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Malý, ale náš

Súčasný životný štýl mnohých
z nás presvedčil, že svoje
súkromné zázemie je možné
(a niekedy aj nutné) vybudovať aj
na malej obytnej ploche. Hoci to
býva niekedy dočasné riešenie,
takéto „provizórium“ môže trvať
Na otázky o tom, ako vytvoriť aj na aj niekoľko rokov a bola by škoda
malej ploche pohodlný a štýlový prežiť takú veľkú časť života
interiér, odpovedá v neprívetivom prostredí. Ako sa
, dá vyriešiť bývanie v malom byte
www.home4style.sk tak, aby nepôsobilo stiesnene
a zároveň spĺňalo všetky funkčné
požiadavky?
Je pravda, že aj na malej obytnej
ploche si môžeme vytvoriť krásny,
príjemný a pohodový domov, miesto, kam sa vždy radi vraciame.
V tomto prípade treba už pri počiatočných stavebných úpravách bytu
myslieť na to, ako čo najzmysluplnejšie využiť každý voľný priestor.
Rezervy je možné nájsť napríklad v druhoradých priestoroch (chodba,
hala) alebo odstránením zbytočných dverí, spájaním a otváraním
priestorov, ako je spojenie WC a kúpeľne, prepojenie kuchyne
s obývacou izbou či úplnou zmenou funkcie priestoru. Ak to byt
umožňuje, treba zachovať zónovanie bytu na nočnú a dennú časť,
kvôli zachovaniu súkromia členov rodiny. Ak máme obývaciu izbu,
ktorú súčasne používame ako spálňu, s čím sa často stretávame
v malometrážnych bytoch, treba sa snažiť, aby tá premena z dennej na
nočnú podobu bola jednoduchá a zároveň neviditeľná voľným okom.
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Rozkladací jedálenský stôl Elvis Turn s oceľovou
základňou a doskou z orechového dreva dokáže
meniť svoju veľkosť i tvar dizajn Alberto Danese,
www.cattelanitalia.it

Ing. arch. Lucia Meszárová
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Opticky ľahká stohovateľná stolička
DS-718 s koženým poťahom nájde
svoje využitie v jedálni i pri pracovnom
stole, dizajn Claudio Bellini,
www.desede.de

Vedeli by ste poradiť nejaké osvedčené tipy a triky, ako zariadiť malý
priestor prakticky, ale štýlovo a originálne?
Samozrejmosťou by mala byť biela farba v interiéri, presvetlený priestor,
čiže závesy a záclony by mali byť tabu. Každý zariaďovací prvok by
mal mať svoje využitie, zbytočnosti treba darovať. Dôležitý je úložný
priestor, ktorý je využitý na 100%. To spĺňa napríklad skriňa roll-door,
ktorá využíva celú výšku bytu. Čím menší byt, tým dômyselnejšie
a dôslednejšie je nutné využiť aj steny. Šikovný je mobilný nábytok
(komody, postele, stoly), ktorý mení počas dňa svoje miesto a funkciu
podľa využitia. V tomto malom priestore treba byť dômyselný a využiť
všetky zásuvné, výsuvné, otočné systémy, ktoré sú v ponuke. Ideálom
je dať si vyrobiť všetko na mieru, aby sme využili každý štvorcový meter.
Najviac priestoru v izbe zaberajú postele. Ak nám to výška priestoru
umožní, je dobré presunúť spanie na inú úroveň. Napríklad zhotovením
konštrukcie pod stropom alebo zasunutím postelí pod zvýšenú podlahu
(pódium). V detskej izbe sa dá využiť posuvná konštrukcia, kde sú
postele cez deň nad sebou a v noci vedľa seba. Poslednou záchranou
by mala byť klasická poschodová posteľ.
Čomu sa treba pri interiéri limitovanom priestorom do 60 m2 vyhýbať?
Sú všeobecne známe klasické triky na zväčšenie priestoru. Treba sa
vyhýbať tmavým farbám, ktoré priestor opticky zmenšujú. Zariadenie
interiéru by malo byť jednoduché, čisto účelné. Nábytok, osvetlenie aj
dekorácia by mali byť v jednom štýle, aby sa priestor nedelil na ďalšie
menšie časti. Veľakrát je náročné bývanie so staršou generáciou,
ktorá uskladňuje roky nepotrebné a nefunkčné veci. Prvým krokom je
presvedčiť babičku o tom, že starú, pokazenú žehličku skutočne nikdy
nevyužijeme!
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01 Policovú zostavu Alessandria z priehľadného plastu je možné

predlžovať do šírky i do výšky, www.sturmundplastic.com

02 Stropná lampa Cage inšpirovaná industriálnymi svietidlami,
dizajn Diesel Creative Team pre Foscarini, diesel.foscarini.com

03 Mobilný servírovací stolík Oscar z orechového dreva, dizajn
Giovanna Azzarello, www.porada.it

04 Pohovka Zen môže vo svojich útrobách ukrývať druhú posteľ
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alebo úložnú zásuvku, dizajn CRS Bonaldo, www.bonaldo.it,
predáva Sedya
05 Perforované prvky dodávajú pracovnému stolu Scriba ľahkosť
a úložné doplnky zasa praktickosť, dizajn Patricia Urquiola,
www.molteni.it
06 Minimalistická stolička Wotuchair šetrí priestor i životné
prostredie, zhotovili ju z ekologicky spracovaného dreva, dizajn
Dante Bonuccelli, www.lamm.it
07 Multifunkčný kabinet s nezvyčajným dizajnom – aj napriek
priemyselnému kovovému pletivu pôsobí skrinka Net-Box veľmi
pôvabne, dizajn Patricia Urquiola, www.molteni.it
08 Stolná lampa Brave New World XL je „vypaličkovaná“
z masívneho duba, dizajn Freshwest www.moooi.com
09 Séria sanitárnej keramiky Oblic je určená pre malé alebo
hosťovské kúpeľne. Rohové umývadlo, závesné WC s hlbokým
splachovaním a odsávací pisoár si vyžadujú minimálny priestor,
www.villeroy-boch.com
10 Flexibilná sofa Dado sa dá vďaka špeciálnemu otváraciemu
mechanizmu pohodlne premeniť na posteľ, dizajn Peter Ross,
www.bonaldo.it, predáva Sedya
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