Návšteva

Interiér
očami muža

Kreatívnym spojením ženského zmyslu pre estetiku s mužským
akcentom pre technickú dokonalosť a kvalitu vznikol štýlový
pánsky byt.
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Jedálenský kút ozvláštňuje luster z ručne
vyhotovených sklenených segmentov, ktoré
vytvárajú zaujímavú tieňohru. Čierno-biely koncept
zvýrazňuje výber stola aj dizajnových stoličiek.

Ing. arch. Zdenka
VIRDZEKOVÁ
a Michaela
MEREŠOVÁ
autorky interiéru
www.arcada.sk
„Riešiť privátny interiér s mužom bez
domácej panej, bola pre nás nová skúsenosť. Iný pohľad na priority v interiéri s dôrazom na technické detaily
nás priviedol k zaujímavým riešeniam.
Spoločne sme dokázali, že aj pánsky interiér môže mať atmosféru útulného domova, ktorý je pripravený aj pre budúcu
rodinu.“

Pri zariaďovaní som
od architektiek
požadoval, aby použili
moje obľúbené farby
sivú, hnedú, bielu, čiernu.
A to bez ohľadu na
náročnosť údržby.

Čierna lakovaná polica je vyhotovená
na mieru. Prekrýva šikmo idúcu priečku
a zároveň vytvára priestor na puzdrové
sklenené dvere.

M

ajiteľ tohto veľkometrážneho bytu mal síce sám
vyhranený názor na riešenie niektorých detailov, no
na celkový návrh a optimalizáciu holobytu
oslovil dvojicu architektiek, ktorých referencie ho zaujali.
Už po prvej obhliadke bolo jasné, že byt
potrebuje pár výrazných dispozičných zásahov. Veď kto by sa dokázal stotožniť v byte
s rozlohou 160 štvorcových metrov s ma-
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lou kúpeľňou bez okna? Naopak, zbytočne
predimenzovaná bola pôvodná pracovňa
s jej trinástimi štvorcovými metrami. Z prevádzkového hľadiska si byt zaslúžil aj čistejšie riešenie komunikačných priestorov, bez
zbytočného delenia dverami.

Kúpeľňa verzus izba
Po zvážení všetkých za a proti majiteľ súhlasil so zásadnou premenou, päťizbového
bytu na štvorizbový. Získal tým luxusnú well-

Vysokolesklé čierne a biele dvierka kuchynskej
linky dopĺňa sivá tapeta chránená sklom
zásteny. Pracovná doska z umelého kameňa
plynulo prechádza do barového pultu.
Hranicu medzi kuchyňou a obývačkou tvorí
rohový kozub.

ness kúpeľňu s vírívkou a výhľadom na okolitú prírodu a terasu.. Miesto pôvodnej kúpeľne zaujal šatník, ktorý nevyžaduje denné
svetlo. Autorky interiéru tak zväčšili spálňu
o plochu bývalého šatníka a vytvorili v nej
pracovný kút.

Mužský princíp
Domáci pán mal jasné predstavy o technickom vybavení bytu. „V obývačke som
chcel projektor a plátno na premietanie,
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Legenda k pôdorysu:
1 – predsieň a chodba 20 m2
2 – obývačka s kuchyňou 51 m2
3 – šatník 4 m2
4 – kúpeľňa 13 m2
5 – spálňa s pracovným kútom 23 m2
6 – izba 19 m2
7 – izba 16 m2
8 – mala kúpeľňa 5 m2
9 – wc 1,7 m2
10 – terasa 50 m2
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spálňa zväčšená o plochu pôvodného
šatníka poskytuje dostatok priestoru aj na
menšiu pracovňu. Architektky ju čiastočne
oddelili matovanou sklenou priečkou. Tapeta
v hnedom odtieni vytvára ilúziu pokračovania
zvlneného závesu.
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V pracovni osadili na mieru navrhnutú
knižnicu. Na osvieženie jednoliateho
farebného konceptu zvolili pri výbere
pohodlného kresla na čítanie malý
farebný úlet.

Miesto jednej z pôvodných izieb dnes zaberá
komfortná kúpeľňa v štýle domáceho wellness,
priamo prepojená s terasou. Upútala nás
zrkadlová skrinka, ktorá po otvorení prekvapí
všetkými plochami vrátane poličiek len zo
zrkadla.

Drevené parkety s povrchom z orecha tu nahradila
ich verná imitácia z gresu. V rovnakom tóne sa nesie
aj obklad vane a zásteny toalety s bidetom. Drevený
dekor dáva vyznieť žiarivobielej na nábytku, stenách
i sanite.

ktoré sa mimo prevádzky automaticky zasunie do podhľadu. Páči sa mi využitie novodobého LED osvetlenia na zaujímavé podsvietenie prvkov interiéru. Dokážu vytvoriť
rozdielnu atmosféru voľbou rôznych farieb
spektra a tiež nastavením intenzity svetla,“
vraví majiteľ.
V celom interiéri kládol dôraz na kvalitu
vybraných materiálov a spoľahlivé značky.
Dôležitý bol maximálny komfort, čo sa odrazilo aj na výbere pohodlnej rohovej sedačky
či diaľkovo ovládaných závesov.

Black & white koncept
Farebnosť bytu vychádza z nadčasovej
čierno-bielej kombinácie. K nej sa pre pocit
útulnosti pridali tóny sivej a prírodné odtiene dreva. Celkový koncept dopĺňa sklo a zrkadlá.
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Zmenou v dispozícii architektky dosiahli
priame línie komunikačných priestorov,
ktoré využili na osadenie vstavaných skríň.
Za jednými z posuvných dvier s tapetou
pripomínajúcou zvlnený záves nás čakalo
prekvapenie. Esteticky ukrývali klasickú
predsieňovú zostavu so sedením, skrinkou
na topánky a vešiakovou stenou.

Detail na mozaiku v menšej kúpeľni, ktorá sa
nesie v pánskych odtieňoch sivej.

Úprimne, ak som si
niekedy predstavoval
svoj vysnívaný byt, tak
práve tento v plnej
miere splnil moje túžby
a kritériá na pohodlie
a vzdušnosť. Návrat
doň je pre mňa relax
po náročnom
pracovnom dni.
Menšia kúpeľňa pri vstupe sa nesie
v sivohnedých tónoch. Okrem sprchovacieho
kúta a umývadla tu našla miesto aj práčka.

Zaujímavosťou je na dotyk príjemný koberec s vysokým vlasom v obývačke, ktorý dali
architektky ušiť ručne na mieru. Stačilo len
zadať želanú kombináciu čiernej a odtieňov
sivej. Za povšimnutie stojí aj všadeprítomný opakujúci sa motív tapety so zaujímavým 3D dekorom s drobnými trblietkami.
Na stenách je akýmsi pokračovaním závesov v obývačke a spálni, ale nachádza
sa aj za sklenou zástenou kuchynskej linky
a na posuvných dverách vstavaných skríň.
Dnes spokojný majiteľ obýva byt už
takmer rok a naplnil sa mu aj sen o založení rodiny. Veľkorysý priestor tak našiel svoje
plné uplatnenie.
Inéz BÚCI, Foto: Robo HUBAČ
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