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Rekon‰trukcia

Má niečo
do seba
Stalo sa vám niekedy, že pri sledovaní filmového príbehu vás skôr ako
samotný dej zaujalo prostredie, v ktorom sa film odohrával?
Myslíme, že sme našli jedného fotogenického adepta, ktorý by pokojne
zvládol úlohu vydarenej kulisy. Smola pre scenáristov, museli by sa pri
písaní deja väčšmi snažiť.

ôvodne prízemný domček si päťdesiat
rokov pokojne vegetoval v tichej štvrti
v centre krajského mesta. Kým asi pred
troma rokmi nezmenil majiteľku. Mimochodom, scestovanú dámu, ktorá do novej nehnuteľnosti chcela vpustiť čerstvý vánok z rôznych kútov
sveta.

P

Soft loft
Vždy ju fascinovali neomietnuté tehlové domy,
ktoré vnútri zaváňajú loftom. A práve týmto smerom
sa uberala aj celá rekonštrukcia. Samozrejme, že dispozičná danosť prízemia vrátane svetlej výšky nepustila autorov návrhu do absolútnej voľnosti. To
majiteľka ani nemala v úmysle. Loftové skóre mu vylepšilo až pristavené horné podlažie s vysokými
stropmi a odhalenými trámami.
Svetlá kuchynská linka s jemnou patinou
svojím ergonomick˘m usporiadaním
poskytuje majiteºke maximálny komfort
a pohodlie pri varení. Niektoré zásuvky
nahradili prútené ko‰e.
Rustikálny ‰t˘l nenarú‰ajú ani moderné
elektrospotrebiãe. Netradiãná dominanta
kuchyne je jedálensky kút. Stæp vedºa stola
zdobia plechové cedule. Obrázky star˘ch
reklám a legendárnych retromotívov
pripomínajú filmové scény z 50- tych rokov
minulého storoãia.
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denná spoloãenská ãasÈ domu
komunikaãné, technické
a hygienické priestory

Prízemie:
1 – vstup s kuchyÀou
a jedálensk˘m kútom 39 m2
2 – kúpeºÀa s WC 5,2 m2
3 – spálÀa 28,37 m2
4 – pracovÀa 21,12 m2
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Francúzske okná od podlahy po strop
spolu s bielou farbou na stenách umocÀujú
pocit svetla a priestoru.

noãná a intímna ãasÈ domu
relaxaãná ãasÈ domu

Prvé podlaÏie:
1 – schodisko s galériou 13,29 m2
2 – zimná záhrada 18 m2
3 – kúpeºÀa 6 m2
4 – ‰atník 5,1 m2
5 – ob˘vací priestor 45,65 m2
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Dom nie je
preplnen˘,
veºkorys˘ priestor
dáva vyniknúÈ
kaÏdému kusu
nábytku. Biela
patinovaná komoda
vo francúzskom
‰t˘le spolu
s obrazom od
obºúbeného autora
evokuje príjemné
letné záÏitky.
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Jednoduch˘ modern˘ dizajn pohovky,
staroÏitn˘ konferenãn˘ stolík a koberec
v etno‰t˘le – majiteºka svoje vlastné
predstavy vniesla do koneãnej podoby
interiéru.

Pri zariaìovaní spálne nedbajte na módne
trendy. Táto miestnosÈ vám jednoducho
musí sadnúÈ. Klasick˘ ‰t˘l stále patrí
medzi obºúbené.

PhDr. Mária Burcáková,
design@designmb.sk

„Majiteľka je mladá zaujímavá žena s vyhraneným vkusom. Od začiatku mala jasnú predstavu o tom, ako má jej bývanie vyzerať. Ja som
jej iba pomohla pretransformovať vlastné predstavy do reality.“

Chladiv˘ odtieÀ paríÏskej modrej dekoruje
steny kúpeºne, svetl˘ akcent sem vná‰a
biela farba obkladov. Do retrokúpeºne patrí
aj starobylá liatinová vaÀa na ozdobn˘ch
levích noÏiãkách.

V prízemí sa až na zopár vybúraných priečok veľa
dispozičných zmien neudialo. Len sa na želanie domácej panej úplne zrušila samostatná vstupná
chodba, takže dnes vstúpi návštevník priamo do
srdca domu – otvoreného kuchynsko-jedálenského
priestoru. Spálňa a pracovňa na tomto podlaží si
rovnako ako kúpeľňa naďalej ponechali svoju intimitu.
Čo sa však rekonštrukciou zmenilo celkom viditeľne, bol vonkajší vzhľad domu. Tradičné okenné
otvory na prízemí nahradili veľké francúzske okná,
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Exteriér s malou útulnou záhradkou,
v ktorej dominuje stará jabloÀ, poskytuje
dostatok súkromia a priestoru na oddych
a stretnutia s priateºmi.

ktoré sa zopakovali aj na pristavenom hornom podlaží. A práve tento prvok sa výrazným spôsobom podpísal pod optické prevzdušnenie celého interiéru.
O príjemné zmäkčenie stavby sa postaral aj tehličkový obklad, ktorý vystriedal klasickú omietku.

S dávkou originality
Po dokončení stavebných prác sa obrátila na interiérovú dizajnérku, s ktorou spoločne formovali interiéru novú podobu. Majiteľka netúžila po dokonale
„nastylovanej“ schránke preplnenej dizajnovými
úletmi. Chcela silnú individualitu s vlastnou identitou,
z ktorej bude sálať útulnosť a pocitové teplo. A tak si
dnes môže plnými dúškami užívať všetky dobré
stránky tohto domu a jeho bezprostredného okolia.
Denisa SLANČOVÁ, Anna MALÁ
Foto: Robo HUBAČ, Vladimír VAVREK
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