), 
Openstudio (s prehliadkou mladých začínajúcich dizajnérov, umelcov alebo škôl) a Art House 
(s dizajnom vystaveným ako umenie). Pražský festival dizajnu Designblok sa aj budúci rok 
uskutoční na konci októbra. www.designblok.cz

2017

„Nekonvenčná hra 

Jedna z najväčších českých kúpeľňových značiek RAVAK priniesla 
na Designblok zaujímavú novinku, ktorou vykročila mimo limitovaný 

segment sanitárneho zariadenia. Predstavila totiž sadu postranných 
stolíkov Ravak Tables, vyrobených z jaseňového dreva s vodovzdornou 

úpravou. Ich dizajn vychádza z predstavy „spojenia kaviarenského 
stolíka a kúpeľa“, preto majú čudne vykrajované tvary, ktoré presne 

pasujú k okrajom vaní. www.ravak.cz

„Dizajnérske premýšľanie, 

českou

Jasnou hviezdou tohtoročného festivalu Designblok sa stala revitalizovaná česká značka 
RÜCKL, ako inak, nadväzujúca na sklársku tradíciu. Tentoraz ide o dedičstvo brúseného 
krištáľu, ktoré si zobral na starosti sklársky dizajnér Rony Plesl a interpretoval ho vo svižnej 
kolekcii, plnej moderného dizajnérskeho výrazu, efektnej farebnosti a výbrusu. Prepracovaná 
stratégia, ktorá by rodinnej značke RÜCKL s históriou siahajúcou do roku 1846 mala priniesť 
renomé i komerčný úspech, je postavená na úctivom výklade tradičného remesla ale aj na 
novom pohľade na produkty zodpovedajúce nárokom klienta 21. storočia. Na obrázkoch je 
karafa Amadeus a poháre Pink s jemným vybrúseným ornamentom. www.ruckl.cz

dizajnu lámp.“

interpretáciách.“

ktoré otvára horizonty 
nečakaných nápadov.“

Rozvetvená dizajnérska 
rodinka talentovaných 

autorov, výborných 
nápadov a ešte lepších 
projektov tvorila košatý 

program pražského 
festivalu Designblok 

2017.

„Lákavé „Lákavé dizajnérskedizajnérskedizajnérske
v nových 

dizajnérske
v nových 

dizajnérske

„Tradícia českého skla 

1918

rozhovor

V tomto duchu je koncipovaná 
i výstava Cestou Necestou...
Prostredníctvom nej sa snažím širšej 
verejnosti sprostredkovať kontakt 
s dizajnom. Ide o putovný projekt, 
ktorý prekračuje hranice hlavného 
mesta. Predstavil sa v Bratislave, Stu-
pave, Senci, tento týždeň sa realizuje 
výstava v Dome kultúry Lúky 
v Petržalke, kde vzniká nový kultúr-
ny a komunitný inkubátor. Na záver 
výstava poputuje do Modry, kde tento 
rok podujatie končí. Týmito aktivitami 
na lokálnej úrovni chcem upozorniť, 
že slovenský dizajn je napriek slabšej 
podpore naďalej aktívny a má čo po-
núknuť súčasnej generácii. 

Aké dizajnové produkty možno 
u vás nájsť?
Osobne vnímam dizajn najmä cez sklo 
a porcelán. To boli pre mňa dva hlav-
né atribúty, z ktorých som pri výbere 
značiek a produktov vychádzala. Veľa 
sklárskych výstav som robila v spo-
lupráci s Patrikom Illom, ktorý vedie 
Ateliér Sklo na VŠVU. Ponuku v ADP 
som však rozšírila aj o kozmetiku, 
šperk, textil a v sortimente nájdete 
i dizajnovú čokoládu od českej značky 
Rozbíjím se. Chcela som, aby človek 
vnímal dizajn cez veci, ktoré sú mu 
blízke a prostredníctvom nich hľadal 

že ak si niekto príde kúpiť napríklad 
poháre značky BOMMA od dizajné-
ra Františka Víznera, dostane ich 
v peknom obale s detailným popisom 
produktu. Zážitkom by malo byť už 
samotné rozbaľovanie.

Ako podporujete mladých 
autorov?
Galéria od začiatku spolupracuje 
s mladými dizajnérmi, dáva priestor 
nezávislým autorským projektom, 
podporuje študentské projekty a nové 
talenty, ktoré zväčša prezentujú pro-
totypy či návrhy. Na ich výrobu potom 
hľadajú výrobcov. Tento proces je 
však veľmi náročný. Výrobcov je totiž 
málo, ak sa aj niečo podarí zrealizo-
vať, tak v obmedzenom množstve, čo 
je veľmi nákladné, navyše - záujem, 
podpora štátu i verejnosti je mizerná. 
Produktový dizajn musí pozostávať zo 
súbežnej kooperácie a komunikácie 
dizajnéra s výrobcom. Už samotná 
škola by študentov počas štúdia mala 
viesť nielen ku kreatívnosti a vytvára-
niu návrhov, ale aj ku schopnosti od-
komunikovať svoj produkt tak, aby 
preň dokázali nájsť výrobcu i marke-
ting, aby tým, čo vytvoria, dokázali 

osloviť aj konečných odberateľov. 
Táto multiplikatívnosť na Slovensku 
chýba. Nestačí vytvorené prototypy 
len vystavovať, cieľom je z nich uro-
biť plne funkčné produkty, schopné 
výroby a predaja. 

Ktorým smerom sa rozvíjajú 
aktivity ADP?
Úlohou mojej predajnej galérie je 
robiť osvetu o mladých lokálnych 
dizajnéroch, poskytovať verejnosti 
informácie o domácich značkách, 
o dizajne porovnateľnom s tým sveto-
vým, presviedčať o ich kvalite, plnej 
funkčnosti, plnohodnotnom servise 
a tiež o schopnosti prezentovať sa 
na vysokej estetickej úrovni. Iba tak 
slovenský dizajn prežije. V portfóliu 
galérie dnes nájdete renomovaných 
slovenských, no najmä českých 
autorov, ktorých produkty dnes 
predávajú viaceré svetové galérie. 
Samozrejme, nájdu sa medzi nimi aj 
mladí autori, u ktorých vidím úsilie 
preniknúť do profesionálneho pros-
tredia, no ich práce zatiaľ nespĺňajú 
atribúty predaja. Týmto spôsobom im 
dávam priestor na sebaspoznávanie, 
motiváciu vyrábať v očakávanej kva-
lite a chuť dotvárať svoju prácu do 
finálnej podoby podľa požiadaviek, 
potrieb či dopytu trhu. 

kontext s ďalšími produktmi. Keď 
som tie veci dávala dohromady, ne-
vedela som si predstaviť, ako to bude 
spolu fungovať, no skutočnosť ma 
príjemne prekvapila a čo je dôležité, 
vo vzťahu k verejnosti to veľmi dobre 
funguje. Niekedy stačí drobnosť, kto-
rá človeka chytí a potom sa to už len 
nabaľuje.

A vaše kritériá pre výber?
Vyberám intuitívne, produkt ma musí 
zaujať nielen po stránke estetickej, 
ale aj úžitkovej a predajnej. Musí spĺ-
ňať už spomínané atribúty bežného 
spotrebného tovaru v top kvalite. Za 
každou vystavenou vecou v galérii 
si stojím. Nájdete tu diela renomova-
ných autorov českého dizajnu - Jiří 
Pelcl, Jakub Berdych, Maxim Velčov-
ský, Milan Pekař či Tadeáš Podracký. 
V portfóliu mám aj výrobky od štúdia 
Dechem (Michaela Tomišková a Ja-
kub Janďourek), kolekciu svietidiel 
i kolekciu tableware od českej znač-
ky BOMMA (nápojový set od Františ-
ka Víznera či štúdia Olgoj Chorchoj). 
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nizujem komorné výstavy, kde dizajn 
nie je možno až taký dokonalý, ale 
môže do dokonalosti dorásť. Práve 
tento typ prezentácie môže byť pre 
autora impulzom, akýmsi hnacím 
motorom.

Akú stratégiu používate pri 
predaji?
Zákazníkovi prezentujem predovšet-
kým umeleckú jedinečnosť, kvalitu 
ale aj servis. V neposlednom rade 
je dôležitý príbeh, ktorý sa za kaž-
dým produktom skrýva. Aj o tom je 
výstavný formát ADP selection, kde 
sa v rámci krátkych eventov snažím 
priblížiť konkrétneho dizajnéra, jeho 
tvorbu či samotný príbeh. Zväčša do 
nich zapájam autorov, ktorí tvoria zá-
kladné portfólio galérie. Cez osobný 
príbeh vystavených produktov sa 
k divákovi viac priblíži, a ten získa 
celkom nový pohľad na ponúkané 
predmety. Vec, ktorú sa rozhodne kú-
piť, nadobudne zosobňujúci rozmer, 
už to nie je len obyčajný predmet či 
dekorácia... e

Odevný dizajn v galérii patrí mladej 
českej odevnej návrhárke Lenke 
Kohoutovej a jej značke Cockerel. 
Zo slovenských autorov je v galérii 
zastúpený sklársky dizajnér Patrik 
Illo, ktorý okrem autorskej tvorby 
prezentuje pod značkou ILLOLA spo-
luprácu s mladou poľskou sklárskou 
dizajnérkou Aleksandrou Stencel 
v súbore váz Secret Graden. V ponu-
kovom portfóliu nájdete i porceláno-
vé vázy od Lucie Kováčikovej, dózy 
Flame od Ruda Rusnáka či širokú 
škálu keramiky od značky mod-
ranska. Samozrejme, nebránim sa 
novým autorom, no ich tvorba musí 
spĺňať také podmienky, aby som ich 
vedela do ponuky zaradiť.

Takže pri výbere sa voči di-
zajnérom staviate do pozície 
chladného obchodníka...
Žiaľ... ale aj to k tomu patrí. Samo-
zrejme, dvere má otvorené každý. 
Okrem predajných aktivít naďalej 
podporujem aj mladú súčasnú autor-
skú tvorbu. V priestoroch preto orga-
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V 
priestoroch na Špitálskej 
ulici prezentuje verejnosti 
autorské originály, prototy-
py, exkluzívne zastúpenia 
či sériovo vyrábané pred-

mety. Viac nám k tomu povedala jej 
zakladateľka a neúnavná propagátor-
ka Zuzana Rattajová.

Spomeniete si na začiatky Art 
Design Projectu?
ADP vznikol v roku 2011 ako platfor-
ma pre dizajn konfrontujúci tradičné 
hranice disciplíny. Postupne však za-
čal čoraz viac profilovať smerovanie 
k produktovému dizajnu, zamerala 
som sa na predmety, ktoré sú úžitko-
vé, funkčné a majú potenciál sa ďalej 
posúvať k potrebám verejnosti. Dizajn 
vystavených produktov má viac rovín, 
návštevník vo výstavno-predajnom 
priestore na Špitálskej ulici v Bra-
tislave má príležitosť oboznámiť sa 
s funkčnými, ale aj čisto umeleckými 
predmetmi, ktoré nabádajú k otázke, 
kde je vlastne hranica medzi umením 
a funkčným dizajnom. Zu
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Art Design Project je prvou slovenskou 

galériou prezentujúcou kvalitných 

slovenských a českých tvorcov 

predovšetkým z oblasti úžitkového dizajnu. 

Propaguje slovenský dizajn v zahraničí 

a priťahuje na Slovensko zaujímavé 

zahraničné koncepty. 

ľúčom je osveta

Roman Nečas       foto Josef Barinka

Ako ekonóm a obchodník však pri 
výbere dizajnových produktov pre-
ferujem skôr tie, ktoré okrem krásy 
a jedinečnosti spĺňajú aj funkčnosť 
pre každodenné použitie. Vystavené 

veci musia spĺňať tri základné atribú-
ty: funkčnosť, kvalitné vyhotovenie  
a marketing produktu. Samotná 
značka či kvalitný obal sú dnes jeho 
neoddeliteľnou súčasťou. To znamená, 
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Inéz Búci       foto Jozef Barinka´ ˇ

Ako

esencia
bývania

4544

návšteva

stále kvalitné drevené parkety, ktoré 
sa dali zrenovovať a bonusom per-
fektná lokalita. 

Dobrý nápad robí 
zázraky
Pôvodná dispozícia garsónky oddeľo-
vala vstupný priestor od izby dverami 
a kúpeľni bolo vyčlenených 4,2 m². Tu 
architektka našla priestor na zmenu. 
Nenosné deliace priečky nechala od-
strániť a novú kúpeľňu so sprchovým 

kútom a toaletou dala zmenšiť na 
polovičnú veľkosť pri zachovaní plnej 
funkčnosti. Toto riešenie veľmi po-
mohlo ostatnému otvorenému priesto-
ru. Hoci obytná časť ostala na rovnakej 
ploche, opticky si polepšila o 5,7 m²  
a výsledný efekt je markantný. Pre 
tento koncept optického prepojenia 
všetkých funkčných zón do jedného 
celku sa zaužíva označenie Open Plan - 
jednotlivé zóny na seba navzájom nad-
väzujú a niektoré sa prelínajú. 

Kompletné 
vybavenie 

spotrebičmi 
nezriedka chýba 

aj vo väčších 
kuchyniach.

Vysoký lesk na komfortnej, dva metre širokej, 
šatníkovej skrini a skrinkách v zóne televízora 

opticky násobí priestor okolo.

Nič jej nechýba
Do druhej polovicu bývalej kúpeľne 
architektka situovala maličkú ku-
chynku v tvare L. Od obývačky s je-
dálňou ju oddeľuje len nižšia zástena, 
ktorá symbolicky oddeľuje rozdielne 
funkčné zóny, prepúšťa do kuchyne 
dostatok denného svetla, zároveň 
primerane prekrýva kuchynskú 
pracovnú plochu. Z druhej strany 
zasa chráni súkromie obytnej zóny 
smerom od vstupu. Prekvapilo nás 

kompletné vybavenie spotrebičmi, 
ktoré nezriedka chýba aj vo väčších 
kuchyniach - v tomto miniatúrnom, 
čisto riešenom priestore sú v dolných 
skrinkách zabudované: chladnička, 
mikrovlnná a elektrická rúra, umý-
vačka riadu aj práčka so sušičkou. 
Dizajnový digestor pôsobí zo strany 
obývačky skôr ako nástenné svietidlo. 
Pod ním sa nachádza prenosná in-
dukčná varná doska a rýchlovarná 
kanvica. Drez je ukrytý vo výklenku 

spolu s kávovarom a jedinou hornou 
kuchynskou skrinkou. 

S úložným komfortom
Spoločenská zóna napriek faktu, že 
sa v nej nachádza veľká časť odkla-
dacieho miesta, ktorý býva obvykle 
rozložený do viacerých miestností, 
nepôsobí stiesnene. Zaujímavosťou je, 
že pri jej zariaďovaní autorka vystači-
la so sektorovým nábytkom, dokonca 
nebolo potrebné navrhovať finančne 

náročnejší nábytok na mieru. Obýva-
ciu stenu vyskladala z opakujúcich 
sa prvkov v jednotnom dizajne ako 
kuchynskú linku. Striedajú sa tu le-
sklé a matné povrchy, ktoré tiež majú 
vplyv na modelovanie miestnosti. 
Vysoký lesk na komfortnej, dva metre 
širokej, šatníkovej skrini a skrinkách 
v zóne televízora opticky násobí 
priestor okolo. Ďalším z prvkov, ktoré 
sa podieľa na vizuálnom zväčšení 
miestnosti je veľký monochromatický 
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