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Život pod strechou
Na otázky o tom, ako si nápadito
a racionálne zariadiť obytné
priestory v podkroví odpovedá
,
www.home4style.sk

Ing. arch. Lucia Meszárová

Bývanie v podkroví má veľa
špecifík. Poskytuje neštandardné
priestory, ktoré si však vyžadujú
osobité riešenia. Ako treba
pristupovať k zariaďovaniu
miestností s šikmými stenami
a nepravidelnými tvarmi tak,
aby sme vyzdvihli jeho prednosti
a eliminovali nevýhody?
Bývanie v podkroví je pre
niektorých ľudí atraktívne
vďaka atypickým priestorom
a exkluzívnym výhľadom. Šikmé
steny na nich pôsobia akosi
útulnejšie. Samozrejme, takéto
hodnotenie zostáva na úrovni

osobného názoru a vkusu.
Maximálne využitie takéhoto priestoru si však vyžaduje veľmi
racionálne riešenia, ktoré dokážu vyzdvihnúť klady a potlačiť negatíva
plochy určenej na bývanie. Svojím charakterom je podkrovie priam
predurčené na zariaďovanie nábytkom vyrobeným na mieru. Spodná
výška šikminy by mala byť štandardne 100 − 120 cm. Miesto, kde sa
dospelý človek už nepostaví vzpriamene, treba využiť na odkladacie
plochy, šatníkové skrine s posuvným systémom, komody, postele
a pod.

Aké materiály, farby a kombinácie by ste odporúčali navytvorenie
zaujímavého a zároveň pohodlného podkrovného bývania?
Z podkrovného bývania sa dá vytvoriť nevšedný, útulný interiér
s atmosférou tajomnosti. Pri rekonštrukciách starých dobových striech
nemusí byť na škodu veci, ak sa prizná napríklad konštrukcia krovu.
Staré popraskané tmavohnedé stojky, trámy, klieštiny sa krásne
vynímajú pri nových vybielených stenách. Priestor tým získa jedinečnú
esenciu starého, originálneho a nového, moderného. Táto atmosféra je
presne to, čo novostavba s plochou strechou nedokáže ponúknuť.
Ak to výška podkrovia dovolí, môžeme voľný priestor využiť na
vytvorenie jednoduchej galérie. Dá sa tým získať miesto na spanie,
pracovný kút, herňu pre deti či knižnicu. S tým spojené schodisko býva
často vítaným spestrením podkrovného bývania. Farba šikminy by
rozhodne nemala byť ťažká, ideálne je použiť bielu. Na farebné alebo
materiálové akcenty treba skôr využiť jednu alebo obidve (najlepšie
protiľahlé) zvislé steny.
Pokiaľ ide o doplnky, aj tu platí zásada, že v jednoduchosti je krása.
Rôznym zbytočnostiam by sme sa mali radšej vyhýbať.
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Čomu sa treba pri interiéri pod strechou vyvarovať?
V každom prípade by mal byť interiér dobre presvetlený. Súčasný trh
ponúka niekoľko zaujímavých typov strešných okien. Pri ich výbere,
napokon aj pri montáži je dobré nechať prácu na odborníkov. Zlý
výber a realizácia sa nám totiž môžu neskôr vypomstiť (zatekanie,
zlá údržba, ovládanie ...). Problematickým miestom v podkroví býva
pomerne často kúpeľňa. Dispozične má byť navrhnutá tak, aby jej
užívateľ nebol obmedzovaný v pohybe. Aj tu platí zásada zdravého
sedliackeho rozumu, ktorý vám určite napovie, kam čo umiestniť, aby
ste si nakoniec nebúchali hlavu o šikminu.
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Medzi novinky z milánskeho Design Weeku patril aj stolík
Droplet s leštenou doskou zo špeciálneho materiálu Penta
Decor©, dizajn Ingunn Eikeland Bjorkelo, www.offecct.se
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01 V podkroví pôsobia efektne
strešné okná do plochej strechy,
predáva Velux, www.velux.sk
02 Sofa Minima s chrómovými
nožičkami a poťahom z Biberu,
dizajn Claesson Koivisto Rune,
www.offecct.se
03 Stolička Canti s chrómovou
konštrukciou a sedadlom
zo studenej peny, dizajn Björn
Dahlstrom,
www.offecct.se
04 Klasicky moderná stolná
lampa Virginia má tienidlo z bavlny
a stojan z tepanej mosadze,
www.lambert-home.de
05 Knižnica Factor so zakrivenou
skulpturálnou líniou sa hodí aj ku
šikmým stenám, dizajn Jonathan
Olivares, www.driade.com, predáva
Konsepti
06 Podkrovné šikminy najlepšie
využijú vstavané šatníkové skrine na
mieru s posuvnými dvermi,
www.viadoor.sk
07 Stavebnicový plastový systém
Urban pozostáva z modulov v tvare
„L“ v pestrých farbách, dizajn
Claudio Bellini, www.casamania.it
08 Oceľová modulárna polička
Fin dokáže plávať v priestore na
akejkoľvek stene, dizajn Neuland
Industriedesign, www.b-line.it
09 Závesný model štýlového
črepníka Sky Planter je obtočený
rastlinami dolu hlavou, dizajn Patric
Morrison, www.boskke.com, u nás
predáva www.unim.sk
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