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Návšteva    

Obdarení 
odvahou

Hľadáte inšpiráciu ako si zariadiť veľkorysý 
podkrovný byt v modernom štýle? v tom, 

ktorý sme navštívili, domáci stavili na kvalitu 
a kontrast zjemnený prírodným drevom.

Potešilo nás, že malú úlohu v pro-
cese hľadania interiérového ar-
chitekta zohral aj náš časopis. 
Majiteľov v ňom oslovil inte-

riér z dielne architektiek zo štúdia Arcada. 
Natoľko, že im zverili do rúk svoje budúce 
domáce zázemie v plnom rozsahu, od úpra-
vy dispozície, cez kompletné zariadenie až 
po detaily. Veľká výhoda bola, že interiér 
s rozlohou približne 200 m2 začali riešiť po-

čas výstavby bytového domu, takže zmeny 
sa doň len zapracovali.

Čo sa dá, ukryť
Mladý pár od začiatku sympatizoval s mo-

derným štýlom v čistých líniách. S touto indí-
ciou sa pustili architektky do práce. ‚‚Dôležitá 
podmienka kompaktného minimalistického 
priestoru je dostatok uzatvárateľných odkla-
dacích plôch, ktoré sa v štandardných návr-
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Interiér spoločenskej zóny je po kompozičnej 
a materiálovej stránke zvládnutý na jednotku. 

Na útulnej atmosfére má najväčšiu zásluhu 
obklad z dyhy. Do asymetrickej vstavanej 

knižnice architektky ukryli nosný stĺp.
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hoch interiérov často podceňujú,‘‘ vysvetľuje 
architektka. ‚‚Aj tu bolo potrebné nájsť pri-
jateľné miesto na šatníky, ktoré sme nako-
niec situovali v blízkosti vstupu,‘‘ a uzatvára: 
„Vstupný priestor sme chceli ponechať re-
prezentatívny, bez otvorenej vešiakovej ste-
ny, ktorá by ovešaná kabátmi predsieň ruši-
la.“ Nový šatník ukrojil časť veľkej spálne. Tej 
to však len prospelo. Pôvodne navrhovaný 
vstup do technickej miestnosti blízko jedál-
ne zrušili. Radšej ju sprístupnili z hosťovskej 
kúpeľne, od ktorej je oddelená nepriehľad-
nými celosklenenými dverami v puzdre. 

Okrem kotla do tejto miestnosti situovali aj 
práčku so sušičkou. 

Bezfarebne 
Spolu so strohým štýlom mali domáci 

jasno aj vo výbere farieb, nechceli ich veľa. 
Architektky sa priklonili k nadčasovej kla-
sike „black&white“. Návrh čiernej dlažby 
na celej ploche bytu bol odvážny ťah, no 
ešte obdivuhodnejší bol súhlas domácich. 
Veľkoformátový gres navrhli kvôli podlaho-
vému kúreniu na celej ploche bytu a pre-
pojeniu s terasou z každej izby. Jeho drsná 

kuchynská linka:  arcada 
obklady a dlažby:  keraservis 
svietidlá:  smartlight 
nábytok na mieru:  deho 
tapety:  Habité 

info o interiéri
Kozub je prepojený s TV stenou 
vytvoreným alternatívnym 
sedením pod oknom, ktoré 
nadväzuje na výšku skriniek. 
Sedáky si dali vyhotoviť spolu 
so sedačkou na mieru.

Obývačkový nábytok architektky vyriešili 
elegantnými spodnými skrinkami s LED 

podsvietením a predsadeným dreveným 
obkladom so zapusteným televízorom 

a lakovanou čiernou zástenou.
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Legenda:
 1 – vstup 9,7 m2 
 2 – chodba 17,3 m2 
 3 – šatník 11,1 m2 
 4 – šatník 9,5 m2 
 5 – spálňa 20,7 m2 
 6 – pracovňa 18,6 m2 
 7 – kúpeľňa 12,0 m2 
 8 – kúpeľňa 13,7 m2 
 9 – obývačka 43,2 m2 
10 – kuchyňa a jedáleň 37,0 m2

ing. arch. zdenka 
virdzeková
a michaela 
merešová
autorky interieru
www.arcada.sk

„sme vďačné a vážime si klientov, kto-
rý nám od prvého momentu dôverujú 
pri tvorbe svojho domova. zadanie pod-
krovného interiéru je vždy náročné, ale 
poskytuje väčší priestor pre zaujímavé 
a netradičné riešenia.“

Na čiernej gresovej dlažbe a pozadí dreveného 
obkladu pekne vynikne jedálenské sedenie 

v bielom laku s vysokým leskom. Dvojica 
závesných svietidiel v modernom dizajne 

korešponduje s lustrom v obývačke.

Úzku dlhú chodbu ozvláštňuje LED 
osvetlenie zabudované v podlahe 

a štuková farba s metalickým odtieňom 
na stenách. Všetky dvere majú 

celosklenené dverné krídla s matovanou 
povrchovou úpravou, teda dobre 

prepúšťajú svetlo.
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štruktúra pripomína textilný koberec a záro-
veň je dostatočne teplá. „Čierna farba v ta-
komto meradle je síce neštandardná, ale vo 
veľkorysom dobre presvetlenom priestore, 
navyše doplnená LED osvetlením, vyzerá na-
ozaj pekne,“ konštatuje architektka. Čierna sa 
objavuje aj na zástene za televízorom, ktorý 
vo vypnutom režime splýva s jej povrcho-
vou úpravou vo vysokom lesku do jednolia-
tej tmavej plochy.

Kontrastne k čiernym plochám pôsobia 
biele steny a vybrané kusy nábytku. Aby sa 

však interiér zútulnil a opticky prehrial, dopl-
nili ho autorky dubovou dyhou v prírodnom 
odtieni.

Obľúbené LEDky
Celým bytom sa okrem jednotného štýlu, 

farieb a materiálu nesie aj srdcová záležitosť 
majiteľa - LED osvetlenie. Originálne pôsobí 
v podlahe v chodbe, kde plní aj úlohu orien-
tačného svetla. Okrem toho tvorí efektné 
podsvietenie takmer všetkých na mieru vy-
hotovených kusov nábytku a kuchynskej lin-

Moderný čierno-biely koncept s prírodným 
drevom sa odvinul od kuchyne, ktorú navrhli 
architektky a dali zrealizovať u talianskeho 
výrobcu. Ťažšie využiteľné miesto pod 
šikminou využili na situovanie pracovnej 
plochy.

Vďaka praktickému výsuvu dôkladne využili 
aj inak ťažko dostupnú rohovú skrinku. 
Za povšimnutie stojí aj zabudované svietidlo 
pod hornou skrinkou.

Dômyselne prepracovaný detail rohu 
kuchynského ostrovčeka svedčí o kvalitnom 
vyhotovení. Podľa tohto odtieňa a štruktúry 
dreveného obkladu zvolili identické obloženie 
šikmín a ostatných častí spoločenskej zóny.
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Čierna farba na matnej dlažbe 
našla odozvu na pracovnej doske, 

zástene a digestore. Tentokrát 
však vo vysokom lesku.
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ky. Domáci si môžu nastaviť jeho intenzitu 
a farebnosť podľa potreby a navodiť tak za-
každým inú svetelnú atmosféru.

Majiteľka si v novej domácnosti najviac 
obľúbila otvorený priestor spoločenskej 
zóny a priestrannú obytnú terasu, lemujúcu 
strešný byt z troch strán. S manželom oce-
ňujú, že byt sa nachádza na najvyššom pod-
laží bytového domu, kde majú absolútny 
kľud a nádherný výhľad do širokého okolia. 
Skrátka ideálne bývanie v centre mesta, kto-
ré v ich očiach prevyšuje komfort rodinného 
domu na periférii.

Inéz BÚCI, Foto: Robo HUBAČ

Veľkorysej spálni dominuje atypická dizajnová 
posteľ. Autorky návrhu vyriešili originálne 
aj dva symetrické podsvietené podhľady so 
zaujímavou alternatívou nočných lampičiek.

Oceňujeme nevšedné umiestnenie dvoch 
umývadiel v jednej kúpeľni. Namiesto 

obvyklého dvojumývadla má takto každé 
samostatnú komfortnú zónu.

Vstupná hala je vyriešená reprezentatívne 
len so štýlovou komodou. Všetok odkladací 
priestor sa nachádza v šatníku za posuvnými 
dverami z mliečneho skla.
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Bočná zrkadlová 
stena budí dojem 
dvojnásobne 
veľkého priestoru.

V hosťovskej 
kúpeľni nás milo 

prekvapil pás 
kvetov v šikmine 

za umývadlom. 


