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TŘICET ÚLOVKŮ PRO 
MILOVNÍKY DESIGNU

Příloha: Nejhezčí křesla

Dědeček malíř, 
otec architekt: 
byt s odkazem
slavných předků 

WELLNESS 
U VÁS DOMA
PRO BLAHO 
TĚLA I DUŠE 
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židle
dělá domov
split chair 
designed by Arik Levy FR

www.ton.eu
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EDITORIAL

EDITORIAL         
 Markéta Klocová,
 šéfredaktorka

Vážení a milí čtenáři,

v knihovničce jisté mé kolegyně byste našli dlouhou 

řadu příruček s návody, jak jednou provždy zhubnout 

a už nikdy nenabrat ani deko (přesto je nadále při 

těle), jak se snadno a rychle stát milionářkou (bohužel 

stále nevychází s výplatou), jak zatočit s prokrasti-

nací čili odkládáním úkolů na nejzazší možný termín 

(články nicméně odevzdává až po uzávěrce), jak se 

naučit dochvilnosti (posledně přišla na rande o ho-

dinu později), jak si udržet pořádek na pracovním 

stole (kam se hrabe Augiášův chlév). Jinak řečeno, 

jde o naprosto běžný případ, jakých kolem sebe 

(a leckdy i v zrcadle) vidíme ZÁSTUPY A DAVY. 

„Kdo umí, umí, kdo neumí, ten školí,“  snažila jsem 

se ji utěšit poukázáním na fakt, že autoři těchto ge-

niálních publikací a přednášek si svými literárními 

díly zhusta léčí vlastní komplexy a že zbohatnout 

mohou leda tak na tom, že jim jiní skočí na špek. 

Minulý týden ale přinesl změnu: ze stolu dotyčné zmi-

zely nánosy papírů pocházející z třetihor, všude chodí 

včas, je jako ze škatulky a zdá se i trochu štíhlejší. 

Na dotaz, jak se jí to podařilo, se tajuplně usmívá 

a ukazuje k úplně prázdné knihovničce. „Konečně 

jsem našla tu pravou. Jmenuje se Zázračný úklid 

a je opravdu ZÁZRAČNÁ. Naučila mne zbavovat se 

věcí, které dosud ničily můj život.“ – „SEM S NÍ,“ vo-

lám okamžitě.„Tak to bohužel nepůjde,“ krčí rameny 

omluvně. „Splnila svůj účel, proto jsem ji vyhodila.“ 

Pro Vás mám ale dobrou zprávu: pokud si do mě-

síce předplatíte Moderní byt, dostanete k před-

platnému (str. 136) tuhle knížku zdarma!

www.modernibyt.cz    3      

TOP 5
Z TOHOTO 
VYDÁNÍ
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Freistil 195, deska 
stolu z lakovaného 
dřeva, vyrábí 
Rolf Benz, 
www.sykorahome.cz, 
strana 96–99

Koberec Amobea, vyrábí Moooi, 
cena 68 385 Kč, www.bulb.cz, 
strana 108–110

33 Křeslo Rolf Benz 560, 
vyrábí Rolf Benz, 
www.sykorahome.cz, 
strana 137–145

Křeslo Nuvola 09, cena od 78 440 Kč, vyrábí Gervasoni, 
www.deconcept.cz, strana 76–79

Hlavová sprcha 
Lamp Shower, 
vyrábí Axor 
Hansgrohe, cena 
113 000 Kč, 
www.hansgrohe.cz, 
strana 29–43
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PIŠTE, FAXUJTE, MAILUJTE! Moderní byt, Nádražní 32, 150 00 Praha 5, fax: 225 351 151, e-mail: moderni.byt@bmczech.cz, http://www.modernibyt.cz, 
marketa.klocova@bmczech.cz. Chcete-li mailovat i ostatním členům redakce, e-mailová adresa zní: jmeno.prijmeni@bmczech.cz.

79,90 Kč/4,12 €

stolečky 
do ložnice 

kuchyňské   
desky a dřezy 

legendární 
dlouhá židle

ČÍslo 9 /  z ářÍ 2015       roČnÍK XIX

Příloha: Podlahy 
Plus dveře a kliky

Kuchyně pro radost

Pavel Staněk: komu 
předal klíče a proč

nahlédli jsme Pod Pokličku
u zdeňka Pohlreicha
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ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

VITAMINY 
U LEDU

KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA

Pracovní 
deska 
6x jinak

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

3 TVÁŘE DŘEZU

Nože, které 
mají říz

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €      

POUZE

49 Kč
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KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ELEMENTŮ
OČISTY5

TIPY PRO 
ZDRAVÉ ZUBY3

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ
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POUZE

49 Kč
CO UMÍ 
BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? Posviťte si 

na koupelnu
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TIPŮ A NÁPADŮ
DO OBÝVACÍHO POKOJE

ŘÍJEN 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

DOMÁCÍ PIZZA
JAKO OD ITALA 16

CHYTŘE NA 
OHŘEV VODY

JAK NEPLÝTVAT 
A NEKRMIT MOLY

PANELOVÝ BYT 
VE STYLU 

PROVENCE

UKLÁDÁNÍ 
POTRAVIN

SLEVA  & DÁREKPRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

ZDRAVÉ SPANÍ JE 
ZÁKLAD ZDRAVÍ

OSVĚTLENÍ MÁ NEJEN 
SVÍTIT, ALE I ZDOBIT

RODINNÝ DŮM 
JAKO Z POHÁDKY  
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KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ZDRAVÉ ZUBYZDRAVÉ ZUBYZDRAVÉ ZUBY

BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? SEDÁTKA? SEDÁTKA? SEDÁTKA? 

VŠE, CO CHCETE VĚDĚT, KDYŽ ZAŘIZUJETE BYT...

...HLEDEJTE NA STÁNCÍCH A NA INTERNETU

PRO VÍCE INFORMACÍ A PŘIPOMÍNEK MŮŽETE PSÁT NA STRÁNKU MODERNÍHO BYTU NA FACEBOOKU

Vážená redakce,  
pořídili jsme si s přítelem krásný nový byt, 

ovšem vzhledem k našim fi nančním možnos-
tem je docela malý, takže bych se chtěla po-
radit, jakým způsobem vyřešit otevírání dveří, 
aby zbytečně nezabíraly prostor, který by šel 
využít třeba k umístění komody.  

 Děkuji, 
 Jitka Malá, Náchod 

Milá Jitko, máte pravdu, klasické otočné 

dveře v obvyklé šířce vyžadují při svém ote-

vírání plochu až 0,8 metru čtverečních, proto 

volba toho správného otevírání může ušet-

řit drahocenné místo. Výběr je v tomto směru 

velmi pestrý. Nejtradičnějším a dnes nejpopu-

lárnějším řešením jsou dveře posuvné. Pokud 

se nebojíte větších stavebních úprav, zvolte 

Vážení,  
rekonstruujeme koupelnu a dostali jsme 

se do sporu, v jaké výšce má být správně na-
montováno WC.  Není to tak úplně jednoduché 
rozhodnutí vzhledem k tomu, že manžel měří 
190 cm a já pouhých 160 cm. A to nemluvím 
o našem dítku, které časem také odroste noč-
níku. Máte pro nás nějakou nápovědu? 

  Alena P., Brno 

Vážená Aleno, děkujeme za podnětnou otáz-

ku, která při plánování toalety doposud vždy 

hrála důležitou roli. Dospělí a zejména starší 

lidé mohou snáze vstávat, když WC visí ve vyšší 

poloze. Dětem naproti tomu lépe vyhovuje niž-

ší umístění. S WC prvkem od firmy Viega ovšem 

tyto diskuse skončily, protože ten má vždy in-

dividuálně nastavitelnou výšku sedu. Stisknu-

tím knoflíku se dá WC mísa posunout až o osm 

centimetrů nahoru nebo dolů. Více najdete 

na www.viega.de/hoehenverstellbar. 

posuvné dveře do stěny. Ty maximálně uspoří 

místo v domácnosti. Druhou alternativou je 

klasické otevírání na stěnu. 

Pokud jste si pořídili byt například s úzkou 

chodbou, můžete využít reverzní otevírání, kdy 

se křídlo otevírá opačným směrem, tedy do zá-

rubně. Významný český výrobce dveří SAPELI 

nabízí ještě další řešení, jak ušetřit místo. Na-

příklad typ otevírání Ergon vyžaduje náklady 

na prostor až o 40 % nižší. Jedná se o kombina-

ci „otočného a posuvného“ otevírání. 

Milá redakce,  
v minulém čísle mne nadchl článek o re-

pasovaném nábytku z období funkcionalis-
mu. Ráda bych si nějaké pěkné retro křesílko 
pořídila i do svého bytu, nemáte náhodou tip 
na webové stránky nebo kamenný obchod, 
kde bych se mohla porozhlédnout?

Děkuji za radu,
Hanka Válová, Praha

Milá Hanko, věřím, že by se Vám mohlo lí-

bit ve zbrusu nově otevřeném obchodě Nanovo 

v Týnské ulici 8 poblíž Staroměstského náměstí. 

Zakladatelé internetového obchodu nanovo.cz 

v něm nabízejí nejrůznější kusy nábytku a by-

tových doplňků z druhé poloviny 20. století, 

které jiní považovali za staré a vyhazovali ze 

svých bytů a půd. Dnes – po důkladné renovaci 

– jsou z nich ikony československého designu. 

Najdete tu třeba kožené křeslo a konferenční 

stolek z nedávno zbořeného Hotelu Praha, kte-

ré v 70. letech navrhl designér Zbyněk Hřivnáč, 

nebo unikátní křeslo z Nové scény Národního 

divadla v Praze, jehož čalounění upravil archi-

tekt Karel Prager. Nechybí ale ani běžné židle, 

křesílka a soliterní nábytek, který pamatujeme 

z bytů svých rodičů a prarodičů a k nimž už 

dnes máme sentimentální vztah....

DOPISY
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R A D O S T  D O M O V Awww.mora.cz

Máte v kuchyni rádi spoustu světla a decentní interiér?  
My dobře víme, že na detailech záleží. V řadách našich  
produktů naleznete i široký výběr spotřebičů v bílém  
designu, které dokonale sednou vašemu vkusu.  

Bílý design 
pro vaši kuchyň

228x295.indd   3 20.08.15   9:20



www.tescoma.cz

Revoluční výrobek! Sáček s kořením zastřihněte, vložte do něj násypku 
a přímo ze sáčku dochucujte jemně mletou paprikou, drhnutou majoránkou 
nebo celým pepřem. Pohodlně a bez nechtěného „překořenění“. Po použití 
násypku uzavřete a sáček zavěste do otočného stojánku, na lištu nebo vraťte do 
zásuvky. Díky uzávěru koření v sáčcích nevlhne, nevětrá a nevysypává se. 
U každé násypky můžete zvolit otvory pro jemně mleté, hrubší nebo celé koření.

VYNALEZENO A PATENTOVÁNO V TESCOMĚ

Unikátní násypky pro sáčky s kořením! 
season
Revoluční výrobek! Sáček s kořením
a přímo ze sáčku dochucujte jemně mletou papri
nebo celým pepřem. Pohodlně a bez nechtěného „
násypku uzavřete a sáček zavěste do otočného sto
zásuvky. Díky uzávěru koření v sáčcích nevlhne,
U každé násypky můžete zvolit otvory pro jemně m

VYNALEZENO A PATENTOVÁNO V TESCOM

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BENEŠOV, Tyršova 175 / BLANSKO, Vodní 2 / BRNO, Olympia Brno / BRNO, OD Vichr, Kobližná 19 / BRNO, Ečerova 2b / BRNO, Cimrman, 
Masarykova 7 / BRNO–LÍŠEŇ Masárova 7 / BRUNTÁL, OD Rex / ČESKÁ TŘEBOVÁ, J. Pácla 168 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY Centrum / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 
31 / FRÝDEK-MÍSTEK, OC Frýda / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, OD Elan / HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568 / HODONÍN, Národní třída 50 / HRADEC 
KRÁLOVÉ, OC Atrium / HRANICE, nám. 8. května 368 / CHOMUTOV, OC Chomutovka / IVANČICE, Elektro Expert, Oslavanská 1597 / JIHLAVA, City Park / JIHLAVA, Farní 2 / 
KARLOVY VARY, OC Varyáda / KARVINÁ, OC Karviná / KLADNO, OC Central Most / KOLÍN, OC Futurum / KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046 / KRNOV, OD Prior / KROMĚŘÍŽ, 
Kovářská 19/4 / LIBEREC, OC Nisa / LIBEREC, OC Forum Liberec / LITOVEL, Palackého 852/2 / LITVÍNOV, nám. Míru 336 / MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum / MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ, Stupka Home, Pivovarská 130/4 / MOST, OC Central Most / NÁCHOD, Běloveská 763 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 / OLOMOUC, Galerie Moritz / OLOMOUC, 
Galerie Šantovka / OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, OC Breda / OPAVA, Horní nám. 58 / OSTRAVA, Forum Nová Karolina / OSTRAVA, 

OC Avion / OSTRAVA, OC Laso / OSTRAVA, nám. Msgr. Šrámka 5 / PARDUBICE, OC Albert / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PELHŘIMOV, Palackého 67 / PÍSEK, Chelčického 73 / 
PLZEŇ, Galerie Slovany / PLZEŇ, OC Olympia Plzeň / PLZEŇ, Koperníkova 1 / PLZEŇ, Pražská 81/9 / POHOŘELICE, Komenského 259 / PRAHA 1, Obchodní pasáž Florentinum 
/ PRAHA  1, OC Quadrio / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 2, Francouzská 175/14 / PRAHA 4, OC DBK Budějovická / PRAHA 4, OC Chodov / PRAHA 5, OC Nový Smíchov 
/ PRAHA  6, OC Šestka / PRAHA 9, Centrum Černý Most / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 9, OC Letňany / PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy / PRAHA 13, OC Lužiny 
/ PROSTĚJOV, OC Zlatá Brána / PŘEROV, nám. Přerovského povstání 1 / PŘÍBRAM, nám. 17. listopadu 298 / RAKOVNÍK, Ottova 89 / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo 
nám. 176 / SLAVKOV U BRNA, Čs. armády 244 / STRAKONICE, Podskalská 316 / SVITAVY, Stupka Hobby Market / ŠUMPERK, OC COOP / TÁBOR, OD Dvořák / TEPLICE, 
Galerie Teplice / TŘEBÍČ, Komenského nám. 141 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71 / ÚSTÍ NAD LABEM, OC Sever / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / VESELÍ NAD 
MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

Se třemi velikostmi 
sypacích otvorů:

od 199,-
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MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

Se třemi velikostmi 
sypacích otvorů:

od 199,-
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NOVINKY PŘIPRAVILY: JANA POLOMOVÁ A MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

Křehké vrstvy pro paprsky
Dvě vrstvy jemného ručně foukaného skla proměňují 
osvětlení v umělecký prvek. Hravé detaily, grafi cké vzory 
a barevné kontrasty závěsných svítidel Colour Globe 
(Moooi) vytvářejí dynamický efekt, který ozdobí každý 
interiér. Design Scholten & Baijings, cena od 31 727 Kč.

KONTAKT: www.bulb.cz

Strážce tepla domova
Termostat Hive (Hive) je 10 x 10 cm malý detail přitahující 
velkou pozornost. Díky snadno vyměnitelným rámům 
v barevných odstínech vytvořených ve spolupráci se 
značkou Dulux bude vždy krásný a přitom neztratí nic ze 
své inteligence. LED displej informuje o všem důležitém 
a ve spolupráci s mobilní aplikací vám mj. připomene 
zapnout topení, když přes váš chytrý telefon zjistí, že se 
blížíte k domovu, nebo ho naopak vypne po vašem 
odchodu. Design Yves Béhar, cena 9 213 Kč. 

KONTAKT: www.hivehome.com

Ve dvou se to lépe houpe
Houpací křeslo známe už od svých babiček. Houpací 
sofa je však skutečnou novinkou, přestože elegantní Era 
(Normann Copenhagen) na první pohled svými liniemi, 
použitými materiály i barevným provedením přiznává 
inspiraci funkcionalismem 30. let. Trubková konstrukce 
z chromu bez problémů unese dvě houpající se osoby. 
Rozměry 145 x 80 x 75 cm, výška sedu 38 cm, cena 
72 630 Kč.

KONTAKT: www.normann-copenhagen.com
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Pouze od 12. 10. do 15. 11. 2015 máte možnost zakoupit pohovky ve Vašich oblíbených kůžích 

za atraktivnější ceny. Vybírat můžete více jak z 65 kůží. Objevte krásu ryzích naturálních kůží za 

dostupnější ceny. Více informací o zvýhodněné nabídce získáte v prodejnách Natuzzi. 

PRAHA 1, V JÁMĚ 3, PRAHA 8, RUBÍN OFFICE CENTRE, POBŘEŽNÍ 50/52
BRNO - MODŘICE, SOHO, SVRATECKÁ 989, BRNO, BUDOVA IBC, PŘÍKOP 4
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ZA ATRAKTIVNĚJŠÍ
CENY JEN PRO VÁS

12. 10. - 15. 11. 2015

NATUZZI.CZ
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Světlo bez hranic
Závěsné svítidlo Frankie Torus (Designtree) je 
vyrobeno z ručně zpracovaného jasanového dřeva 
a recyklovaných akustických panelů z plsti. 
Jednoduchá konstrukce umožňuje přidávat další 
moduly včetně rohových a svítidlo tak protahovat 
do šířky a délky na libovolnou velikost i tvar. Cena 
vyobrazené varianty o rozměru 92 x 92 cm 
38 043 Kč.

KONTAKT: DESIGNTREE, www.designtree.co.nz

Volným pádem 
do měkkého
Čelo postele Yuva (De 
Padova) tvořené dvěma 
velkými polštáři a konstrukce 
i nohy ze dřeva odkazují 
na klasické obývákové 
pohovky. Rozměry 206 x 233 x 
95 cm, textilní čalounění je 
snímatelné. Design Sezgin 
Aksu a Silvia Suardi, cena 
na dotaz.

KONTAKT: www.depadova.com

Zábavný 
i bez excesů
Puf Notch (Lema) má sice velmi 
jednoduchý design a střídmou 
barevnost, nudit se s ním však 
nebudete. Textilní čalounění je 
doplněno o popruhy z kůže, které jsou 
krásným a zároveň praktickým 
detailem, díky němuž lze pufy 
dostupné ve dvou velikostech snadno 
přenášet z místa na místo. Design 
Johan Lindstén, cena zatím nebyla 
stanovena.

KONTAKT: www.stockist.cz

010_016_MB10.indd   12 06.10.15   11:08
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Reproduktor místo kabelky
Reproduktor Helsinki váží pouhých 1,4 kg a vypadá jako středně 
velká dámská kabelka. Jeho baterie vydrží 8 hodin bezdrátově 
přes Bluetooth nebo 3,5mm audiokabel přehrávat hudbu. Vyrábí 
se ve 4 barevných provedeních s textilním voděodolným 
potahem od dánského výrobce Kvadrat. Rozměry 21 × 15 × 
7 cm, cena 10 890 Kč.

KONTAKT: DESIGNVILLE, www.designville.cz

Rozkvetlý stůl
Stolek Bloom od Arika Levyho byl vyroben v českém Tonu 
tradiční technologií ohýbání dřeva, kdy se masivní bukové nebo 
dubové hranoly ohýbají a následně se spojí a utvoří centrální 
podnož stolu připomínající větvení nebo rozvitou květinu. Stolek 
je nabízen v 5 výškových variantách 
od 30 do 105 cm a má tudíž široké využiti nejen doma, ale 
i v komerčních prostorách. Stůl neobsahuje lub a lze pod něj 
snadno zasunout i křeslo s područkou, cena od 11 940 Kč.

KONTAKT: TON, www.ton.eu

Sezení v límečku
S okouzlujícím kouskem nábytku nazývaným 
Ruff Pouf přišel návrhář Romero Vallejo pro 
španělskou značku Gan. Nadchly ho vysoké 
skládané límce z alžbětinské doby, které byly 
znakem luxusu a bohatství. Výplň pufu je 
z polystyrenu a gumové pěny, skládaný límec je 
ze 100% vlněného fi lcu. Rozměry 70 x 40 cm, 
cena na dotaz.

KONTAKT: ONE SPACE, www.onespace.cz
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Hygiena na vysoké noze
Inspiraci k vytvoření kolekce Stand pro Ex.t našli architekti 
ze studia Norm Architects ve 20. a 30. letech minulého 
století u elegantních kovových detailů charakterizujících 
viktoriánské období a následně pak secesi a art deco. Vana 
reinterpretuje klasickou vanu s typickými nožkami ve tvaru 
lvích tlap, zatímco umyvadlo se vrací ke květináčům 
užívaným v zimních zahradách. Kolekce Stand je vyrobena 
z materiálu Living Tech. Rozměry 70 x 42 x 82 cm a 160 x 
70 x 52 cm, cena cca 30 400 Kč a 173 900 Kč.

KONTAKT: www.ex.t.com

Morrisonova 
nejpohodlnější
Židli Alfi  navrhl pro Emeco Jasper Morrison 
a právem o ní prohlašuje, že je to jedna 
z nejpohodlnějších židlí, kterou kdy navrhl. 
Inspiroval se pletenými rákosovými židlemi 
typickými pro pařížské kavárny a do návrhu vetkl 
svou schopnost vidět a oceňovat důležité, 
na první pohled neviditelné hodnoty. 
Jednoduchý design tak přináší sofi stikované 
pohodlí. Podnož židle je vyrobena z jasanového 
dřeva, sedák a opěradlo z 92 % z recyklovaného 
plastu a ze 7,5 % z recyklovaného dřeva. 
Rozměry 43,2 x 50 x 80 cm, cena od 10 672 Kč.

KONTAKT: BROTHER AND DUCK, www.brotherandduck.cz

Káva pozornosti hodná
Kávovar Ratio zastiňuje běžné kávovary vysokou inteligencí a roztomilým 
designem. Elegantní exteriér vyvedený v poniklovaném hliníku v matné 
úpravě a oregonském ořechu skrývá sofi stikovaný automat opatřený 
výkonným topným tělesem a daří se mu konstantně dodávat vodu 
v ideální teplotě. Je řešením i pro ty, kteří neradi čtou návody a rádi  
používají přístroje intuitivně. Šálek pozoruhodné kávy si připravíte, aniž 
jste školený barista. Přístroj je ručně sestavený a testovaný a výrobce 
na něj poskytuje 10 let záruku. Cena cca 13 700 Kč.

KONTAKT: CLIVE COFFEE, www.clivecoffee.com

010_016_MB10.indd   16 05.10.15   13:25



www.sykora.eu

KUCHYNĚ
MĚSÍCE

Kuchyně jsou vybavovány 
vestavnými elektrospotřebiči Bosch

Hlavní přednost této sestavy spočívá v její přizpůsobivosti. 
Nemůžete si zvolit lépe než bílou klasiku, kterou oživíte 
doplňky. Majitelé mohou být právem pyšní.
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Kouzelná místa 
Petra KotíKa
Narodit se do slavné malířské rodiny a mít otce úspěšného architekta 

musí být do jisté míry zavazující. Na druhou stranu máte smysl pro 

krásno v krvi, a když si najdete vlastní cestu, dokážete si udělat svět 

nebo alespoň ta důležitá místa kouzelnými.

018_026_MB10.indd   18 05.10.15   13:34



petr kotík

Majitel Art Hotelu Praha a Hotelu 
Casa Marcello, které provozuje 
společně se svou ženou Kateřinou

Zakladatel platformy Amazing Places, 
která hledá a představuje místa pro 
náročnější cestovatele po ČR, kterým jde 
především o kvalitu a jedinečný zážitek, 
www.amazingplaces.cz (od listopadu), 
fb: amazingplacescz 

Otec tří dětí, obdivovatel 
a sběratel výtvarného umění
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text: MARTINA PAULOVÁ, fOtO: IVETA KOPICOVÁ A ROBERT VANO
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Petr Kotík, majitel Art Hotelu Praha a Ho-
telu Casa Marcello, podniká od svých 
dvaceti let. Neživí se výtvarným umě-

ním jako jeho slavný dědeček Jan Kotík nebo 
pradědeček Pravoslav Kotík, ale k umění má 
ohromný respekt, a to nejen k výtvarnému, ale 
i k umění vytvořit krásný prostor a dobře se 
o něj starat. 

Součástí vašeho Art Hotelu Praha je zajímavá 
sbírka české moderny 20. století. Vyrůstal jste 

p Petr Kotík tvrdí, že má rád 
trošku disharmonie. Rád 
seskupuje věci, které spolu 
zdánlivě neladí, ale v případě 
svého bytu dosáhl příjemně 
útulného celku. obrazy jsou pro 
něj srdeční záležitostí i proto, že 
některé z nich jsou z dílny jeho 
předků

v umělecké rodině, takže vztah k umění se u vás 
dá předpokládat. Je to patrné i u vás doma?

V našem bytě si nejvíc vážím právě výtvarných 
děl. Máme tam obrazy mého pradědečka i dědeč-
ka, díla Jiřího Koláře nebo grafiky soudobých 
výtvarníků. Obrazy dotváří celkovou atmosféru 
interiéru. Nerozumím lidem, kteří investují sta-
tisíce do nové kuchyně a na stěnu si pověsí nepo-
dařenou reprodukci nebo obrázek z Ikea. Připa-
dá mi také zvláštní, i když to určitou logiku má, 
že si někdo koupí obraz jako doplněk interiéru. 

018_026_MB10.indd   20 05.10.15   13:39
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p Kuchyňské ostrůvky jsou 
nejpraktičtějším řešením 
v kuchyních spojených 
s obývacím prostorem. 
Opticky tvoří předěl mezi 
pracovní a relaxační zónou 
a umožňují kuchaři při práci 
příjemný kontakt s ruchem 
v domě

Vybírá, jestli se hodí k nábytku. Já to mám úplně 
naopak. Pro mě jsou obrazy dominantou bytu.

Domov ale netvoří jen obrazy …
Náš byt je jedinečný i svou polohou. Přestože je 

pouze pět minut od centra, je v něm úžasný klid, 
protože sousedí s pozemky bývalého statku hlav-
ního města Prahy. Bydlíme v obytné vile, která je 
koncipovaná tak, že poskytuje naprosté soukromí 
i v zahradě a na terase. Komplex navrhoval můj 
otec architekt Martin Kotík a jeho ateliér Omicron-

-K. Domov jsme hledali pečlivě, jsme velká rodina, 
máme tři děti a kocoura Lamparda, a nenašli jsme 
nic lepšího. V celém areálu je 22 bytů v původní staré 
vile a dvou nových vystavěných zhruba před patnác-
ti lety. Ve své době to byl jeden z nejzdařilejších byto-
vých projektů v Praze. Spojili jsme dva byty, z nichž 
jeden jsme pronajímali a ve druhém bydleli. S archi-
tektkou MgA. Terezou Mosbauerovou jsme vytvořili 
4 + 1 z původního 6 + 2. Dnes máme krásný otevřený 
prostor s několika vstupy do 500 m2 velké zahrady. 
Byt má výbornou orientaci na jihovýchod, takže je 

Vždycky se mi líbí určitý prvek disharmonie. 
Věci, které zdánlivě nejdou k sobě, vytvářejí 
zajímavé místo. Obrazy se mi nemusí hodit 
ke stolu nebo k pohovce, ale musí mě oslovovat
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světlý a díky své dispozici do L jím prostupuje denní 
světlo v průběhu celého dne. Dokonce, aniž to bylo 
cílem, částečně splňuje principy feng-šuej. 

Jak rekonstrukce zasáhla styl a zařízení původního 
bytu?

Původní byt byl řešený převážně v buku, což 
na tehdejší dobu bylo moderní, ale už toho na nás 
bylo moc, a tak jsme chtěli změnit i materiály. Nad-
časová a zajímavě řešená je podlaha z keramiky 
s drobným plastickým reliéfem připomínajícím 
bambus. Je vyhřívaná a příjemná i naboso. Lehce 
se udržuje, takže návštěvy nezouváme. Za změnu 
podlahy může i rhodéský ridgeback Bilbo, který už 
s námi bohužel není, ale který vždycky vítal návště-
vy.  V nabrané rychlosti a při své váze dobrzďoval až 
na poslední chvíli a na plovoucí podlaze byla jeho 
brzdná dráha dost vidět. 

Jsem také rád, že je byt technicky dobře zvládnu-
tý.  Vnitřní příčky jsou ze sádrokartonu s dvojitými 
záklopy z obou stran, takže jsou dobře zvukotěsné, 
v podlaze je elektrické vytápění využívané hlavně 
v koupelnách, máme na míru vyrobené dveře včetně 
lišt a obložek v provedení slonová kost. A nesmím 

Ve veké ložnici, ze které se vchází 
do zahrady, je nadstandardně velká 
postel. Vejdou se do ní Petr 
s Kateřinou, tři děti i kocour Lampard, 
který je rodinný mazel a není mu 
odpíráno žádné pohodlí

Velká pozornost byla v celém bytě 
věnována světlům. stmívače 
a bodové osvětlení dotváří atmosféru 
i v jednoduše řešené koupelně
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zapomenout na osvětlení. Mám hodně rád světlo, 
které dotváří atmosféru, takže jsme hojně použili 
světelné stmívače nebo orientační bodová světla. 

Jste člověk, který oceňuje krásu. S tím vlastně souvisí 
i váš nový projekt Amazing Places. O čem je?

Jednoduše řečeno je to projekt pro ty, kteří se 
rozhodli cestovat po celé ČR a není jim jedno, kde 
zůstanou přes noc. Hledají kvalitu, chtějí se dob-
ře najíst, chtějí si odpočinout v krásném prostředí.  
Cílem mého projektu je vlastně bořit mýtus o tom, 
že za kvalitními službami si musí člověk vyjet 
do zahraničí. Chceme vybrat ta nejkrásnější místa 
z celé České republiky, hotely, restaurace, apartmá-
ny, statky, staré mlýny atd., a ukázat je těm, která je 
hledají a ocení. Za každým místem jsou nádherné 
příběhy, kdy se majitelům třeba podařilo ze zbo-
rů udělat neuvěřitelně krásná místa. Od listopadu 
spouštíme nový web, kde místa, která nás osobně 
okouzlila nebo jsme na ně dostali spolehlivé dopo-
ručení, představíme. ■

p byt je jedinečný svou polohou. 
Pár minut od centra, a přesto 
v oáze zeleně. Zahrada vilového 
komplexu má rozlohu 500 m² 
a poskytuje absolutní soukromí, 
takže rodina tráví spoustu času 
venku. Velká vydlážděná terasa 
je komfortní zónou pro letní 
večerní grilování 

 Celou délku chodby zabírá 
masivní knihovna z tmavého 
dřeva. Podlaha je z keramické 
dlažby, ale svou strukturou 
připomíná přírodní bambus
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p Majitelé bytu se v době 
rekonstrukce bytu feng-šuej 
nezabývali, ale jejich domov 
přesto některé principy splňuje. 
Úchvatné je spojení interiéru 
s exteriérem, které i díky poloze 
bytu zajišťuje velké množství 
denního světla

 Petr Kotík chová hluboký 
respekt k výtvarnému umění. 
Dílo jeho slavného dědečka 
Jana Kotíka nesmí v domě 
samozřejmě chybět

KONTAKT:
MgA. tereza Mosbauerová
tel.: 731 654 946
email: mosbauerova@gmail.com
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V KOUPELNĚ 
S FANTAZÍÍ
VŠECHNY MILOVNÍKY UŽITNÉHO 
DESIGNU USPOKOJÍ DOPLŇKY DO 
KOUPELNY, KTERÉ JSOU UŽITEČNÉ 
A ZÁBAVNÉ ZÁROVEŇ.

Organizér Toto, kombinace 
dřeva a kovu, 25 x 13 x 13 cm, 
vyrábí Umbra, cena 899 Kč, 
www.ifantazie.cz

Spona na zubní pastu Buckle, chrom, 
7,3 x 4,7 cm, design Gabriele Chiave, 
Lorenza Bozzoli, vyrábí Alessi, cena 
450 Kč, www.casabella.cz

Nástěnný věšáček Rhino, 
plast, 12 x 12 x 5,5 cm, 
vyrábí Balvi, cena 245 Kč, 
www.naoko.cz

Dřevěné piktogramy na 
toaletu Pippi a Peppone, 
10 x 4 cm, vyrábí Ulf Seydell, 
cena 460 Kč, 
www.ebay.com

Stojan nejen na ručníky, lakovaný 
hliník/olejovaný dub/přírodní kůže, 
170 x 60 x 3,5 cm, design Norm 
Architects, vyrábí Menu, cena 
10 850 Kč, www.lys-vintage.com

Koupelnová předložka Karim 03 
z kolekce Kolor my World, design 
Karim Rashid, Ø 60 cm, cena 949 Kč, 
www.grund.cz
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téma

text: lenka saulichová, foto: archiv

Koupelna 
ve stylu 
wellness
Někdy se potřebujete zavřít před okolním světem a odpočívat. 

Odbourat stres a napětí, relaxovat, uvolnit se, mít chvilku 

jen pro sebe a nalézt harmonii. Tehdy vám konejšivou náruč 

poskytne dobře vybavená a stylově vhodně upravená wellness 

koupelna. Poradíme, jak ji zařídit a čím vybavit.

Umyvadlová tříotvorová 
baterie veris – Grohe 
starlight, chromový 
povrch, odstranění vodního 
kamene přetřením, vyrábí 
Grohe, cena 21 615 kč, 
www.grohe.cz
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VE STYLU WELLNESS

PROSTŘEDÍ
Spláchnout ze sebe únavu, splín, dobře si 

odpočinout a vyladit organismus se vám snáz 

podaří v koupelně, která je nejen technicky dobře 

vybavená, ale především je vám příjemná už 

na pohled a cítíte se v ní dobře.

Baterie a sprchové systémy 
z kolekce Axor Citterio E, 
design Antonio Citterio, vyrábí 
Axor Hansgrohe, cena 
315 800 Kč/celý komplet 
armatur, www.hansgrohe.cz

Keramický difuzér Mr. + Mrs. 
Fragrance Wilma, set s náplní, 
bílá, cena 1 158 Kč, 
www.prokoupelnu.cz

Koupelnová předložka Puro, materiál 
100% bavlna, 5 let záruka, více 
barevných provedení, rozměry 
od 50 x 80 cm, vyrábí Grund, 
cena od 879 Kč, www.grund.cz
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Z ákladem pro vytvoření 
správné domácí well-
ness koupelny je nale-

zení vlastního stylu a vytvoření 
prostoru, který bude vyhovovat 
právě vám, nikoliv místa, které 
bude obdivovat každá přícho-
zí návštěva. Nehledejte přímou 
úměru mezi domácí wellness 
koupelnou a počtem metrů 
čtverečních. Také na malém pro-
storu lze vytvořit dokonale 
harmonické prostředí ve stylu 
wellness s technicky vyspělým 
vybavením. 

Přírodě na dosah
Pěkný výhled do okolního 

prostředí je bonusem. Když ale 
není v blízkosti moře či les, mů-

žete si i v malé koupelně nasi-
mulovat džungli. Stačí použít 
rostliny a vytvořit vertikální 
zelenou stěnu z živých rost-
lin. Pokud schází denní světlo, 
zkuste speciální mech nebo růz-
né sušené rostliny a přírodní de-
korace jako bambus, které vám 
iluzi blízkosti přírody pomohou 
navodit. Naladit koupelnu pří-
rodně dokážou obklady i dlažby 
imitující dřevo či kámen. Mo-
derní jsou velké formáty s 3D 
efektem, ale i mozaiky. Nemu-
síte se však bát ani přírodního 
dřeva či kamene, pokud mu bu-
dete věnovat náležitou péči. Je-
-li to možné, pamatujte na rafi-
nované umístění vany či sprchy, 
nejlépe s výhledem do krajiny 

Keramická mozaika Luxor 
White, mix metalických 
a různobarevných povrchů, 1,8 x 
1,8 cm, rozměr plátu 31,6 x 
31,6 cm, extrémně odolná, vhodná 
i na podlahu, vyrábí Kerion, cena 
554 Kč/ks, www.perfecto.cz

Sprchový systém z leštěné 
oceli z kolekce Private 
Wellness k montáži 
na stěnu, funkce déšť,  
50 x 50 cm, vyrábí Gessi,  
cena 103 344 Kč,  
www.designbath.cz

Sprchový systém rainmaker select 460 2jet 
showerpipe, design PhoenixDesign, vyrábí Hansgrohe, 
cena 104 945 Kč, www.perfecto.cz
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nebo na oblohu, a použití ba-
terií, z nichž voda teče jako ze 
strouhy nebo volně padá jako 
z vodopádu. Prostor také vý-
razně ožije dobře vyřešeným 
osvětlením s možností různých 
světelných scén. K pohodlné-
mu používání koupelny přispějí 
i bezbariérová řešení.

WELLNESS ZÁZEMÍ
Příjemnou atmosféru well-

ness koupelny pomohou doladit 
správné doplňky. Nejen ty prak-
tické, ale i dekorační, které vám 
budou přinášet radost, kdyko-

liv na ně pohlédnete. Pořiďte si 
kvalitní bavlněné či bambuso-
vé ručníky a osušky a barevně 
jimi doladťe celek. Nemusíte 
je rovnat na police či skrývat 
do skříňky. Pěkně budou vypa-
dat srolované do ruliček třeba 
v proutěném koši. Nezapomeňte 
na svíčky, aromalampy a difuzé-
ry, které relaxační atmosféru 
v koupelně podpoří. K celkové-
mu uvolnění, nebo naopak k po-
vzbuzení, pomohou různé byliny 
a oleje, které si můžete přidávat 
do koupele. Vzpomínky na letní 
dovolenou u moře navodí lufa, 

Bambusový kartáč 
na nohy s pemzou, vyrábí 
Galzone, cena 119 Kč, 
www.bytove-doplnky-
dekorace.cz

Přírodní lufa masážní, 
13 cm, vyrábí Caribbean 
Sun, cena 39 Kč, 
www.homespa.cz
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Ztracenou 
energii, ale 
i zdraví vám 
pomůže navrátit 
příjemná 
relaxační 
koupelna, v níž 
se budete cítit 
uvolněně

pemza či mořská houba, stejně 
jako dekorativní skleněná dóza 
s mušlemi, lasturami či kamín-
ky. Květinám bude slušet květi-
náč zhotovený z přírodnin, nebo 
třeba dřevěné vědro. Zavěsit 
sem můžete i kokedamy Vhod-
né jsou velké zrcadlové plochy, 
které prostor opticky zvětší 
a zajímavě odrazí obraz napří-
klad zelené stěny z rostlin. Po-
kud vám to prostor dovolí, dejte 
do místnosti pohodlné křeslo či 
lehátko.

Koupelnové armatury z nové 
kolekce Hansasignatur, 
vyrábí Hansa, cena 
na dotaz, www.perfecto.cz

Baterie umyvadlová stojánková 
Cono, provedení chrom, 
imitace kartáčované oceli, měď, 
kov, černá a bílá, vyrábí Gessi, 
cena od 13 823 Kč, 
www.designbath.cz

Nástěnná sprcha z kolekce 
Cono, polohovatelná, 
chromové provedení 
s úpravou proti usazování 
vodního kamene, vyrábí 
Gessi, cena 33 183 Kč, 
www.designbath.cz

Sprchová kabina Cloud 120, design Luca 
Loschi a Fabio Verdelli, corian a sklo, více 
rozměrů, 140 x 90, 120 x 80 a 100 x 80 cm, 
ruční sprcha, parní sauna, aromaterapie, 
chromoterapie, hudební systém a Bluetooth, 
elektronicky řízená dešťová sprcha, kaskáda 
i mlha, vyrábí Jacuzzi, cena od 232 550 Kč 
do 393 350 Kč, www.eim.cz
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VE STYLU WELLNESS

KOUPÁNÍ
Pokud potřebujete při relaxování 

ve vodě ležet, pak se v koupelně 

bez vany neobejdete. Jestliže 

můžete, zohledněte to, už když 

plánujete rozměry koupelny, 

abyste si mohli dopřát velkoryse 

koncipovanou koupelnu se 

solitérní vanou.

Hydromasážní vana Muse 
do prostoru s masáží shiatsu, 
design Mario Ferrarini, akrylát, 
4 hydromasážní trysky Target Pro 
a 32 trysek Shiatsu, masážní 
systém AQS se čtyřmi programy, 
chromoterapie, dezinfekce, 
dálkové ovládání, ohřev vody, 
vyrábí Jacuzzi, cena od 355 950 
do 464 850 Kč, www.eim.cz

Volně stojící vana Neorest 
s rukojetí a odnímatelným 
polštářem, 180 x 95,5 x 60 cm, 
kompozitní materiál, vyrábí Toto, 
orientační cena 246 840 Kč,
www.koupelny-ptacek.cz
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S olitérní vany vynika-
jí atraktivními tvary 
i materiály. Aby vyzněla 

jejich krása naplno, vyžadu-
jí prostor. Sluší jim umístění 
na vyvýšeném pódiu s pěk-
ným výhledem, ale i zapuš-
tění do podlahy. Ať už se roz-
hodnete pro vanu vybavenou 
hydromasážním či vzducho-
vým systémem nebo ne, vždy 
si dopřejte vanu opravdu po-
hodlnou, abyste v ní dokázali 
spokojeně odpočívat. Také si 
všímejte jejího designu, aby 
nenarušila styl vaší wellness 
koupelny, a samozřejmě sle-
dujte kvalitu, zvlášť pokud si 
hodláte dopřát vanu s hydro-
masážním či air systémem. 

VODNÍ A VZDUCHOVÁ 
MASÁŽ

Vodní i vzduchový masážní 
systém si můžete dopřát téměř 
v každé vaně. Pro dodatečnou 
montáž hydromasážních systé-
mů jsou zvlášť vhodné akryláto-
vé vany vyztužené polyuretano-
vou pěnou. Než si ale nechávat 
vodní či vzduchový masážní 
systém do vany montovat doda-
tečně, je lepší pořídit si vanu po-
žadovanými systémy vybavenou 
přímo od výrobce. Pak můžete 
mít takto vybavenou nejen ak-
rylátovou vanu, ale i vanu z ji-
ných kompozitních materiálů 
či ze smaltované oceli. Zaměřte 
se tedy spíš na vany pohodlněj-
ší, v nejlepším případě na vany 

Vana Starck, design  
Philippe Starck, akrylát, vyrábí 
Duravit, cena od 55 285 Kč, 
www.siko.cz

Volně stojící hydromasážní 
vana Neorest/SE pro dvě 
osoby, 180 x 140 x 75,5 cm, 
osvětlení na 4 stranách, vyrábí 
Toto, cena 535 982 Kč, 
exkluzivně k dostání v síti 
studií Koupelny Ptáček, 
www.koupelny-ptacek.cz

Vana Squaro 
s hydromasážním systémem 
Whirlpool 2.0 Combipool 
Comfort, kombinace vodní 
a vzduchové masáže, 
10 trysek ve dně, 
8 nastavitelných bočních 
trysek, 8 zádových trysek 
a 2 trysky pro chodidla, 
barevné LED podsvícení, 
vyrábí Villeroy & Boch, 
www.siko.cz
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Hydromasážní vana Sharp 
Extra s prostorem pro tři 
osoby, 200 x 150 cm, podvodní 
refl ektor, elektronické doplňky 
a opěrka hlavy Technogel, v top 
verzi je vana opatřena 
technologií Aquasystem, která 
nabízí nejlepší výkony pro 
klasické i zádové masáže díky 
rotujícím mikrotryskám, vyrábí 
Jacuzzi, cena 215 595 Kč, 
www.koupelny-ptacek.cz

Vana BetteDuo 
s hydromasážním systémem 
Bette AirJet, smaltovaná 
titanová ocel, 180 x 80 x 42 cm, 
vyrábí Bette, cena 
od 40 438 Kč, www.bette.cz

Volně stojící oválná vana iBordi 
z kolekce Accademia, materiál 
Duralight, objem 320 l, 190 x 
100 cm, vyrábí Teuco, 
cena od 110 352 Kč, 
www.designbath.cz 
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vyvinuté přímo jako hydroma-
sážní, jejichž každý centimetr 
prostoru má svůj smysl a ko-
responduje s tvarem lidského 
těla. Drobným, ale praktickým 
detailem je i umístění odtoku 
vany, který by měl být situován 
ideálně spíš do oblasti nohou, 
kde nepřekáží rozmístění try-
sek. Pohyblivé trysky se v sou-
ladu s předpokladaným efektem 
umisťují na bocích (maxitrys-
ky), v zádové části nebo na dně 
vany (mikrotrysky) či v místech 

pro nohy (rotační nebo mini-
trysky).

UŽITEK I KRÁSA
Čím dokonalejší koupel-

na, tím méně na první pohled 
patrných praktických funk-
cí či doplňků. Ne vždy to, co je 
praktické, účelné a užitečné, má 
i dokonalý a stylově vyhovující 
design. Proto je mnoho výteč-
ných technologií či praktických 
mechanismů neviditelných 
nebo bývají miniaturizovány, 

Volně stojící vana z kolekce 
Tonic s přepadem, 180 x 
80 cm, vyrábí Ideal Standard, 
cena 43 923 Kč, 
www.siko.cz

Zápustný bazén Minipool, 
metakrylát, průměr 230 cm, 
speciální rotační i masážní 
trysky, LED osvětlení, vyrábí 
Kos, cena 677 600 Kč, 
www.designbath.cz
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Užívání wellness 
vybavení zpříjemní 

elektronické 
ovládání 

s dotykovým 
displejem, zařízení 

pro dohřev vody 
a dezinfekční 

proplachování 
systému

případně bývají po použití ra-
finovaně skryty. Proč například 
rušit sněhobílý vzhled vany 
lesklým či matným kovem ma-
sážních trysek, když je možné 
nechat je po masáži téměř zmi-
zet v útrobách vany? Proč naru-
šit elegantní křivky objemným 
podhlavníkem, když ho můžete 
po koupeli odejmout a uklidit?

Vana BetteSpa 
ze smaltované titanové 
oceli, 170 x 120 x 45 cm, 
vyrábí Bette, cena 
od 82 618 Kč, 
www.bette.cz

Vana Sundeck k zabudování 
s vytvarovaným sklonem pro záda 
na obou stranách, rozkládací 
odpočinková podložka, délka 185,5 x 
85,5 x 46 cm,vyrábí Duravit, cena 
49 487 Kč, www.koupelny-ptacek.cz

Vana s perličkovou masáží 
Moove Blover, design Marco 
Piva, 8 vzduchových trysek, více 
rozměrů, 160 x 70, 170 x 70 
a 180 x 80 cm, vyrábí Jacuzzi, 
cena od 66 800 do 106 400 Kč, 
www.eim.cz
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Všechny věci v jednom stylu. Koncept Chrome.

Nábytek Koupelnové 
doplňky

Vodovodní
baterie

„Lze do koupelny poskládat 49 zařizovacích 
předmětů tak, aby měly sladěný design?“

„Ano, lze! Přesvědčte se na chrome.ravak.cz“

Vany
a zástěny

Umyvadla Sprchové 
kouty

Sedátka 
do sprchového koutu 

HARMONICKY
SLADĚNÝ
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K oupelnové wellness ri-
tuály si můžete dovo-
lit i v malé koupelně. 

Právě zde oceníte prostorově 
nenáročné vybavení. Sprcho-
vý kout můžete vytvořit zcela 
podle individuálních možností. 
Z estetického hlediska začle-
nění do interiéru napomáhají 
čirá skla s bezrámovými kon-
strukcemi s minimem kovových 
prvků a vaničky, které lze zabu-
dovat do roviny s podlahou. Mo-
hou však být nahrazeny kera-

ve stylu wellness

sprchování
Voda ve všech svých formách může pečovat o zdraví 

vašeho těla i ducha také v případě, že budete jen stát 

a těšit se z jejích blahodárných účinků. Úlevu pocítíte 

už s prvními kapkami dopadajícími na kůži.

Vanička  Squaro Infinity 
s integrovaným sifonem 
a krytem přepadu, materiál 
Quaryl, ve více rozměrech 
od 90 x 70 cm do 180 x 90 cm, 
montáž na obklad i pod, výška 
vaničky 4 cm, vyrábí Villeroy & 
Boch, cena od 23 378 Kč 
do 46 246 Kč, www.eim.cz
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mickou dlažbou, módní stěrkou 
či kamenným kobercem z pří-
rodních oblázků. Možná vás za-
ujme tzv. walk in, který vlastně 
není koutem, ale průchozím 
prostorem vymezeným příčkou. 
Tvoří ho skleněná zástěna umís-
těná v prostoru před stěnou tak, 
že umožňuje otevřený vstup 
do sprchovací části z obou stran. 

OBČERSTVUJÍCÍ VODA
Větší komfort nabízejí mul-

tifunkční sprchové a masážní 

hlavice nebo sprchové panely, 
které mohou být součástí spr-
chového koutu. Luxusní záži-
tek pak poskytne dešťové nebe 
zabudované ve stropě. Mohou 
mít v průměru až jeden metr 
čtvereční a pracovat s několika 
programy, které běžný vodní 
proud promění v masážní, re-
laxační nebo v jemnou mlhu. 
Umí také měnit teplotu vody, 
barvy a sprchování mohou 
zpříjemnit i vůněmi. Mimo-
řádným zážitkem je simulace 

Termostatický sprchový panel 
Obliqua, hlavová i ruční sprcha, 
boční trysky i vodopád, k dostání 
ve třech velikostech, vyrábí 
Zazzeri, cena od 167 343 Kč, 
www.keramikasoukup.cz

Sprchový kout Ravak 
Walk-In, model Corner 
vyráběný na míru, dvě pevné 
stěny, sprchový kout lze 
vytvořit v konfi gurátoru řešení 
přesně na míru na 
www.ravak.cz, cena podle 
velikosti zvoleného řešení, 
www.ravak.cz

Sprchová sada Axor 
Citterio s ruční výškově 
nastavitelnou sprchou 
Raindance Select S 120 3jet, 
design Antonio Citterio, 
vyrábí Axor Hansgrohe, 
cena 13 890 Kč, 
www.hansgrohe.cz

Sprchový systém 
Showerpipe 
s termostatem a horní 
sprchou 2jet, design 
Front Design, vyrábí 
Axor Hansgrohe, 
cena 61 800 Kč, 
www.hansgrohe.cz
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tropického lijáku. Blahodárně 
na člověka působí už jen po-
hled na volně padající vodu, 
proto si pečlivě vybírejte také 
armatury, které umožňují při-
vést vodu do koupelny v po-
době, jakou ji vídáte ve volné 
přírodě. Voda může vyvěrat 
z ploché výpusti podlouhlého 
otvoru nebo z trysek umístě-
ných v jedné linii a poskytovat 
hustý proud s efektem vodo-
pádu. Kaskády jsou většinou 
projektovány tak, aby vod-
ní proud směřoval na oblast 

ramen a krční páteře, odkud 
voda stéká na celé tělo. Voda je 
občerstvující svou podstatou 
i zvuky, které v pohybu vytvá-
ří. Vychutnáte si zvuky dopa-
dající vody, ale i samotný po-
hled na ni či její bezprostřední 
spojení s pokožkou. 

Masážní boxy
Maximálně komfortní rela-

xaci si užijete v hydromasáž-
ních boxech. Vodu si zde můžet 
dopřát v různých podobách 
včetně páry. Sofistikovaná za-
řízení tohoto typu, většinou 
s elektronickým ovládáním, 
která můžete ovládat i na dál-
ku a telefonem, mívají zabu-
dované horní i ruční sprchy, 
masážní trysky pro celé tělo 
i kaskády. Výjimkou není ani 
chromoterapie, aromaterapie či 
muzikoterapie. ■

Sprchová sada se samostatnými 
rozetami Dornbracht, chrom, 
cena od 14 574 Kč, vodní 
vodopád WaterFall pro 
nástěnnou montáž, chrom,  
cena od 33 443 Kč, xTool 
termostatický modul se 3 ventily 
s výtokovými místy, cena 
od 72 259 Kč, hlavová sprcha, 
cena od 19 965 Kč, vyrábí 
Dornbracht, cena za komplet 
v úpravě Cyprum 236 500 Kč, 
www.koupelny-ptacek.cz

Sprchový kout Veo včetně 
monobloku, cena 85 563 Kč, 
úložný prostor v bílé barvě, 
cena 16 362 Kč, sprchový 
panel, cena 20 007 Kč, 
vyrábí Vitra, cena za komplet 
121 932 Kč, www.siko.cz

Hydromasážní box Frame, 
design mario Ferrarini, vyrábí 
Jacuzzi, cena od 447 280 Kč 
do 611 400 Kč, www.eim.cz

EIM UNIVERS, s. r. o.
Roztylské sady 2998/11a
141 00 Praha 4

tel.: +420 272 766 958
fax: +420 272 769 673
e-mail: eim@eim.cz

Koupelnové studio

Přímý dovozce a distributor výrobkůwww.eim.cz

Široký sortiment mnoha světových značek
Individuální přístup, poradenství, 3D projekty
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INZERCE

Vestavná sprchová hlavice 
Shine, 45 x 60 cm, nerez, déšť, 
intenzivní déšť, příval, Flow 
regulátor, Anti-Calc, LED 
osvětlení s chemoterapií, vyrábí 
Joe For Life, cena 47 201Kč, 
www.perfecto.cz

Sprchový systém z kolekce 
Tango, design Roberto 
Innocenti, k dostání v chromu 
či matném niklu, cena 
163 677 Kč/set, 
www.keramikasoukup.cz

Hlavová sprcha Lamp 
Shower k osazení 
na stěnu, design 
Manufactura Gold 
a Studio Nendo, vyrábí 
Axor Hansgrohe, cena 
113 000 Kč, 
www.hansgrohe.cz

EIM UNIVERS, s. r. o.
Roztylské sady 2998/11a
141 00 Praha 4

tel.: +420 272 766 958
fax: +420 272 769 673
e-mail: eim@eim.cz

Koupelnové studio

Přímý dovozce a distributor výrobkůwww.eim.cz

Široký sortiment mnoha světových značek
Individuální přístup, poradenství, 3D projekty
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ESPRESSO SE CELOSVĚTOVĚ TĚŠÍ 
NEJVĚTŠÍ OBLIBĚ. PŘIPRAVTE SI HO 
S TĚMITO POMOCNÍKY A ROZHODNĚ 
NEBUDETE ZKLAMÁNI. 

MILUJEME
KÁVU 

Kávovar na přípravu espressa 
Pulcina, na 1, 3 a 9 šálků, 
design Michele De Lucchi, 
vyrábí Alessi, cena od 1 400 Kč, 
www.alessi.com

Ruční kávovar Wild Hybrid, 
tlak 16 barů, kompatibilní 
s ESE pody, lze použít 
libovolnou mletou kávu, 
cena 2 870 Kč, 
www.datart.cz 

Ruční kávovar na espresso 
s portafi ltrem a nástavcem, 
nerez, vyrábí ROK Kitchen Tool, 
cena 4 190 Kč, 
www.eshop.penerini.cz

French Press, objem 
1 litr, nerez/izolační obal 
z textilu, vyrábí Eva Solo, 
cena 2 222 Kč, 
www.dokuchyne.cz 

Ruční kávovar na přípravu 
espressa, tlak 16 barů, 
cestovní balení vč. 
2 šálků a ubrousku, 
cena 4 555 Kč, 
www.overstock.com

French Press, objem 1 litr, 
kamenina/bukové dřevo/nerezová 
ocel/plast, vyrábí Muuto, cena 
2 520 Kč, www.luxoliving.dk
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TO JE JINÁ KÁVA!

VÍC NEŽ ESPRESSO. OPRAVDOVÝ DOMÁCÍ BARISTA 
PHILCO PHEM 1000/1001

Tento dokonalý přístroj vám nabízí funkce, o nichž jste doposud nepřemýšleli – nastavení 
podle tvrdosti vaší vody nebo vedení statistiky nápojů. Zvolte si jednoduše velikost, intenzitu 
i teplotu nápoje. Vyberte si z pěti stupňů hrubosti mletí. Oceníte funkci předspaření pro dokonalou 
extrakci kávy, stejně jako automatické čištění nebo revoluční způsob napěnění mléka.     
Tradičně inovativní.

Vybírejte dárky na kuchyn.philco.cz

15413_fast_Philco_SDA_kava_228x295_mb.indd   1 18/09/15   09:48



Volně stojící vana Morphing 
ze speciálního materiálu 
Cristalplant, vnější strana černě 
lakovaná, 180 x 80 cm, vyrábí 
Kos, cena 169 020 Kč

PROFESIONÁL
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Koupelny  
pro náročné
V atraktivním prostředí továrny Holport v pražských 

Holešovicích najdete showroom společnosti Design 

Bath s koupelnovými produkty exkluzivních značek. 

Pokud toužíte po výjimečné koupelně ve všech 

ohledech, tady jste na správné adrese. 

Matný rektifikovaný 
obklad Village 
Blanco, 31,6 x 
90 cm, vyrábí 
Porcelanosa, cena 
2 227 Kč/m2

Matný rektifikovaný obklad Japan 
Natural a Japan Line 
Natural, 31,6 x 90 cm, vyrábí 
Porcelanosa, cena 2 396 Kč/m2
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text: LeNKa sauLichoVá, foto: LuKáš hauseNBLas

S polečnost Design Bath 
založil Lukáš Jílek se 
společníkem v roce 2009 

a soustředil kolem sebe tým 
šikovných lidí s estetickým cí
těním, kteří fandí krásným 
koupelnám a nabízejí funkční 
zboží špičkového designu i kva
lity. Český trh už považovali 
za dostatečně nasycený stan
dardními produkty koupel
nového vybavení, proto svoji 
pozornost zaměřili na luxusní 
sortiment. Oslovili architek
ty a cílí na movitější klientelu. 
Unikátně propojují kvalitní de
sign s bezchybným zpracováním 
a technickými inovacemi. 

Pro svůj koupelnový showro
om zvolili prostory v nejvyšším 
patře tzv. továrny na design 
– Holport. Původní továrna 
na kovové zboží pana K. Je
řábka z roku 1911 znovu oži
la a stala se klíčovým místem 
na mapě interiérového desig
nu v České republice. Holport 
hostí absolutní špičku meziná
rodní a české interiérové scé
ny, kam patří i Design Bath. 
Jeho showroom představuje 
reprezentativní výkladní skříň 
zboží v České republice exklu
zivně zastupovaných patrne
rů, kam patří devět výrobců: 
Porcelanosa se španělskými 
obklady, Catalano se sanitární 
keramikou, Gessi s italskými 
bateriemi, Zucchetti s bate
riemi a sprchami, Kos s vanami 
a minibazény, Teuco s vanami, 

Unikátní baterie

Baterie Gessi se liší způsobem 
zpracování. Na rozdíl od běžné 
výroby baterií, které se odlévají, 
tyto vznikají obráběním  
– frézováním.
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KONTAKT:
DESIGN BATH, Komunardů 32,  
areál Holport, Praha 7,  
tel.: 222 984 951, info@designbath.cz, 
www.designbath.cz

Keramické umyvadlo Impronta  
určené k instalaci na desku či 
zeď, 125 x 50 cm, vyrábí 
Catalano, cena 47 190 Kč

Umyvadlo iSpa ze speciálního 
materiálu Cristalplant na desku 
bez přepadu, výrobce Gessi, 
cena 47 432 Kč

PROFESIONÁL
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sprchami a minibazény, Inda 
s koupelnovými doplňky, Knief 
s vanami a Caleido s radiátory. 
Produkty těchto výrobců dodá-
vají přibližně do pětačtyřiceti 
koupelnových studií v ČR. Ho-
lešovický showroom slouží také 
jako vzorkovna pro jejich part-
nery. Personál koupelnového 
studia nabízí perfekní servis. Je 
připraven zodpovědět vaše do-
tazy, řešit specifické požadav-
ky, poskytnout vám 3D modely, 
fotografie i technické výkresy 
tak, abyste odcházeli spokojeni. 
Výsledky jejich práce zpravidla 
předčí očekávání klientů a zce-
la opodstatní vyšší pořizovací 
cenu. A jaké je doporučení ma-
jitele? Vytvářejte jednoduché, 
elegantní a nadčasové kou-
pelny v neutrálních odstínech, 

které vás neomrzí. Jestliže máte 
rádi barvy, vneste je do koupel-
ny prostřednictvím doplňků, 
které snadno vyměníte.

Nyní můžete nahlédnout 
také do nové vzorkovny v Pra-
ze Vršovicích, která předsta-
vuje bohatou nabídku výrobce 
Porcelanosa. Jde o luxusní in-
teriérové studio, v němž na-
jdete nejen keramické obklady 
a přírodní kámen, ale také nový 
kompozitní materiál Krion 
a jeho uplatnění v koupelnách, 
kuchyních a interiérech. Najde-
te ho v Praze na adrese: Vršo-
vická 1525/1d. ■

Přehled značek:

Porcelanosa, Catalano,
Gessi, Zucchetti,
Kos, Teuco, Inda,
Knief, Caleido

 

Design následuje funkci a Design  
Bath ve svých produktech propojuje  
oba tyto aspekty 
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Inovační řešeni

Ušetřený prostor 2,6 m !2

Tradiční řešeni

Posuvné dveře se téměř rovnají pohyblivé stěně, která umožňuje spojení dvou  

prostorů. Podle nálady můžete získat větší místnost pouhým posunutím dveří, které 

oddělují dva menší pokoje. Ale to rozhodně není vše! Běžné křídlové dveře  obvykle 

nedovolují účinně využít malý prostor, jakým je koupelna nebo komora, či pohodlně 

otevřít dvířka chladničky, skříně, sprchového koutu.

Posuvné dveře naopak představují dokonalé řešení pro optimální využití omezených 

prostorů. 

Firma Scrigno je lídrem ve výrobě stavebních pouzder určených pro posuvné dveře, 

značkou  velmi oblíbenou italskými architekty a dekoratéry. 

STAVEBNÍ  POUZDRA PRO POSUVNÉ
DVEŘE ZVĚTŠUJÍ DŮM

info@scrigno.cz • www.scrigno.cz Stavební pouzdra pro posuvná okna a posuvné dveře



byt od a do z

designové čtecí křeslo s podnožkou v akvamarínové 
barvě umožňuje relaxaci v blízkosti biokrbu Kratki 
a budoucí rozsáhlé knihovny po pravé i levé straně. 
Krb zakrývá původní stoupačky. zajímavým prvkem 
vstupní části je minimalistický samozavlažovací 
systém, jehož vnitřní část tvoří rozsáhlý podsvícený 
dotykový botník
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text: MARTINA PAULOVÁ, foto:  JAROSLAV KVÍZ

Mezi Vídní 
a Prahou
Časté cestování mezi Prahou a Vídní je mnohem 

snazší, když bydlíte na jihu Prahy a na dálnici D1 jste 

za pár minut. Trošku ho ale znesnadní byt, ze kterého 

se vám nechce odjíždět, protože je vám šitý na míru 

a cítíte se v něm po všech stránkách skvěle
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kdo tu žije

byt od a do z
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Petr  
44 let, pracuje jako portfolio 
manažer, spravuje akciové fondy 
se zaměřením na východní trhy

Klára 
38 let, pracuje na poloviční 
úvazek jako kosmetička 
v kosmetickém salonu 
Laboratory značky La Pairie

Kačenka 
3 roky

 

t dominantou obývacího pokoje je 
polohovatelná kožená sedací souprava 
českého výrobce aksamite. televizní 
stěna je podsvícená stejně jako stropní 
podhledy Led osvětlením a je obložena 
panelem prestižní značky Sibu design 
v kůži z bílého leguána. televizní 
dotykové skříňky i ostatní atypický 
nábytek na míru byly vyrobeny 
na zakázku panem Vladimírem Hasem

Čisté linie kuchyňské linky elite 
od firmy Hanák spojují materiály 
laku v odstínu bílý antik 
a matného povrchu betonu nature 
použitého na pracovní plochu. 
Na zdech byla aplikována 
designová perleťová stěrka 
s látkovou texturou v kombinaci 
se skleněným obkladem
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P etr a Klára hledali byt více než rok. Měli 
velmi konkrétní požadavky a nabídka 
bytů nesplňovala jejich představy. Ne-

chtěli mezonet, potřebovali 3 ložnice a nutností 
pro ně byla velká terasa, kde se dá v létě grilovat 
a trávit volný čas. Už se téměř rozhodli postavit si 
dům, když v Praze 4 našli bytový dům se 17 byty 
a podzemními garážemi. Byt 4 + kk s ohromnou 
terasou sice neměl úplně ideální dispozici, ale 
protože se nabídla možnost prodeje jako shell and 
core, tedy v podstatě po dokončení hrubé stavby, 
byl zde prostor pro razantní úpravy. 

Jak jste tedy dispozici měnili?
V podstatě jsme po dohodě s architektem vy-

bourali všechny zbytečné příčky. Dispozice bytu 
byla opravdu nevyhovující. Vstup na terasu, která 
je pro nás rozšířeným obytným prostorem a kde 
trávíme hodně času, byl v původním obývacím po-
koji s kuchyní jen v podobě úzkých dveří v rohu 
místnosti a zbývající část tvořila okna. Na terasu 
byly tři vstupy z ložnic, proto jsme se rozhodli pro 
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radikální změnu dispozice a zaměnili jsme umís-
tění těchto dvou místností. Zrušili jsme stávající 
koupelnu se spižírnou a místo obývacího poko-
je jsme vybudovali ložnici s privátní koupelnou. 
Místo původní ložnice máme nyní prostornou 
kuchyň s velkým obývacím pokojem, krbem a čte-
cí zónou, ale především se dvěma samostatnými 
vstupy na terasu. Zvolili jsme otevřenější prostor 
a logičtější uspořádání místností i vchodů na te-
rasu.  Zádveří nám připadalo zbytečné, takže jsme 
odstranili i příčku tvořící malou předsíň a ze spo-
lečné chodby se teď vstupuje přímo do otevřené 
obývací části. 

Jaký jste měli požadavek na zařízení bytu?
Máme rádi jednoduché kvalitní věci, já se vy-

hýbám oblým tvarům, takže jsme striktně vy-
bírali hranaté zařizovací předměty. Samotná 
rekonstrukce nakonec, jak je obvyklé, přesáhla 
rozpočet, takže byt jsme pak zařizovali postupně. 
Záleželo nám na kvalitě základních věcí, jako je 

Růžová s příměsí lila a fuchsiové 
barvy se třpytkami dodala interiéru 
moderní a příjemný nádech, který 
rozzářil akcent zelené. Vliesová 
tapeta se sametovými puntíky značky 
disney podtrhla hravost. dětská 
postýlka Kidkraft s domečkem je 
v prostoru do budoucna připraveném 
pro standardní velikost lůžka

t dětský pokoj malého fotbalisty danyho je 
inspirovaný stadionem v barceloně. 
dominantou je vliesová šestidílná fototapeta 
zhotovená na míru. Rozkládací postel doplo je 
pro dvě děti a nabízí i úložný prostor
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     HANÁK NÁBYTEK

www.bosch-home.cz
     Bosch Home CZ/SK

     HANÁK NÁBY

     Bosch Home CZ/SK

HANÁK PREMIUM
LUXUSNÍ KUCHYNĚ A NÁBYTEK
Představujeme to nejlepší z našeho sortimentu. Luxusní kuchyně, interiérové dveře a další nábytek řady HANÁK PREMIUM, který  pro vás vyrábí-
me z nejkvalitnějších dýh a laků. Na fotce můžete obdivovat kombinaci laku a dýhy ve stylu „tón v tónu“. Lak mocca se tu krásně doplňuje s dýhou 
dubu rustikalu šedého. Dokonalá kvalita za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se na studiích. 

Do kvalitní a krásné kuchyně patří i kvalitní a krásné spotřebiče. Těmi jsou vestavné spotřebiče Bosch Serie 8 s dokonalým designem
a nejmodernějšími technologiemi, které vám usnadní a zpříjemní vaření. Bosch Serie 8: snadná cesta k dokonalým výsledkům.
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koupelnová sanita a celkové vybavení koupelen, 
kuchyně, dveře, investovali jsme do vestavěných 
skříní, abychom měli každý dostatek úložného 
prostoru. Šlo nám o otevřený prostor, kde převa-
žují světlé barvy. Dětské pokoje jsme zařizovali 
tak, aby tříletá Kačenka měla větší pokoj laděný 
do růžova s postelí s baldachýnem, a Dany s Kris-
tinkou, která je u nás na návštěvě ze Švédska pár-
krát za rok, mají společný pokoj. Je zařízený podle 
Danyho, který s námi tráví víkendy a část prázd-
nin. Je fotbalový fanoušek a přál si pokoj ve stej-
ném stylu. Postel má výsuvné lůžko. Celý proces 
byl každopádně poměrně náročný už od rekon-
strukce, protože jsme spoustu věcí schvalovali 
na dálku po telefonu nebo e-mailem. V původním 
projektu byla také spousta závažných technic-
kých chyb, na které jsme postupně přicházeli.

Jak moc pro vás byla důležitá poloha bytu?
Stěhovali jsme se z menšího bytu v Kateřin-

kách a vzhledem k tomu, že trávím tři čtvrtiny 
času ve Vídni, je pro mě praktické bydlet v této 
části Prahy. Syn Dany bydlí s maminkou v Břevno-
vě, a když ho vezu domů a pak vyrážím směr Ví-
deň, trvá mi cesta o tři čtvrtě hodiny déle. Jezdím 
do Vídně nejméně 6x za měsíc a každá úspora času 
je dobrá. Tady je navíc dobrá občanská vybavenost, 
je tu v blízkosti škola a obchody a poměrně dost ze-
leně. Zpočátku mě odrazovala hasičská zbrojnice 
v bezprostřední blízkosti. Jednou jsem byl na svá-
tek Halloween v Dublinu a bydlel jsem v hotelu ve-
dle hasičské zbrojnice. To byla hrůza, kolik jenom 
za jednu noc měli výjezdů. Udělal jsem si tedy před 
koupí průzkum a zjistil jsem, že je tu průměrně  
670 výjezdů za rok, což je snesitelné. ■

p Ložnice rodičů je spolu 
s koupelnou oddělenou 
skleněnou příčkou v privátní 
části bytu. belgické vliesové 
tapety Khroma Sonata plynule 
přecházejí v hnědý 
velkoformátový obklad 
a vytvářejí tak jednotný dojem 
z prostoru. oboustranná skříň 
je originální způsob, jak 
vyřešit úložné prostory 
koupelny i ložnice. dveře 
Sapeli zde v kombinaci 
s kováním M & t působí velmi 
minimalisticky

AULIX lighting

světelné studio: U Náměstí 708 | 252 41 Dolní Břežany 
E: info@aulix.cz | S: studio.aulix | T: +420 241 402 565

www.aulix.cz

svítidla  osvětlení  návrhy osvětlení a prodej svítidel (po celé ČR)
  inteligentní systémy   vypínače   e-shop
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HANA MICHÁLKOVÁ 
designérka

Počátečním záměrem byla 
jednoznačná změna nevyhovujících 
dispozic, se kterou souvisely rozsáhlé 
bourací práce původních cihlových 
příček a stavba nových konstrukcí. 
Výsledkem je světlý, vzdušný, ale 
především funkční obytný prostor 
vyhovující všem členům domácnosti 
s komfortním přístupem na terasu 
po celém obvodu bytu. Interiér byl 
laděn do světlých přírodních tónů 
s lehkým akcentem akvamarínové 
barvy ve formě textilií a dekoru 
drásaného dubu v podobě 
koupelnového nábytku, interiérů 
skříní a podlahy. Výsledný pocit 
prostoru byl docílen velkofomátovými 
zrcadly a skleněnými příčkami. 
Design zde taktéž nepřebíjí potřeby 
dětí, které se pro mne staly milou 
výzvou – pokoje byly barevně 
i tematický laděny podle jejich přání. 
Jednotný odstín vestavného nábytku 
v kombinaci lesk a mat, bezprahové 
podlahy, podsvícné části zdí 
a podhledů spojily celý prostor 
v jednotný celek bez přebytečných 
efektů a okázalostí.

KONTAKT:
e-mail: hm.design@seznam.cz,  

tel.: 603 979 858

 

AULIX lighting

světelné studio: U Náměstí 708 | 252 41 Dolní Břežany 
E: info@aulix.cz | S: studio.aulix | T: +420 241 402 565

www.aulix.cz

svítidla  osvětlení  návrhy osvětlení a prodej svítidel (po celé ČR)
  inteligentní systémy   vypínače   e-shop
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 Dětská koupelna se sanitou Laufen a bateriemi Grohe 
Cube umožňuje dostatek prostoru a úložných míst pro tři 
děti. Velkoformátové obklady Satin s efektem sametového 
povrchu opět v kombinaci s perleťovou stěrkou a dveřmi 
Sapeli s kovolaminátovou zárubní vytvářejí při nasvícení 
velmi luxusní vzhled celého prostoru. Koupelnová dotyková 
skříňka v drásaném dubu byla vyrobena na míru podle 
potřeb klienta a koresponduje s podlahou

 Sprchový kout značky 
Laufen Living se systémem 
Grohe Cube, nástěnná 
baterie vsazená přímo 
do velkoplošného zrcadla zde 
vytváří velmi zajímavý efekt. 
Skříňka je součástí vestavné 
skříně

PŮDORYS

BYT OD A DO Z
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1/ dětský pokoj
2/ obývací prostor
3/ koupelna + WC 
4/ kuchyň
5/ ložnice

1

1

2 4

3
3

5
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PŘECE NA VĚŠÁK! ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, ZDA 
DÁTE PŘEDNOST STOJACÍMU NEBO 
NÁSTĚNNÉMU. DŮLEŽITÉ JE, ABY ZAUJAL 
NA PRVNÍ POHLED A STAL SE TAK 
NEPŘEHLÉDNUTELNÝM DOPLŇKEM 
INTERIÉRU. 

KAM 
S KABÁTEM?

Nástěnné věšáky z kolekce Jellies, 
průhledný nebo sériově barvený 
termoplast, 3 rozměry: Ø 6 x 6 cm, Ø 13 x 
6 cm a Ø 19 x 7 cm, design Patricia 
Urquiola, vyrábí Kartell, cena nebyla 
ještě stanovena, www.kartell.com

Nástěnný věšák Sun, 
lakovaný kov, výška 80 cm, 
ve 13 barvách, design Alberto 
Basaglia, Natalia Rota 
Nodari, cena cca 2 500 Kč, 
www.asso.cz

Pětidílná sada nástěnných 
věšáků Line, limitovaná 
edice, výška 170 cm, design 
Emmanuelle Moureaux, 
cena 65 260 Kč, 
www.schoenbuch.com

Stojací věšák Flag 5145, 
polypropylen/ocel, Ø 40 cm, výška 
173 cm, design Pio e Tito Toso, 
vyrábí Pedrali, cena na dotaz, 
www.pedrali.it

Němý sluha Venus & 
Mars, design Martin 
Šmíd, cena na dotaz, 
www.kdomazidlibydli.cz

Nástěnný věšák 
Bastaaa, dřevo/
leštěná mosaz, 26 x 
10 x 4 cm, cena setu 
3 kusů 4 030 Kč, 
www.b3eshop.com
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VYMALOVÁNO!
ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services,
ale pro vás se nic nemění. Ano, skvěle fungující věci jen a pouze zdokonalujeme. Úvěr, leasing, 
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VSTUP 
DO SOUKROMÍ
Předsíň je prvním stupněm v odhalování nitra vašeho 

domova i vás samotných. Vypovídá o vás mnoho. Nejenže 

v ní odkládáte své venkovní já, ale také tu prozrazujete, 

jestli máte smysl pro pořádek v krvi, či vás život vleče 

smykem a chaos je váš řád.

Nástěnný věšák Sparrow, 
plast, 5 x 7 x 11 cm, vyrábí 
Qualy, cena 345 Kč, 
www.naoko.cz

Zařídit si předsíň funkč-
ně a smysluplně je někdy 
ohromný úkol, proto-

že místa je málo a věcí je moc. 
V předsíni se také odehrává 
spousta činností, které vyžadují 
velkou koordinaci. Odkládáte si 
zde boty, bundy, kabáty a tašky, 
zvládáte ranní spěch bez zapo-
menutých klíčů, peněženky nebo 
deštníku a samozřejmě tu také ví-
táte návštěvy, přebíráte doporu-
čené dopisy, nebo tašky plné ná-
kupů. Je proto jasné, že předsíni 
je třeba věnovat pozornost a péči.

PODLE PRAVIDEL
Norma stanoví, že před-

síň musí dosahovat minimál-
ní šířky 110 cm. Optimálně by 
však měla měřit raději 140 až 
170 cm, aby v ní byl dostatečný 
prostor nejen na průchod, ale 
i oblékání, obouvání a ukládání 
věcí. V případě předsíní s vyso-
kými stropy, lze využít i pro-
storů pod stropem k ukládání 
sezonních věcí nebo sportovní-
ho vybavení. Vždy je však třeba 
ponechat zbývající výšku míst-
nosti nejméně 230 cm.

Nástěnný držák na klíče Clote, design Adam + 
Harbor, bílá ocelová deska s pěti různě velkými 
kulatými otvory vyplněnými suchým zipem, součástí 
balení jsou i klíčenky, 21 x 26 x 1,5 cm, vyrábí 
Konstantin Slawinski, cena 1 817 Kč, www.m-life.cz

Komoda Scala, design 
Ivan Čobej, email dle 
RAL ve vysokém lesku, 
50 x 42 cm, cena 
27 994 Kč, www.brik.cz

Nástěnné věšáky Screw 
Collection, plast, 7,2 x 
10,2 cm, vyrábí Qualy, cena 
697 Kč, www.naoko.cz
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TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

KABÁTY A SPOL.
Nejoblíbenějšími a taky nej-

osvědčenějšími kusy nábytku 
se v předsíních staly vestavěné 
skříně. Využívají prostor nej-
efektivněji, ale samozřejmě také 
do prostoru nejvíce zasahují. 
Pokud by zabraly tolik místa, 
že by šířka předsíně byla menší 
než 110 cm, je lepší se jich vzdát.  
Vhodným řešením jsou přede-
vším věšáky. Je třeba ale pa-
matovat na to, že na ně budete 
věšet třeba mokré svršky, které 
by mohly stěnu ušpinit nebo za-

vlhčit, a stejně tak nebudete po-
třebovat, aby se malba ze stěny 
otírala do kabátů. Děti na věšá-
ky zavěšené ve standardní výš-
ce nedosáhnou, a je proto třeba 
umístit několik háčků na dětské 
oblečení níže.

NA BOTY
Do předsíně samozřejmě 

patří i botník. Je dobré si pro-
myslet, kolik párů bot a jaké 
velikosti bude potřeba uklá-
dat. Botník by měl být zároveň 
odvětraný, obzvláště tam, kde 

Puf Silaï, design Charlotte Lancelot, 
100% vlna zpracovaná technikou 
vyšívání, výplň gumová pěna, 68 x 68 x 
35 cm, vyrábí Gan by Gandia Blasco, 
cena na dotaz, www.onespace.cz

Předsíňová sestava 
Multi-Varis, vyrábí 
Hülsta, cena závěsné 
komody 61 600 Kč, 
www.homestyle.cz
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POSLEDNÍ POHLED
Zrcadlo nemůže v žádném 

případě chybět. Určitě chcete 
ještě v poslední vteřině před 
odchodem z domova zkontro-
lovat svůj zevnějšek. Nicméně 
zrcadlo má i tu úžasnou vlast-
nost, že opticky zvětšuje pro-
stor.  Před zrcadlem, ať už je 
umístěné na stěně, nebo tvoří 
výplň dveří, by mělo být 55 cm 
místa. Horní hrana zrcadla má 
být ve výšce 180 až 200 centi-
metrů od podlahy. Ideální také 
je, když je zrcadlo v horní třeti-
ně osvětlené. 

BAREVNÉ LADĚNÍ
Jak už bylo řečeno, před-

síň je i vítacím místem, a proto 
dohlédněte na to, aby působila 
světlým, přívětivým a optimis-
tickým dojmem. Kromě příklad-
ného pořádku a precizní orga-
nizace pomohou barvy nebo 
dekory, které dokážou i optické 
divy. Nemusíme připomínat, že 
vertikální proužky zvýší strop, 
horizontální protáhnou míst-
nost, světlé barvy ji rozjasní 
a opticky zvětší a tmavší teplé 
tóny v menších plochách do ní 
vnesou útulnost. ■

ukládáte sportovní nebo out-
doorovou obuv. Vedle botníku je 
ale stejně dobré mít prostor pro 
odkládání znečištěných a mok-
rých bot, tak, aby mohly dobře 
větrat a důkladně vyschnout. 

NA VELKÉ MALIČKOSTI
Klíče, kabelky, mobilní tele-

fon nebo diář potřebují také svůj 
prostor. Na to myslí výrobci řady 
dokonalých předsíňových do-
plňků a nabízejí chytré poličky, 
věšáčky nebo tabule, které po-
mohou přehledně zorganizovat 
nejen vaši předsíň, ale i váš čas.

Závěsná polička se 
zrcadlem Vanity Shelf, 
design Outofstock, kůže, 
55 x 8 x 93 cm, 
cena 12 716 Kč, 
www.ligne-roset.cz

Předložka Surf Malibú 
Mediterráneo, design Alejandra 
Gandía-Blasco, ručně vyrobená ze 
100% vlny, 155 x 50 cm, vyrábí Gan 
by Gandia Blasco, cena 7 990 Kč, 
www.onespace.cz

Předsíňová sestava Fox, 
v úpravě etno dub, 
vyrábí Sudbrock, 
cena cca 53 000 Kč, 
www.sudbrock.de

Komoda Ferdinand K 10, 
design Ivan Čobej, 
cena 24 409 Kč, 
www.brik.cz

Závěsná police 
Balancoire, design Alice 
Rosignoli, černě mořený 
masivní jasan, lakovaná ocel 
a černá šňůra, 110 x 20 x 
80 cm, cena 6 596 Kč, 
www.ligne-roset.cz
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www.emos.cz
Zakoupíte u všech dobrých 

elektroprodejců nebo na 
http://shop.emos.cz

Vezměte  
si hudbu  
na cesty

USB soundbox TR533B
•  FM rádio
•  přehrávání MP3 souborů z USB  

nebo micro SD/TF karty
•  bezdrátový přenos hudby  

z mobilního telefonu 
nebo tabletu

• Bass Boost System
•  atraktivní kovové provedení 

ve zlaté nebo stříbrné barvě
• až 10 hodin přehrávání
• výkon 3,5 W
• rozměry: 55 × 55 × 61 mm 

s bezdrátovým USB 
soundboxem

2015-10-05_Moderni byt_soundbox_62×295
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Policový systém Stack, 
design JDS Architects, 
lakovaná MDF deska 
a jasanová dýha, spojky 
z lakované oceli, 21,8 x 
35 x 43,6 cm, 43, 6 x 35 x 
43,6 cm a 65,4 x 35 x 
43,6 cm, cena 24 990 Kč, 
www.onespace.cz

Úložný systém Oto 100, 
design Pil Bredahl, 
složitelné kruhy o Ø 20 až 
55 cm a hloubce 29,8 cm, 
skelné vlákno, vyrábí 
Muuto, cena 16 599 Kč, 
www.onespace.cz
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Slunný dům 
ve Stínu lípy
Prostorný, světlý a vzdušný dům, obklopený vzrostlými stromy 

– taková byla představa mladých manželů o jejich budoucím 

bydlení. Na vysněný pozemek si sice museli pár let počkat, ale 

nyní jsou maximálně spokojeni.
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text: jana vaňátková, foto: jiří Hurt

Slunný dům 
ve Stínu lípy

Nad stolkem visí jednoduché 
a o to efektnější osvětlení 
z IKeA.V domě je vůbec 
spousta dobrých nápadů, 
jejichž realizace ale nebyla 
nijak nákladná. Na zatím 
prázdné místo pod komínem 
je naplánovaný krb na biolíh
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OsudOvé náhOdy
„Již delší dobu jsme chtěli stavět a vždy jsme 

směřovali na jihozápad od Prahy, protože tuhle 
oblast považujeme za ideální místo pro bydlení. 
Nejvíc se nám líbily Černošice. Už před deseti lety 
jsme tu hledali vhodný pozemek, jenže v té době 
tady chyběly cesty a hodně se stavělo. Souhrou 
náhod jsme nakonec vybrali a koupili pozemek 
ve Zdiměřicích u Prahy, kde nás oslnilo sousedství 
Průhonické obory,“ vypráví pan Luboš. 

Když se ale blížila chvíle, kdy se mělo začít 
s přípravou projektu, manželé se shodli na tom, 
že s pozemkem nejsou stoprocentně spokojeni. 
Zkrátka to ještě nebyl ten pravý. A v tu chvíli se 
objevil na internetu inzerát s nabídkou stavební-
ho pozemku v Černošicích... 

„Jeli jsme se na něj podívat a hned se nám za-
líbil. Také proto, že na něm rostly krásné stro-
my. Máme rádi přírodu a zahrada se vzrostlými 
stromy – to byl náš sen. Několik jich sice muselo 
později stavbě ustoupit, ale hned jsme místo nich 
vysadili nové,“ vypráví pan Luboš a ukazuje mi 
přitom asi pětimetrovou břízu, která vypadá, jako 

Majitelé si přáli dubový stůl 
s vlnitými konci a hledali co 
nejvíc sukovitou desku 
s prasklinami. Deska je 
namořená lehce běleným 
mořidlem a přelakovaná 
speciálním extra čirým lakem 

tabule je nápad, který se  
opravdu osvědčil. Děti si s ní 
velmi vyhrají, pořád si tam něco 
malují, píší vzkazy...

066_072_MB10.indd   68 05.10.15   14:01



www.modernibyt.cz    69      

by tu rostla odjakživa. Spolu s původním mohut-
ným modřínem a stříbrným smrkem vytvářejí 
v rohu zahrady příjemné zázemí pro hrací kout 
s trampolínou a dětským domkem.

Dobrý nápaD
Manželé tedy prodali pozemek ve Zdiměřcích, 

koupili nový v Černošicích a hned začali pracovat 
na projektu domu.

„Nejprve jsme řešili návrhy domu s architek-
ty, se kterými jsme si ale příliš neporozuměli. 
Vždy když přinesli návrh a my jsme měli nějaké 
připomínky a chtěli ho trochu poupravit, shodili 
to ze stolu a přišli s něčím úplně jiným. Zkrátka 
nedokázali svůj návrh přizpůsobit našemu pojetí. 
To nám nevyhovovalo. Proto jsme si našli jiného 
architekta – Ing. arch. Martina A. Tomáše, který 
dokázal naši představu perfektně zrealizovat,“ 
pochvaluje si pan Luboš. 

Manželé si pak ještě přizvali ke spoluprá-
ci designový ateliér oooox, který navrhl zaříze-
ní a „učesání“ interiéru. Zásadní změnou oproti 
původnímu návrhu bylo umístění schodiště, jež 

Designovou lahůdkou je 
lampa od firmy Foscarini 
v obývacím pokoji. Je 
splněným přáním paní domu

Ze souměrného „falešného“ 
schodiště v obývacím pokoji 
vznikla knihovna
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bylo v prvním projektu uzavřené a vycházelo ze 
vstupní haly. Architekti ale celý prostor otevřeli, 
pohráli si s ním a na základě požadavku inves-
tora o zamezení šíření hluku z přízemí do patra 
nakonec vymysleli i skleněnou stěnu s posuvný-
mi dveřmi, která nenásilně odděluje vstupní část 
domu od obývacího pokoje a kuchyně. 

Díky tomuto praktickému řešení můžou scho-
dy vycházet ze vstupního prostoru a případný 
hluk z přízemí neruší děti spící v pokojích v hor-
ním patře. Ze souměrného „falešného“ schodiště 
v obývacím pokoji vznikla knihovna a výsledek 
působí příjemně a přirozeně. 

Světlo a barvy
Dobře se osvědčil i další nápad – velký kruhový 

stropní světlík umístěný nad schody do patra, kte-
rým přichází do vstupní místnosti spousta denní-
ho světla a jenž navíc umožňuje nevšední pohled 
na oblohu. Také šatna u ložnice rodičů v přízemí 
získala denní světlo díky velkorysému světlíku. 

„Přáli jsme si prosvětlený dům, který bude do-
statečně prostorný a vzdušný. Myslím, že se to po-
dařilo,“ konstatuje spokojeně pan majitel. Velkou 
měrou k tomu jistě přispěly i barvy použité v inte-
riéru. Celým domem prolínají dva základní odstí-
ny – světle krémový/bílý a kávově hnědý (wengé). 
V dubu v odstínu wengé je například kuchyň, ná-
bytkové sestavy, ložnice i podlahy v prvním patře. 
Přestože jde o velmi tmavou barvu, působí ve vel-

návštěva
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Kruhový stropní světlík nad 

schody do patra přivádí 

do vstupní místnosti denní světlo

také v ložnici rodičů se 
prosazují oblíbené zemité tóny 
barev. Za čelem postele se 
nachází praktická šatna
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Praha
Next Trade Store  
www.schuellerpraha.cz
HVT interiéry kuchyně 
www.hvt.cz
Bellini kuchynĕ 
www.bellini-kuchyne.cz

Plzeň 
Interiéry Krejcar 
www.interiery-krejcar.cz

Cheb
DM2 
www.kuchynedm.cz

Liberec
Studio Decret 
www.decret.cz

Hradec Králové
AD 1150 
www.ad1150.cz

České Budějovice
Studio D 
www.studio-D.eu

Milevsko / Písek
Calta interiery 
www.caltaelektro.cz 

Brno
Deho 
www.deho.cz

Olomouc
Karel Kováč centrum 
www.karelkovac.cz

Zlín
Minár interiér s.r.o. 
www.minarinterier.cz

Ostrava
Bodinger studio 
www.bodinger.cz

Bratislava
Kuchynské štúdio  
P&Ľ Špaček s.r.o. 
www.spacek.sk 

Rovinka
INTERIÉR 48 
www.interier48.sk

Prievidza
PEGAS studio  
www.pegasstudio.sk

Poprad
INSPIRE DESIGN 
www.inspiredesign.eu

Košice
ING FOUR 
www.minitec.sk

Holíč
DESIGN FACTORY 
www.design-factory.sk

www.schueller.de

KUCHYNĚ 
NĚMECKÉ KVALITY – 
INDIVIDUÁLNĚ 
NAVRŽENÉ PRO VÁS

PŘIJĎTE SE  
PODÍVAT SAMI …

NĚMECKÉ KVALITY – 

kitchens 
made in
germany
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PŮDORYS

přízemí: 
1/ obývací pokoj, 2/ hala, 
3/ šatna, 4/ jídelna, 
5/ kuchyň, 6/ ložnice, 
7/ šatna, 8/ pracovna, 
9/ koupelna, 
10/ technická místnost
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patro: 
1/ pokoj, 2/ hala, 
3/ ložnice, 4/ koupelna, 
5/ šatna, 6/ koupelna, 
7/ pokoj, 8/ terasa
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kých plochách mnohem měkčeji než černá. 
„Projekt domu trval půl roku, další dva roky 

jsme se scházeli s interiérovými architekty a řešili 
vnitřní uspořádání domu. Chtěli jsme, aby v mo-
mentě, kdy začneme stavět, bylo vše jasné. A to se 
nám podařilo. Později už se téměř nic neměnilo, 
pouze se vybírali dodavatelé navrženého.“  

PŘÍJEMNÉ TEPLO
Architekti navrhli použít na podlahy stěrky. 

Majitelé z nich měli nejprve trochu obavy a jednu 
dobu už byli rozhodnuti dát do obytného prostoru 
dřevěné podlahy. Ale pak jim přišly finální vzorky, 
které neodpovídaly barvám v domě, a to rozhodlo 
pro stěrky. 

„Užili jsme si sice při jejich aplikaci své a první 
firmu jsme museli vyměnit za jinou, ale teď jsme 
moc spokojeni. Všude máme podlahové topení 
a pocit tepla od nohou je velmi příjemný. Bydlíme 
tady od počátku roku, takže jsme už zažili mra-
zivé dny, ale s vytápěním nebyl žádný problém.“ 

A přestože je prosklení domu opravdu velko-
rysé, nedochází ani k žádným tepelným ztrátám. 
V oknech jsou trojskla, která velmi dobře izolují. 

„Chtěli jsme hliníková okna a na doporučení 
známého jsme oslovili firmu dovážející rakouské 

profily Wicona. K realizaci jsme si pak vybrali fir-
mu Alufores – menší rodinnou firmu z Plzně, kte-
rá odvedla velmi dobrou práci.

Všude na jižní straně jsou předokenní žaluzie. 
„Udělali jsme jen jednu chybu – řešili jsme zastí-
nění z hlediska slunce a tepla, ale neřešili jsme 
zastínění z hlediska soukromí směrem do ulice. 
Proto jsme nyní doplnili okna plisé žaluziemi,“ 
vypráví pan Luboš.

V celém domě je také vše připraveno pro závě-
sy, se kterými majitelé počítali jako s dekoračním 
prvkem a k jejichž realizaci se zatím z časových 
důvodů nedostali.  ■

 I v koupelně se pozná, že 
majitelé mají rádi přírodu 
a přírodní barvy i materiály

 Prostor šatny u ložnice 
rodičů opticky zvětšuje použití 
velkého zrcadla. Denní světlo 
přivádí světlík
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Na prvním místě samozřejmě zůstává 
funkčnost, která však musí být úzce spjata 
s designem, jenž ovlivňuje do značné míry 
rozhodovací proces při zařizování. Svou vý-
znamnou roli hraje rovněž praktičnost a pro-
stor. Výrobci sanitární techniky a keramiky, 
jako například Ideal Standard, vyvíjejí jed-
notlivé modelové řady ve spolupráci s reno-
movanými designéry. Jedině tak mohou vzni-
kat kolekce jako například TONIC II, která 
byla navržena renomovaným německým de-
signovým studiem ARTEFAKT.

AQUABLADE® – REVOLUCE 
VE SPLACHOVÁNÍ

Ne každý rok se podaří přivést na trh pro-
dukt, který by významně změnil svoji funkč-
nost. Navíc výrobek, jenž na sebe okamžitě 
upoutá pozornost designem. Společnost 
Ideal Standard, která mimo jiné kdysi vy-
myslela pákovou baterii a celou řadu jiných 
inovativních a převratných technologií, vě-
novala mnoho času a úsilí vývoji splachová-
ní svých klozetů, aby mohl vzniknout systém 
AquaBlade®. Jedná se o způsob splachování, 
který maximálním způsobem zvyšuje nejen 

efektivitu, ale současně spoří vodu a udržu-
je mísu v perfektní čistotě.  Jestliže u vět-
šiny splachovacích systémů zůstává zhruba 
20 % povrchu mísy neumytých, AquaBlade® 
umí opláchnout až 100 %.  

Toho bylo docíleno tím, že hladký a mír-
ně zakřivený oplachovací kanálek byl 
umístěn až k hornímu okraji klozetové 
mísy. Zmizel tedy klasický převislý opla-
chovací kruh, kde se obvykle usazovaly 
nečistoty. Díky inovovanému směrování 
proudu vody v kombinaci s nově navrže-
ným vnitřním tvarem mísy bylo docíleno 
rovněž i snížení rizika stříkání vody bě-
hem splachování, což znamená, že se méně 
bakterií dostává mimo mísu. K tomu všemu 
musíme ještě přidat překvapivě tiché spla-
chování a skutečně nízkou spotřebu vody. 
Výsledek je neuvěřitelný.

KOLEKCE TONIC II A AQUABLADE® 
Poprvé se převratná technologie Aqua-

Blade® objevuje v luxusní designové ko-
lekci sanitární keramiky TONIC II, a to 
ve všech známých variantách klozetů. 
Není tedy překvapením, že klozety s tech-

nologií AquaBladeTM získaly prestižní 
ocenění Reddot Award 2015. 

Nabídka sanitárních prvků nové kolekce 
TONIC II je velmi bohatá jak ve své variabi-
litě, tak v rozměrech, takže je možné vytvo-
řit jakkoli velkou a plně funkční koupelnu. 
Kombinace emocí, formy a funkčnosti je pa-
trná v každém detailu. Při vstupu do kou-
pelny na sebe obvykle strhává pozornost 
umyvadlo a TONIC II není výjimkou. Čisté 
linie a jednoduché geometrické tvary všech 
zařizovacích prvků včetně umyvadel vyvo-
lávají pocit harmonie. 

V kolekci TONIC II nechybí samozřej-
mě ani bohatá nabídka nábytku s mno-
ha praktickými vymoženostmi a chytrým 
úložným prostorem. Vodovodní baterie ladí 
s celkovým pojetím, navíc jsou bezpečné 
a šetří vodu. Za zmínku stojí rovněž atrak-
tivní a pohodlné vany. Nabízeny jsou jak 
klasické, tak k zabudování pro jednu nebo 
dvě osoby a rovněž i volně stojící. ■

Koupelna patří bezesporu k nejdůležitějším místnostem v bytě. Je to místo, 
které dnes neslouží jen pro naši hygienu, ale do značné míry k relaxaci, 
a proto v ní trávíme čím dál více času. Naše potřeby a nároky jsou 
na koupelnu včetně toalety daleko větší, než tomu bylo dříve. 

KAŽDODENNÍ HYGIENA
V KRÁSNÉ KOUPELNĚ

DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA: 
www.is-aquablade.com/czech/
www.idealstandard.cz
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ikony

Rozsvícená 
zelenina
Artyčok je prý zdraví prospěšnou potravinou. 

Kromě toho je také jedním z nejslavnějších 

závěsných svítidel, které svědčí každému interiéru 

a vůbec k tomu nepotřebuje potvrzení devíti 

z deseti odborníků, ani laboratorní rozbory. Stačí 

se na něj podívat... 

PH Artichoke White, 1x 200 W, Ø 48 cm, 
cena 222 067 Kč, PH Artichoke Stain 
Steel, 230 W, E27, Ø 84 cm, cena 320 670 Kč,  
PH Artichoke Copper, 1x 230 W Halolux 
Clear E27, Ø 60 cm, cena 243 563 Kč, vyrábí 
Louis Poulsen, www.bulb.cz
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Z ávěsné svítidlo PH Ko
gle, dnes známé pod 
názvem PH Artichoke, 

navrhl dánský architekt Poul 
Henningsen pro restauraci Lan
gelinie Pavillonen v Kodani (kde 
mimochodem dosud visí) v roce 
1958 za pouhé tři měsíce od za
dání. V principu totiž vycházel 
ze svého třicet let starého návr
hu skleněného svítidla PH Sep
tima, které bylo výrobcem Loui
sem Poulsenem produkováno až 
do roku 1940, kdy válka způso
bila nedostatek materiálu a ná
sledné ukončení výroby. Sklo 
tehdy nahradil mědí a svítidlo 
výrazně zvětšil. Jeho konstruk
ci nyní tvoří dvanáct ocelových 
oblouků, na nichž je dohromady 
zavěšeno 72 listů z kartáčova
ného hliníku, mědi nebo oceli 
řezané laserem. Řádky těch
to listů jsou prokládány, jejich 
okraje se navzájem překrývají, 
a ani při prohlížení zblízka ze 
všech možných úhlů tak není 
vidět světelný zdroj nacházející 
se ve středu konstrukce. Vnitřní 
difuzér z chromu odráží svit žá
rovky, který následně odstiňují 
jednotlivé lístky, a výsledkem 
je měkké světlo, jež neoslňuje, 
ani když stojíte přímo pod ním. 
Svítidlo je tak těžké, že musí být 
zavěšeno na ocelových lanech, 

RoZsvícená 
Zelenina

Poul Henningsen  
(9. 9. 1894 – 31. 1. 1967)

dánský spisovatel, architekt a kritik

v letech 1911 až 1917 studoval architekturu

při navrhování svítidel často pracoval 
s odrazem světelných paprsků, dosahoval tak 
rovnoměrného osvětlení, které neoslňuje

jeho návrhy jsou součástí mnoha 
sbírek designu 20. století včetně té 
v Metropolitním muzeu v New Yorku

ve své literární tvorbě se mj. pokoušel 
spojit kulturu a politiku, byl také autorem 
několika filmových scénářů a ke konci 
života se stal členem Dánské akademie

mezi jeho slavné výroky patří „Veškeré 
politické umění je špatné – veškeré dobré 
umění je však zároveň politické“

 

stejných, jaké se používají v le
teckém průmyslu. 

Poul Henningsen byl přímo 
posedlý světlem a celý svůj pro
fesní život věnoval zkoumání 
a potvrzování významu kvalit
ního umělého osvětlení pro inte
riéry. Dokonce tvrdil, že ve srov
nání s rozmístěním svítidel jsou 
všechny ostatní prvky v interié
ru nedůležité a také že správně 
osvítit místnost nestojí moc pe
něz, ale především to vyžaduje 
určitou kulturu. Navrhl více než 
sto svítidel, mnoho z nich se vy
rábí dodnes a právem jsou po
važována za nestárnoucí klasi
ku. Největší úspěch však dosud 
sklízí právě PH Artichoke, který 
Poul Henningsen podle vlast
ních slov navrhl s tím nejtěžším 
a nejušlechtilejším cílem – kaž
dý večer přinášet do domovů 
těch, kdo s ním budou svítit, ne
obyčejnou krásu a uklidňující, 
relaxační atmosféru. ■

„Ve srovnání s osvětlením 
byly pro Poula 
Henningsena všechny 
ostatní prvky v interiéru 
nepodstatné“
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VĚČNĚ HRAVÁ
PAOLA NAVONE
Začala tvořit v době, kdy oblast designu zásadně ovlivňovala 

hnutí Alchimia a Memphis, která svým excentrickým a barevným 

stylem plným hry a ironie toužila proměnit svět v radostné místo. 

Třebaže současnost je podle ní mnohem konformnější a i mnozí 

mladí designéři se bojí vlastní autonomie, svůj manifest neopouští 

a s chutí si hraje dál.

PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ
Brzy po absolutoriu architek-

tury na turínské polytechnice 
se Paola Navone přestěhovala 
do Milána, který rychle pojala 
za svůj domov, když zde začala 
působit jako umělecká ředitel-
ka pro kreativní divizi značky 
Kartell. Zároveň byla redaktor-
kou časopisu Domus a stala se 
členkou avantgardních skupin 
Memphis a Alchimia. Následo-
valo mnoho projektů, ve kterých 
byla aktivní nejen jako desig-
nérka zabývající se kromě sa-

TOP DESIGN

Závěsné svítidlo 
Riviera, ocel, Ø 23 cm, 
cena 4 780 Kč, vyrábí 
Crate and Barrel, 
www.crateandbarrel.com

Gray 03, konstrukce z masivního 
dřeva, 210 x 90 x 95 cm, výška sedu 
38 cm, cena od 130 321 Kč, vyrábí 
Gervasoni, www.deconcept.cz

Nuvola 09, polyuretanová 
pěna, polyester a husí peří, 
rám z masivního dřeva, 145 x 
110 x 85 cm, výška sedu 
48 cm, cena 78 440 Kč, 
vyrábí Gervasoni, 
www.deconcept.cz

Svítící venkovní stolek Ivy 595 je 
vybavený fotovoltaickým zařízením 
shromažďujícím sluneční energii, které 
v noci dodává světlo LED diodovým 
pásem na vrchní desce, výška 40 cm, 
Ø 53 cm, cena 10 850 Kč, vyrábí 
Emu, www.egoe.eu
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TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

PAOLA NAVONE 
(nar. 1950 v Turíně)

V roce 1973 absolvovala 
obor architektura 
na Politecnico di Torino.

O dva roky později začala 
působit jako umělecká ředitelka 
v Centrokappa. Důležité bylo 
její setkání s Alessandrem 
Mendinim, který ji následně 
přizval do legendárního Studia 
Alchimia. Pracovala zároveň 
jako redaktorka časopisu 
Domus a brzy poté navrhla 
svou první kolekci nábytku pro 
výrobce Knoll International.

Kromě navrhování nábytku 
a doplňků se zúčastnila mnoha 
výzkumů např. v oblasti inovací 
materiálů, spolupracovala 
s Domus Studies Center, 
pořádala výstavy a vedla 
semináře o průmyslovém 
designu na Fakultě architektury 
i kurzy o trendech v designu 
pro módní návrháře.

V 80. letech začala svou 
dlouhodobou spolupráci 

s UNIDO (Organizace OSN 
pro průmyslový rozvoj) 
a Světovou bankou na vývoji 
produkce v Indonésii, Malajsii, 
Thajsku a na Filipínách.

V roce 1988 založila 
s Giuliem Cappellinim projekt 
Mondo zaměřený na design 
nábytku a objektů, ale také 
na marketing a řízení kreativních 
pracovníků, následovalo 
mnoho dalších projektů 
zasahujících i oblast módy.

Dosud spolupracuje s mnoha 
významnými výrobci, mezi 
které patří Driade, Knoll, 
Alessi, Casamilano, Poltrona 
Frau, Molteni & C., Cappellini 
nebo Armani Casa.

Za svou práci získala mnoho 
ocenění včetně A & W Designer 
of the year 2000 uděleného 
časopisem Architektur & 
Wohnen nebo Prix Créateur 
de l Ánnée na pařížském 
veletrhu Maison & Object.

 

Psací stůl Gray 50, masivní 
dřevo, 130 x 75 x 45 cm, cena 
47 143 Kč, vyrábí Gervasoni, 
www.deconcept.cz

Závěsné svítidlo Croco 96, ručně 
pletený ratan, výška 60 cm, průměr 
70 cm, cena 18 100 Kč, vyrábí 
Gervasoni, www.deconcept.cz

Odkládací stolky z kolekce Panda, 
konstrukce z lakované nerez oceli, 
deska stolu z tvrzeného skla, 50 x 
50 x 32/72 cm, cena od 81 602 Kč, 
vyrábí Cappellini, www.cappellini.it
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motných návrhů také vývojem 
produktů v mnoha oblastech 
včetně textilu nebo elektroniky, 
ale i kurátorka a pořadatelka 
společenských akcí, poradky-
ně, pedagožka v mnoha vzdě-
lávacích programech a díky své 
všestrannosti a kreativitě také 
konzultantka UNIDO a Světo-
vé banky pro průmyslový rozvoj 
v Indonésii, Malajsii, Thajsku 
a na Filipínách, kde působila 
dlouhých dvacet let. V současné 
době se věnuje především návr-
hům nábytku a interiérů po ce-
lém světě, ze kterých lze vyčíst 
její neuvěřitelně pestré pracovní 
i životní zkušenosti.

BEZPROSTŘEDNÍ 
PRVNÍ DÁMA

Nemá potřebu skrývat šedi-
ny prozrazující její fyzický věk. 
Na spontaneitě jí totiž nic ne-
ubírají a způsob její práce spo-
čívající v neustálém vnitřním 
pohybu se vůbec nemění. „Po-
řád cestuji, každý den a celých 
24 hodin. Cesta je pro mě i to, 
když jdu do sklepa nebo si čtu. 
Všechny činnosti vnímám jako 
fázi analýzy, ve které hromadím 
myšlenky a koncepty do velké-
ho hrnce. Ve fázi syntézy pak 
vyplave na povrch těch několik 
málo prvků nezbytných k rea-
lizaci projektu. Když se na ně 

Elegance je pro ni kombinace rovnováhy, jednoduchosti 
a nedokonalosti. Schopnost chodit pohodlně ve světě, 
který ji obklopuje, aniž by ztrácela svou identitu

Stojací lampa Panda, 
metakrylát, 130 x 72 cm, 
výška 160 cm, cena 
273 266 Kč, 
vyrábí Cappellini, 
www.cappellini.it

Série konferenčních stolků z kolekce Panda, 
nohy s nastavitelnou výškou z leštěného 
tlakově litého hliníku, deska z laminátu, 93 x 
93 x 30 cm, cena od 70 277 Kč, 200 x 50 x 
30 cm, cena od 72 890 Kč, vyrábí 
Cappellini, www.cappellini.it

Komoda Brick 67, konstrukce z masivního dřeva, 
textilní polstrování dveří, 125 x 178 x 49 cm, cena 
89 845 Kč, nástěnné zrcadlo Brick 97, cena při 
rozměru 70 x 53 cm 18 720 Kč, odkládací stolky 
Brick 41, 30–46 cm x 250–38 cm x 20–24 cm, cena 
od 6 926 Kč, vyrábí Gervasoni, www.deconcept.cz

Venkovní křeslo Ivy 
585, ocel a hliník, 110 x 
66 x 90 cm, cena včetně 
sedáku a polštáře 
38 161 Kč, vyrábí 
Emu, www.egoe.eu

Stojací lampa z kolekce 
Panda, konstrukce 
z lakované nerezové oceli, 
60 x 60 x 230 cm, cena 
90 895 Kč, vyrábí 
Cappellini, www.cappellini.it
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soustředím, vše ostatní zmizí.“ 
Miluje studené barvy evoku-
jící její oblíbené živly – vodu 
a vzduch a pak také všechny 
odstíny postrádající zemité 
tóny, které by prý nikdy nemoh-
la nosit ani jimi ozdobit svůj 
domov. Elegance je pro ni kom-
binace rovnováhy, jednodu-
chosti a nedokonalosti. Schop-
nost chodit pohodlně ve světě, 
který ji obklopuje, aniž by tak 
ztrácela svou identitu. Zamilo-
vala si jihovýchodní Asii, kde 
pracovala dvacet let, a Evropu 
od té doby považuje za para-
lyzovanou svou historií a zvy-
ky. To vysvětluje, proč zdrojem 

inspirace jejích posledních 
kolekcí jsou především orien-
tální kultury – ty však neko-
píruje, ale zdařile kombinuje 
s formami charakteristickými 
pro západní svět. Od posouvá-
ní pomyslných hranic v oblas-
ti designu typického pro dobu 
jejích začátků se této vždy bez-
prostřední a údajně i roztomile 
chaotické první dámě designu 
podařilo plynule přejít ke stí-
rání hranic zeměpisných. Dnes 
za svůj domov považuje celý 
svět a prostřednictvím své prá-
ce dopřává stejný pocit každé-
mu, kdo si její tvorbou ozdobí 
interiér. ■

Křeslo Mama Nepal, 
kovový rám, mongolská 
kožešina, 92 x 78 x 61 cm, 
cena na dotaz, vyrábí Baxter, 
www.baxter.it

Postel Gray 77 I, 
polstrované čelo, konstrukce 
ze dřeva, 160/180 x 200 cm, 
cena na dotaz, 
vyrábí Gervasoni, 
www.deconcept.cz
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INTERIÉRY INSPIROVANÉ 
TRADIČNÍMI TOVÁRNÍMI 
HALAMI A PRŮMYSLOVÝMI 
PROSTORY SE STÁLE TĚŠÍ 
VELKÉ OBLIBĚ. 

INDUSTRIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOST

Závěsné lampy SC6, 
SC7 a SC8 z kolekce 
Copenhagen, 
lakovaný kov, design 
Space Copenhagen, 
vyrábí &Tradition, 
cena od 6 450 Kč, 
www.designville.cz

Keramická dlažba za série 
Examatt, 15 x 17,1 cm, cena 
od 1 799 Kč/m², vyrábí 
Tonalite, www.siko.cz

Jídelní stůl 
Metallico, 12 mm 
hliníkový plech, černý 
katalytický lak, 248 x 
73 x 98 cm, design 
Piero Lissoni, vyrábí 
Porro, cena 
261 444 Kč, 
www.triform.sk

Puf Bard, polyuretan/elastický úplet 
s potiskem, Ø 50 cm, výška 50 cm, 
design Giulio Iacchetti, vyrábí 
Internoitaliano, cena 10 050 Kč, 
www.lovethesign.com

Barová židle A 97, 
lakovaná ocel, výška 
80 cm, design Tolix, vyrábí 
Tolix, cena 9 740 Kč, 
www.leconnaisseur.net

Židle A chair, lakovaná 
ocel, design Xavier 
Pauchard, vyrábí Tolix, 
cena 3 900 Kč, 
www.decolab.cz
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přírodní nástěnkové linoleum
to pravé pro stěny, nábytek i dekorace

Probuďte stěny k životu! Instalujte nástěnkové linoleum
BULLETIN BOARD a získejte funkční nástěnku,
krásnou dekoraci i praktického pomocníka při organizaci
svých poznámek.

BULLETIN BOARD si vás získá svým 100% přírodním
složením, trvanlivostí, svěžími moderními barvami,
možností neobyčejných tvarů, snadnou údržbou nebo
antibakteriálním hygienickým povrchem.

BULLETIN BOARD je hřejivý a příjemný na dotyk.
Kompaktní povrch je speciálně uzpůsoben k zapíchnutí
všech druhů připínáčků a i po jejich odstranění
nepoznáte, kde byly umístěné. Všechny vpichy se
„zacelí“. Kreativní přírodní nástěnky objevte na:

www.linoryty-nastenky.cz

www.linoryty-nastenky.cz

www.linoryty-nastenky.cz

www.linoryty-nastenky.cz
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Mezi otevřenýMi 
stěnaMi
Architekti ze studia ORA dali nový život 

staré půdě v krásném Mikulově. Zajímalo 

nás, jak se jim podařilo vytvořit zcela 

otevřený prostor, jehož jednotlivé funkční 

zóny jsou tak samozřejmě vymezené. že 

soužití jeho obyvatel spolu i od sebe je 

velmi přirozené.
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Mezi otevřenýMi 
stěnaMi

Architekti chtěli zachovat 
atmosféru prostoru 
a přizpůsobit ho současným 
požadavkům jen do té míry, 
do jaké to bylo opravdu nutné. 
Krov byl už před rekonstrukcí 
v dobrém stavu, chyběla zde 
však okna. Jejich řešení 
přineslo do prostoru dostatek 
světla

Byt v Mikulově si jeho majitelé 
– původem Moravanka 
a Australan žijící dlouhodobě 
v Austrálii – užívají při svých 
návštěvách České republiky
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Projekt jste pojmenovali Jaro, léto, podzim, zima... 
a jaro. Pod stejným názvem je známý film od korej-
ského režiséra Kim Ki-duka. Je to náhoda, nebo vás 
film nějak inspiroval? 

Dispozice našich domů dost ovlivňují, jak ži-
jeme své životy. Nebyla to přímo inspirace, spíše 
až následná analogie. Dvě hlavní postavy filmu 
spolu sdílejí jeden prostor, který je oddělen dveř-
mi, zeď okolo ale chybí. Když se navštěvují, přesto 
klepou na dveře. Život v jednom prostoru vyžadu-
je vzájemný respekt obyvatel. Má to svoje výho-
dy a nevýhody. Mnoho lidí tvrdí, že by v takovém 

prostoru nemohlo žít, a považují to za univerzální 
pravdu. Těžko si představují, že někdo bydlí úplně 
jinak, bydlení je v Česku stále extrémně konzer-
vativní záležitost. 

Jak vypadal prostor před vaším zásahem? Co vše 
bylo nutné provést, aby byl obyvatelný?

Na první pohled takřka stejně, jenom chyběla 
okna, takže zde byla tma. Chyběly také průchody 
v táhlech, nikdo si moc nevěděl rady, co s místem 
dělat a nezničit ho. Krov byl v naprosto perfektním 
stavu a nebylo třeba cokoliv měnit.

Celou kuchyň tvoří jediný, ale 
velkorysý ostrůvek poskytující 
dostatek pracovní plochy 
i úložných prostor. Hladké 
povrchy z nerezové oceli 
příjemně kontrastují se 
strukturovaným a barevně 
rozmanitějším dřevem
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Celým interiérem prostupují táhla, bylo nutné je zde 
zachovat, nebo šlo o váš záměr?

Táhla už na půdě samozřejmě byla. Stále plní 
svoji roli a drží pohromadě celý krov, bez nich by 
to nešlo. Naskytla se možnost je odstranit a krov 
svázat v rovině stropu/podlahy, nicméně utrpěla 
by autenticita a konstrukční logika krovu. A jak-
mile se jednou s vyřezáváním začne, těžko se pak 
rozhoduje, kde skončit... Původní stavitel nebyl 
hlupák, nedal je schválně do takto nevhodné výš-
ky, původně to byla aula spojená se spodním pat-
rem a táhla byla cca šest metrů nad zemí. Hlupák 

ORA (Originální regiOnální ArchitekturA)

JAn hOrA, BArBOrA ZmekOvá, JAn veisser

Jsme tři architekti. v naší tvorbě se zabýváme 
studiem tradičních typologií, pro všechny naše 
projekty je určující hluboká kontextualita.

Zajímá nás město stejně jako venkov, 
velké úkoly stejně jako malé.

www.o-r-a.cz
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byl bolševik, který prostor zastropil. Rozhodnutí 
táhla zachovat tak bylo určující pro celý projekt, 
taková nepřekročitelná hranice, se kterou jsme se 
museli vyrovnat.

Majitelé bytu žijí dlouhodobě v zahraničí. S jakými 
požadavky na praktickou a estetickou stránku jejich 
zázemí na Moravě se na vás obrátili? 

Majitelé věděli, co si kupují, neboť rámcový 
projekt a vizualizace byly hotové. Vesměs chtěli 
vše tak, jak to bylo na vizualizacích. Jediný rozpor 
byl v materiálech. Majitelé chtěli třeba skoro všu-
de kámen. Museli jsme jim vysvětlovat, že kámen 
je v Česku velmi drahý a není možné s tím vyjít 
v rozpočtu. 

Jaké materiály jste zde použili a proč?
Strop/podlaha byl dodělávaný někdy za mi-

nulého režimu. Tedy v době, kdy kvalita kon-
strukcí byla na nejnižší myslitelné úrovni. 
Všechny vestavby jsou tedy lehké a jednoduché. 
Podlaha je suchá s gumovou potahovinou. Jinak 
se používala ocel, nové i staré dřevo. Zařízení je 
velmi úsporné.

Jak jsou zde řešeny úložné prostory?
Celá vstupní chodba je jedna velká skříň, 

ve které jsou ukryté hlavní úložné prostory, ale 

Jaro, léto, podziM, ziMa… a Jaro

Rekonstrukce, transformace

Mikulov, jižní Morava, Česká republika

Projekt: 2011, dokončení: 2012

Užitná plocha: 140 m2

 

všudypřítomná táhla drží celý krov a zároveň ho opticky 
rozdělují. architektům se naskytla možnost je odstranit 
a krov svázat, ale rozhodli se raději ponechat prostoru 
autenticitu a na první pohled nepříliš praktické řešení 
přijmout jako hranici, se kterou je potřeba se vyrovnat

Vyrábíme nejrůznější nábytek do interierů 
rodinných domů, kanceláří a veřejných prostor. 
Uspokojíme i ty nejnáročnější z Vás. Dbáme 
na špičkovou kvalitu a i tvarově složitý nábytek na špičkovou kvalitu a i tvarově složitý nábytek 
vyrábíme s maximální přesností. K tomu 
používáme nejnovější technologii a výběrové 
materiály. O výrobu se starají zaměstnanci 
s dlouholetou praxí.

KVALITNÍ MATERIÁL

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

DLOUHOLETÁ PRAXE

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠEHO DESIGNERA

OBRÁNCŮ MÍRU 2146 • 753 01 HRANICE

WWW.SARGANEK.CZ
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i dveře do hlavního prostoru a koupelny. Další 
šatna je ukrytá v boxu pod postelí. 

Narazili jste v průběhu rekonstrukce na něco, co 
vás přimělo hledat jiná řešení, než jste měli původně 
v plánu ve fázi projektování? 

Při rekonstrukcích je nezbytné, být na to při-
pravený, nikdy nemůžete vše vyprojektovat pře-
dem, protože jak práce postupují, objevují se nové 
skutečnosti a skryté poklady. Tady ale šlo vše ku-
podivu hladce. 

Je pro vás zajímavější pracovat na novostavbách, 
nebo oživovat staré prostory? Jaké je vaše „zadání 
snů“?

Rekonstrukce nám připadají mnohem zají-
mavější než novostavby. Hlavní, co nás zajímá, je 

Industriálně vyhlížející interiér je plný 
původních prvků. Všechny nové na ně citlivě 
navazují a výsledek je kompaktní kombinací 
tmavého dřeva, kovu a světlých odstínů

Vyrábíme nejrůznější nábytek do interierů 
rodinných domů, kanceláří a veřejných prostor. 
Uspokojíme i ty nejnáročnější z Vás. Dbáme 
na špičkovou kvalitu a i tvarově složitý nábytek na špičkovou kvalitu a i tvarově složitý nábytek 
vyrábíme s maximální přesností. K tomu 
používáme nejnovější technologii a výběrové 
materiály. O výrobu se starají zaměstnanci 
s dlouholetou praxí.

KVALITNÍ MATERIÁL

PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE

DLOUHOLETÁ PRAXE

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠEHO DESIGNERA

OBRÁNCŮ MÍRU 2146 • 753 01 HRANICE

WWW.SARGANEK.CZ
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kontext, a čím zajímavější a komplikovanější je, 
tím je práce zábavnější. Stavět na poli není výzva. 
Bourání většinou lidem vymlouváme, sice rekon-
strukce obecně klade mnohem větší míru odporu, 
ale oživit mrtvý dům je krásný pocit. Domnívám 
se, že pro tak málo lidí je zde až příliš domů. Za-
dání snů? Konverze nějakého brownfieldu a jeho 
znovuuvedení do života. Ať už by mělo jít o něco 
malého, nebo i rozsáhlejší areál. Všichni tři jsme 
podobné téma zpracovávali jako diplomový pro-
jekt. Česká města mají velké vnitřní rezervy 
a měla by se naučit je efektivně využívat.  ■

Na podlaze celého bytu 
je marmoleum. Pouze 
v koupelně a chodbě, 
kterou lemují úložné 
prostory na míru, je 
použita dlažba Rako

 1/ kuchyň 
 2/ otevřený obývací 
  prostor
 3/ chodba, 
 4/ WC + koupelna 
 5/ terasa

 1

2

3

4

5
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Německé kuchyně  
Livanza od Oresi 

jsou teď nejvýhodnější!

Oresi – šampión v každé třídě kuchyní

Návrhy kuchyní ve 3D nezávazně a zdarma!
www.oresi.cz
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JISKRY NOCI
K dobrému spánku sice potřebujeme 

především tmu, přesto se ani v ložnici 

neobejdeme bez světla. Kromě toho, že 

nám umožní bezpečně trefit do postele 

a spokojeně usínat nad rozečtenou knihou, 

dokáže podtrhnout intimní charakter této 

nejsoukromější části interiéru.

Heracleum, kovová kostra, 
čočky z polykarbonátu s LED 
diodami, Ø 98 cm, design 
Bertjan Pot, cena 
od 50 624 Kč, vyrábí 
Moooi, www.bulb.cz

Stolní lampa Duo 1227, 
litinová základna s ocelovým 
krytem, konstrukce 
z chromovaného hliníku, 
Ø 14,5 cm, design George 
Carwardine, cena 8 622 Kč, 
vyrábí Anglepoise, www.bulb.cz
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Nástěnné svítidlo Tosca 
0849, 4,5 x 20 x 4,3 cm, 
cena 6 450 Kč, vyrábí Astro, 
www.aulix.cz

Stolní lampa Munega, 
kovová konstrukce a ručně 
foukané bílé sklo, Ø 20 cm, 
výška 27 cm, cena 
10 260 Kč, Ø 48 cm, výška 
55 cm, cena 23 930 Kč, 
vyrábí Natuzzi,
 www.natuzzi.cz 

TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV
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P ři řešení osvětlení v lož-
nici platí podobná pra-
vidla jako ve všech 

ostatních místnostech bytu. Dů-
ležitá je nejen volba typů osvět-
lení podle účelu, ale také jejich 
rozmístění, druh zdroje a mate-
riály, ze kterých jsou vyrobeny.

OD PODLAHY KE STROPU
Základem je centrální osvět-

lení, které má zajišťovat přede-
vším bezproblémovou orientaci 
v prostoru. Z toho důvodu sta-
čí použít zdroj s nižší teplotou 
světla, která je udávána v kelvi-
nech (K), přičemž jako optimál-
ní pro ložnice je doporučována 
teplota 2 700 až 3 500 K. V pří-
padě malé ložnice nebo nižšího 
stropu je vhodné zvolit stropní 
svítidlo, které opticky nezahltí 

prostor. Pokud si můžete dovo-
lit dát přednost obvykle velko-
rysejší závěsné variantě, právě 
v ložnici může být i okázalejší 
a rozměrnější než v jiných čás-
tech bytu, a posloužit tak zá-
roveň jako dekorace. Centrální 
osvětlení by mělo být zespodu 
zakryté, aby příliš neoslňovalo, 
a ideální je možnost jeho regu-
lace pomocí stmívače. Vhodné 
je doplnit ho stolními lampami. 
Jejich podobu určuje především 
to, jestli raději trávíte volný čas 
nad papírovou knihou, disple-
jem notebooku či tabletu, což 
sice spánkoví odborníci rozhod-
ně nedoporučují, ale fakt je ten, 
že mnozí jejich dobře míněné 
rady ignorují, a ti si pak vystačí 
s dekorativní lampou se stíni-
dlem zcela zakrývajícím žárov-

Stojací lampa Set Up Shade, 67 x 20 cm, 
116 x 30 cm a 180 x 40 cm, design Marcel 
Wanders, cena od 14 070 Kč, vyrábí 
Moooi, www.bulb.cz

Stolní lampa Zeno TL1, kov 
a sklo, Ø 16 cm, výška 18 cm, 
cena 1 182 Kč, vyrábí Ideal 
Lux, www.palnas.cz

Nástěnné svítidlo Type 
1228, konstrukce z hliníku 
a chromu, stínidlo 
z polypropylenu, Ø 17 cm, 
design Sir Kenneth Grange, 
cena od 3 880 Kč, vyrábí 
Anglepoise, www.bulb.cz
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Nástěnné svítidlo Dinarco, lakovaný 
hliník, 40 x 32,2 x 7,6 cm, design 
Carlo Forcolini a Giancarlo Fassina, 
cena 7 140 Kč, vyrábí Artemide, 
www.selene-artemide.cz

Zákaz halogenových žárovek 
Evropská komise odložila o dva 
roky. Pokud je tedy stále ještě 
využíváte v kombinaci se stmívačem, 
nechte občas žárovku svítit na plný 
výkon. Jinak nedojde k úplné 
regeneraci vlákna žárovky a její 
baňka postupně zčerná

Nástěnné svítidlo 
Atelier Grande Wall 
7505, 40 x 12,2 x 43 cm, 
cena 6 200 Kč, vyrábí 
Astro, www.aulix.cz 

Nástěnné svítidlo Stick, 
dřevo, Ø 33 cm x 65 cm, 
design Matali Crasset, cena 
k doptání, vyrábí Fabbian, 
www.hagos.cz

ku a velmi jemným osvětlením. 
Čtenáři se však neobejdou bez 
lampy připomínající klasická 
pracovní svítidla. Ta by měla 
mít otočná ramena umožňují-
cí snadné nasměrování proudu 
světla, nejlépe také nastavitel-
nou výšku a zdroj zapuštěný 
do svítidla s barevnou teplotou 
okolo 4 000 K. Pokud potřebu-
jete ušetřit místo na nočním 
stolku, vybírejte mezi nástěn-
nými svítidly určenými k umís-
tění nad čelo postele. Nástěnná 

svítidla lze použít také v jiných 
částech ložnice a doplnit tak 
centrální zdroj nepřímým svět-
lem směrovaným ke stropu nebo 
je využít k nasvětlení stěny pro 
zvýraznění výmalby a celkově 
příjemnější atmosféru.  

Z PAPÍRU I KOVU
Oblíbeným materiálem v lož-

nici je dřevo, které se stále čas-
těji objevuje také na osvětlení 
například v podobě stínidla 
z překližky nebo konstrukce 

090_093_MB10.indd   92 05.10.15   14:19



in
z

e
r

c
e

PRODEJNA SVÍTIDEL 
A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

Brněnská 2177, 686 03 Staré Město u UH
tel.: +420 573 902 077

www.svitidla-led-lighting.cz, palnas@palnas.cz
www.palnas.cz, www.styl-bydleni.cz

Přinášíme na trh evropského výrobce 
sádrových, keramických, kovových a dřevěných 

svítidel – fi rmu Cleoni. Výhoda sádrových 
a keramických svítidel je možnost povrchové 
barevné úpravy pomocí interiérových barev. 

Vaše svítidlo může po každém malování získat 
nový kabát a bude tak dlouhodobě dokonalým 

doplňkem interiéru.

lampy z masivu. Nejlépe zapad-
ne do barevně střídmé a spíše 
světlé ložnice, jejíž klidnou at-
mosféru dokonale podpoří. Po-
dobný dojem vytvářejí stínidla 
z ručně dělaného papíru. Stolní 
lampy nebo nástěnná svítidla 
určená ke čtení by však měly 
mít alespoň konstrukci z kovu, 
aby dlouho odolaly manipulaci 
při jeho nastavování. Skleně-
ná stínidla dokážou znásobit 
svit a lesk osvětlení a vytvořit 
tak krásný efekt svítící skulp-

Chou, dřevěná dýha, rozměry:  
Ø 30,5 x 61 cm, Ø 21,5 x 40 cm 
a Ø 21,5 x 27 cm, design Yonoh, 
cena od 18 180 Kč/ks, vyrábí 
LZF, www.vernolight.cz

tury a plastová zase vynikají 
velmi rozmanitou barevností. 
Při výběru materiálu myslete 
také na údržbu, nejlepší vol-
bou v tomto smyslu jsou hladké 
povrchy bez jakékoli struktu-
ry nebo ozdob. Nejste-li si jisti 
kombinovatelností jednotli-
vých svítidel, vyberte si všechny 
od jednoho výrobce a nejlépe ze 
stejné kolekce. Často je nabízejí 
v různých velikostech, a tak sta-
čí řídit se při výběru už jen mož-
nostmi konkrétního prostoru. ■

Závěsné svítidlo Domo, 
dřevěná dýha, 60 x 55 cm, 
cena 19 544 Kč, vyrábí LZF, 
www.vernolight.cz
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představujeme

Ing. JIří Husák (1966)

vystudoval strojní 
fakultu na Čvut 

začínal ve vKd Kladno a ČKd 
slaný, později pracoval 
na vedoucích pozicích 
v zahraničních firmách. 
posledních 15 let je jednatelem 
a ředitelem somfy pro ČR 
a sR, od r. 2011 současně 
předsedou představenstva 
sdružení stínicí techniky a jejích 
částí. v roce 2013 byl finalistou 
soutěže manažer roku

má rád cestování, hudbu, 
poznávání všeho druhu a dobré 
lidi. Zajímají ho možnosti osobního 
rozvoje sebe i týmu. při vedení 
týmu uplatňuje respekt k názorům 
kolegů a schopnost naslouchat 
v kombinaci s odpovědností 
a pravomocemi na každé pozici 
a také s náročností. I díky 
tomu je somfy firma, ve které 
zaměstnanci pracují rádi  

 

Francouzský výrobce a dodavatel 
řízení a pohonů je se svými více 
než 270 miliony koncových zákaz-
níků největší na světě. Jaký byl 
jeho vstup na český trh?

Společnost Somfy u nás byla 
založena v roce 1996 a já jsem 
do firmy nastoupil až o pět let 
později. Nebyl jsem tedy pří-
mo u jejího zrodu. Na počátku 
mého působení začali odcházet 
tehdejší kolegové a já se snažil 
firmu stabilizovat. Brzy vyšlo 
najevo, že měli dlouho dopředu 
plán, že původní firmu pohřbí 
a na jejích troskách si založí fir-
mu vlastní. Měli to dobře pro-
myšlené včetně nových výrobků, 
které chtěli prodávat. Dokonce 
byli domluveni s majitelem kan-
celáří, kde jsme tehdy sídlili, že 
nám neprodlouží smlouvu a že 
kanceláře připadnou jim včetně 
telefonních linek se zavedenými 
čísly. Také měli k dispozici data-
báze zákazníků, které objížděli 
a nabízeli jim své výrobky. To 
vše jsem zjišťoval hned v prvních 
měsících po svém nástupu, kdy 
už jsem zároveň nabíral nové 
kolegy. Mé první období v Somfy 
bylo tehdy opravdu výzvou. 

Jak jste se s takovou skutečnos-
tí vyrovnával? Neměl jste chuť to 
vzdát?

IntelIgentně 
poháněný domov
Říká se, že začátky bývají těžké. Když však Ing. Jiří 

Husák před téměř patnácti lety nastoupil do čela 

českého a slovenského zastoupení firmy Somfy, 

nemusel se potýkat „pouze“ s obvyklými výzvami 

souvisejícími s jeho novou rolí. 
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TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS A ARCHIV

Ta firma mě bavila, a když už 
jsem v té situaci byl, nenapad-
lo mě z ní utéct. Přišli jsme teh-
dy i o část sortimentu, ne přímo 
od Somfy, šlo o jiné zahraniční 
průmyslové motory, které jsme 
tehdy na trhu zastupovali. Potom 
už jsme ale jen rostli. Tehdejší 
obraty byly kolem 39 milionů ko-
run. Letošní odhadujeme kolem 
350 milionů, růst je nyní zhruba 
devítinásobný v porovnání s do-
bou před patnácti lety. A naši bý-
valí kolegové? Ta tehdejší tímto 
způsobem vzniklá konkurenční 
firma po několika letech zanikla.

Také technologie se za tu dobu 
vyvinuly. Jak se to odrazilo 
na sortimentu, který nabízíte?

Většina našich produktů má 
od mého začátku již druhou 
nebo třetí generaci, což je pří-
jemné sledovat. Teď se dostá-
váme na nejmodernější úroveň 
s novou technikou – automa-
tizací pro rezidenční bydlení 
TaHoma, s níž si naši vývojáři 
opravdu vyhráli a na kterou se 
velmi těším i proto, že rozšíří 
náš business model. Znamená 
totiž kromě jiného také větší 
kontakt s našimi zákazníky, 
podporu a rozvoj služeb i pro 
koncového uživatele. Neřešíme 
už jen ovládání zastínění, ale 

celkovou automatizaci domác-
nosti, např. vytápění a osvět-
lení nebo různé bezpečnost-
ní prvky, jako jsou detektory 
kouře, pohybu, kamery a další 
prvky. Uživatelsky příjemné, 
až milé je naprosto jednoduché 
a intuitivní ovládání celého 
systému prostřednictvím na-
šich aplikací.

Taková řešení jsou již na trhu ně-
jakou dobu známá pod pojmem 
inteligentní domácnost. V čem 
bude to vaše jiné?

Somfy si opravdu dává zále-
žet na tom, co vyvíjí. Takže ano, 
taková technika na trhu určitě 
je, ale já věřím tomu, že si zís-
káme oblibu uživatelů tím, jak 
je koncipována ta naše. Jednou 
z výhod je zpětná vazba. V ně-
kterých systémech se po zaslání 
požadavku nedozvíte, v jakém 
stavu se vaše zařízení nachází. 
Na naší aplikaci vidíte, co máte 
zapnuté, jestli jste zavřeli vrata 
a dokonce i to, v jakém náklo-
nu jsou lamely vašich žaluzií… 
Unikátní také je, že náš systém 
TaHoma dokáže ovládat i pro-
dukty dalších firem, které jsou 
členy naší technické aliance 
a všechny dohromady sjednotit 
v jednoduchý a pohodlný sys-
tém. Pracuje bezdrátově, mů-

žete začít s nějakou sestavou 
a podle potřeby si postupně do-
koupit další prvky. Aplikace je 
potom sama rozpozná a vy jim 
upřesníte roli v celém systému 
nebo nějakém vašem scénáři. 
Každým rokem tak přibudou 
nové výrobky, které budeme 
schopni ovládat.

Dodáváte technologie zpříjemňu-
jící bydlení. Zajímá vás současná 
architektura a design? 

Samozřejmě. Dokonce jsem 
si už na základní škole kreslil 
domečky, které jsem měl vymyš-
lené do detailů včetně stahovací 
střechy a bazénu. Architektu-
ru jsem nešel studovat, proto-
že jsem na to tehdy neměl dost 
odvahy. Dnes bych to rozhodně 
zkusil, vím, že by mě to bavilo. 
Ať už architektura, včetně té za-
hradní, nebo interiérový design. 
Mám rád časopisy o bydlení, 
sleduji nové trendy a baví mě, že 
to, co nabízíme, je součástí této 
oblasti. I zastínění je designo-
vým prvkem exteriéru i interié-
ru, a mám radost z toho, že teď 
v tomto světě budeme mnohem 
víc a staneme se skutečným srd-
cem domu. ■

Společnost Somfy, 
spol. s r. o., je už 
více než 45 let 
největším 
světovým 
výrobcem 
a dodavatelem 
řízení a pohonů 
pro vjezdové 
brány, garážová 
vrata, žaluzie, 
markýzy, 
předokenní rolety 
a interiérové 
stínění
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NA DOSAH...
Kulatý, čtvercový, obdélníkový. Vysoký 

i nízký, křiklavě barevný nebo příjemně 

neutrální... Možností je ještě daleko víc a díky 

tomu snad neexistuje interiér, pro který 

by nebyl dostupný konferenční stolek jako 

na míru dělaný. 

Součástí konferenčního stolku 
Fraga je čalouněný sedák, 
140 x 50 x 22 cm, design 
GamFratesi, cena 
od 25 636 Kč, vyrábí Ligne 
Roset, www.ligne-roset.cz

Cikcak, podnož z buku, dubu mořeného do 22 odstínů nebo ořechu 
amerického, vrchní deska čiré sklo, Ø 90 cm, výška 37,5 cm, cena 
od 13 753 Kč v provedení buková dýha, vyrábí Brik, www.brik.cz
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www.modernibyt.cz    97      

NA DOSAH...

Z orientovat se v tak širo-
ké nabídce je však téměř 
nemožné a hlavně to pro 

správný výběr ani není nutné. 
Stačí vzít v úvahu několik pa-
rametrů, které okruh kandidátů 
na „ten pravý“ příjemně zúží. 

ROZMĚRY
Zásadním kritériem jsou roz-

měry, které musí vycházet z ve-
likosti pohovky. Stolek by měl 
dosahovat délky odpovídající 
maximálně polovině délky po-
hovky, často stačí, dosahuje-li 
její třetiny. Široký by měl být 
tak, aby prostor mezi ním a po-
hovkou nebo křeslem byl poho-
dlně průchozí. Optimální šířka 
uličky je kolem 60 centimetrů. 
Výška konferenčního stolku zá-
visí na individuálních preferen-
cích. Nejpraktičtější je, pokud 
jeho deska odpovídá výšce ko-
len vsedě, se všemi odloženými 
věcmi se pak snadno manipu-
luje. V případě většího interiéru 
s velkorysou sestavou sedacího 
nábytku je však lepší zvolit sto-
lek nižší, který prostor optic-
ky nezahltí, ani když vzhledem 

k pohovce bývá delší a širší. Na-
víc dobře poslouží také pro vy-
stavení různých dekorativních 
prvků nebo třeba velkých knih 
o umění, které na menších stol-
cích v menších obývacích po-
kojích působí spíš jako nepořá-
dek. Nutnost sehnout se k němu 
jednou za čas třeba pro sklenici 
není v tomto případě zase tak 
podstatným argumentem, proč 
si nižší stolek nepořídit.

MATERIÁLY A BARVY
V případě, že máte dřevěnou 

podlahu, harmonického kon-

Chocolat, bílý mramor, 
kovová konstrukce, 101 x 
83 cm, výška 28 cm, cena 
28 930 Kč, vyrábí Natuzzi, 
www.natuzzi.cz

Float s vyrytým fl orálním 
motivem, deska z corianu, 
konstrukce z kovu, Ø 55 cm, 
výška 49,5 cm, design Kati 
Meyer-Brühl, cena 
od 23 240 Kč, vyrábí Brühl, 
www.defakto.cz

Desky konferenčního stolku 
Ninfea jsou otočné, 
lakovaná MDF nebo dřevěná 
dýha, 108 x 108 x 42 cm, 
design Stephan Veit, cena 
od 30 660 Kč, vyrábí Leolux, 
www.sedlakinterier.cz

Airy, rám z 8mm oceli, 
deska stolu z překližky 
s laminátovou úpravou, 
68 x 44 x 37,2 cm, 
design Cecilie Manz, 
cena od 9 150 Kč, 
vyrábí Muuto, 
www.onespace.cz

Spring, masivní dřevo 
a MDF, 106 x 60 x 
45 cm, cena 
1 799 Kč, vyrábí 
Halmar,  www.okay.cz

096_099_OPRAVA_MB10.indd   97 05.10.15   14:23



Rychle, nebo úsporně, vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

S pračkami Bosch VarioPerfectTM máte vždy na výběr, zda vyperete prádlo s maximální úsporou, 
nebo co nejrychleji. Aktivací tlačítka EcoPerfect k vybranému pracímu programu ušetříte až 50 % 
spotřeby energie. Stiskem tlačítka SpeedPerfect k vybranému pracímu programu se jeho čas zkrátí až 
o 65 %. To je Bosch – německá technologie do posledního detailu. Více na www.bosch-home.cz
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AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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trastu dosáhnete stolkem z ba-
revně lakovaného dřeva, MDF 
desky nebo plastu. Pro menší 
prostory je také vhodné tvrze-
né sklo. Dřevěné stolky dobře 
vypadají na podlahách z mar-
molea, dlažby nebo laminátu či 
vinylu s dekorem jiným než na-
podobujícím dřevo. 

FUNKCE
Některé stolky poskytují jen 

vrchní odkládací plochu a po-
nechávají tak interiéru pří-
jemnou lehkost. Pokud však 
bojujete s úložnými prostory, 
existují stolky poskytující více 
či méně skrytých i otevřených 

zásuvek a polic. V případě, že 
míváte často návštěvy, vybírejte 
mezi stolky s výsuvy a posuv-
nými částmi, které umožňují 
jednoduchým pohybem zvět-
šit odkládací plochu. Stejnou 
službu prokážou tzv. hnízdové 
stolky, které do sebe lze snadno 
poskládat. Variabilních řešení 
je opravdu spousta a nejlépe 
uděláte, pokud své potřeby bu-
dete konzultovat s autorizova-
ným prodejcem, většina z nich 
totiž vystavuje jen několik 
málo kusů z kolekce výrobce, 
kterého zastupuje, a rozhodně 
se vám vyplatí nahlédnout také 
do katalogů. ■

Freistil 195, deska stolu 
z lakovaného dřeva, kovová 
konstrukce, rozměry: 42 x 42 x 
47 cm, 49 x 49 x 32 cm a 79 x 
79 x 25 cm, design Studio 
Schrofer, cena na dotaz, 
vyrábí Rolf Benz, 
www.sykorahome.cz

KS06, povrchová úprava 
7 vrstvami laku zaručuje 
vysoký lesk, rozměry 
105 x105 x 28 cm, cena 
na dotaz, vyrábí Hanák, 
www.hanak-nabytek.cz

Plinio, kouřové zrcadlo 
s trojúhelníkovými detaily, 96 x 96 x 
38 cm, cena 14 387 Kč, vyrábí 
Miotto, www.miotto-furniture.cz

Pokud se 
obáváte 
výrazných barev 
na větších 
plochách, 
dodejte je 
prostoru skrze 
konferenční 
stolek

Seven, povrchová úprava 
matný lak, výsuvné úložné 
prostory jsou lakovány 
kontrastní žlutou barvou, 
90 x 90 x 23 cm, cena na dotaz, 
vyrábí Novamobili, 
www.casamoderna.cz

Everywhere, ohýbaná 
překližka s lakovaným 
povrchem, Ø 87 cm,
výška 38 cm, design Carlo 
Colombo, cena 46 280 Kč, 
vyrábí Arfl ex, www.stockist.cz
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Traversa, dřevo nebo MDF a sklo, 4 možné 
kombinace rámu a desky stolu, design Tamara 
Härty, cena od 20 608 Kč, vyrábí Koinor, 
www.homestyle.cz
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OŘECHY JSOU CENNÝM ZDROJEM 
KVALITNÍCH TUKŮ A VITAMINŮ. 
LOUSKÁČKY A MISKY NA OŘECHY BY 
VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI NEMĚLY 
ROZHODNĚ CHYBĚT. 

ROZLOUSKNI MĚ 

Keramická mísa Bol 
v kombinaci se dřevem, 
vyrábí Philippi, Ø 20 cm, 
cena 783 Kč, 
www.desiary.de

 Nut Hammer, dřevo/
nerez/silikon, vyrábí Menu, 
délka 30 cm, Ø 6 cm, 
cena 1 057 Kč, 
www.lovethesing.com

 Porcelánová mísa 
s bambusovým držákem 
na louskáček na ořechy, 
vyrábí Brandani, cena 
664 Kč, www.ebay.com

 Louskáček na ořechy 
z řady President, 
s pružinou, cena 279 Kč, 
www.eshop.tescoma.cz 

Sada nerezových misek 
Orbo, nylonová rukojeť, 
vyrábí XD Design, 
cena 839 Kč, 
www.pf-design.cz

Louskáček na ořechy, 
silikon, délka 19 cm, vyrábí 
Normann Copenhagen, 
cena 1 100 Kč, 
cz.4pure.com
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skříně  kuchyně  knihovny 
  komody  koupelnový nábytek 
  posuvné dělící stěny   postele 
 stoly a  stolky  dětské pokoje

Aktuální akce (více na www.indeco.cz)

Váš nábytek vyrábíme 
na špičkových strojích, 
pořízených za pomoci 
dotace z evropských 
fondů, prostřednic-
tvím  OPPK.

SLEVA 22 %
na vestavěnou skříň + POUKAZ  
na košili na míru od Deloru.

SLEVA 10 %
na kuchyňskou sestavu + POUKAZ 
na zájezd od CK Canaria travel. 
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Ona a On
uprOstřed OlivOvníků
Není pravděpodobně nic výraznějšího, co by vás upozornilo, že jste dorazili do jihoitalské 

oblasti Puglia, než unikátní kónické konstrukce nazývané trullo. Benátský architekt 

Gabriele Pimpini a jeho žena Caterina Tognon, majitelka galerie výtvarného umění 

a uměleckého skla v Benátkách, se zamilovali do malého zchátralého trulla v Salentu, 

které je situované uprostřed hektaru stoletých olivovníků. Caterina pověřila designéra 

a architekta Gaetana Pesceho, aby se ujal opravdu exotického projektu. 
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t trullo, v množném čísle trulli, je 
chýše s kónickou střechou postavená 
z tradičního apulijského kamene 
a typická pro italský region Apulie 
(italsky Puglia). trulli byly 
konstruovány jako dočasná polní 
přístřeší, sklady nebo obydlí pro 
zemědělské dělníky 

 Veškerý komfort majitelům 
zajišťuje přistavěná koupelna. 
Zrcadlové stěny odrážejí druhé 
trullo a bujnou vegetaci

Prázdninové obydlí budí dojem, 
že si na této dovolené komfortu 
příliš neužijete. Opak je ale 
pravdou, strohá historická 
budova je doplněná vším, co 
nám v 21. století život ulehčuje
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Pesce, který je známý svou 
skvělou schopností zkom-
binovat architekturu, 

design a výtvarné umění v kom-
paktní celek, se úkolu ujal a začal 
restaurovat existující trullo a ješ-
tě navrhl další dvě. Manželé pro-
jekt pojali jako neobvyklé a zá-
roveň velmi současné umělecké 
dílo, které bude sloužit jako spar-
tánské, a přesto pohodlné místo 
pro dokonalé prázdniny.  

Výsledkem harmonické spo-
lupráce Pesceho s oběma man-
želi a architektem Cosimem 
Cardonem jsou veselé, neob-
vyklé a překvapivé domky. Po-
stavené jsou z masivního dřeva 
z Pirea na kamenném základu 
a nastříkané z vnější strany po-
lyuretanem, který pro stavbu 
použil poprvé právě Pesce 
a který slouží jako velmi dobrá 
ekologická izolace proti horku. 

Fasády dvou domků, jednoho 
modrého a jednoho růžového, 
připomínají rozesmáté tváře 
muže a ženy. Dvě kulatá okna 
představují oči, dveře připomí-
nají nos a nepravidelná dolní 
okna pak simulují rozesmátá 
ústa. Rostlinky rozmarýnu na-
hrazují vlasy modrého trulla 
a větve cesmínového dubu ob-
růstají střechu trulla růžového. 
Tam je i velmi spartánská spr-
cha pro ty, kteří chtějí být i při 
koupeli v co nejintenzivnějším 
spojení s přírodou. Jinak je ale 
součástí projektu i koupelna 
vybudovaná podle Pesceho ná-
vrhu z dřevěných boxů oblože-
ných zrcadélky o velikosti 15 
x 15 cm, které odrážejí okolní 
krajinu, olivovníky, broskvoně, 
fíkovníky a mandlovníky. Modrý 
domek má rozlohu 75 m2 a jsou 
v něm dvě ložnice, z nichž mají 

t Červeně natřené schody 
vedou do dámského trulla, 
kde návštěvníky čeká hravý 
interiér nabízející maximální 
funkčnost a pohodlí

p Gaetano Pesce je známý svým 
průkopnickým přístupem. Práce 
na letních trullech pro něj byla zajisté 
tou pravou výzvou, při níž mohl bořit 
konvence a hrát si s představivostí
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architekt 
Gaetano Pesce

nar. 1939 v La Spezia

vystudoval architekturu na univerzitě v Benátkách

pracoval na projektech a zadáních 
v Evropě, USA, Latinské Americe a Asii

ve své práci vyjadřuje svůj hlavní princip: 
modernismus je méně styl než metoda interpretace 
současnosti a naznačení budoucnosti, v níž 
je individualita chráněna a oslavována

učil architekturu na vysokých školách po celém 
světě, mimo jiné v Institut d’Architecture et 
d’Etudes Urbaines  ve Štrasburku, v Carnegie 
Mellon v Pittsburghu a v Cooper Union 
v New Yorku, kde od roku 1980 žije

jeho díla jsou součástí sbírek význačných muzeí 
(MoMa, Metropolitan Museum v New Yorku, Vitra 
Muzeum v Německu, Viktoria a Albert Museum 
v Londýně, Centre Pompidou a Louvre v Paříži) 

KONTAKT:
www.gaetanopesce.com 

 
p Malá ložnice mužského trulla je 
zařízená dvoulůžkem na kolečkách 
a dřevěným žebříkem, který supluje šatní 
skříň. K jinakosti velkou měrou přispívá 
i okno nepravidelného tvaru, které efektně 
působí na vnější straně domu

 Kuchyň je zařízena v industriálním 
stylu. Jako dřez slouží zednická nádoba 
na maltu, ze stavby je i vodovodní 
kohoutek a vodu z dřezu odvádějí přiznané 
montované hydraulické hadice. V souladu 
je také okenní rám a vlastně veškeré 
vybavení pracovní zóny
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obě samostatný východ ven. Vy-
bavené jsou jednoduchými skří-
němi na kolečkách vyrobenými 
z dřevěných lišt a stejně jedno-
duchými postelemi. Vřelost in-
teriéru dodávají nástěnné deko-
race. Menší růžový domek s 35 
m2 otevřené plochy má betono-
vou podlahu, strop z olivového 
dřeva a ze speciální překližky 
odolné vůči vlhkosti postavené 
stěny. Zařízení je opět jednodu-
ché a flexibilní. K dispozici je 
malá lednička, elektrický bojler 
a jídelní stůl, jehož základnu 
tvoří kmen mandlovníku a kte-
rý se dá v případě potřeby pro-
měnit v dvojlůžko. Pesce uplat-
nil svůj geniální hravý přístup 
a v interiéru hojně využil dře-
věné štafle, které fungují ne-
jen jako opora pro konstrukci 
postelí, ale také jako praktický 
věšák na šaty. Okna jsou záro-
veň i rámy pro přírodní obrazy 

a romanticky ohraničují výhled 
na vzrostlé fíkovníky. V projektu 
se počítá i s nečekanými hosty 
a ve skříních jsou ukryty rozklá-
dací postele, takže v domcích se 
pohodlně ubytuje deset lidí. 

Pamatováno je i na zábavu 
a osvěžení. Z úzkého a 90 m 
dlouhého rezervoáru na vodu je 
vybudován bazén a na opulent-
ní dlouhé večeře je připraven 
obrovský stůl vyrobený z míst-
ního kamene a železného lešení 
umístěný pod starým olivovní-
kem. Malá budova blízko bazé-
nu skrývá plně vybavenou ku-
chyň, odkud je vidět na terasu 
zařízenou červenou pohovkou 
a vtipnými křesly od Gaetana 
Pesceho. Původní zrestaurova-
né trullo je plné Caterininých 
skleněných objektů z dílen nej-
uznávanějších umělců, mezi ni-
miž je samozřejmě zastoupen 
i Pesce. ■
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t Stroze, a přesto hravým kreativním 
způsobem zařízená je také kuchyň 
ženského trulla. Pesce využil 
materiál i funkční objekty neobvyklým 
způsobem. Deska stolu spočívá 
na kmenech stromů, žebříky tvoří 
závěsné systémy

t Stejný koncept je aplikován 
i v zařízení koupelny. Plastová nádoba 
slouží jako umyvadlo, do kterého teče 
voda z kohoutku běžného spíše 
na stavbě nebo u zahradní hadice. 
Sprchu tvoří silikonová hadice 
s hlavicí zavěšená u stropu

 Pro plavce ideální bazén je 
vybudován z úzkého 90 m 
dlouhého rezervoáru na vodu
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U rozzářené žárovky
V Jankovcově ulici v pražských Holešovicích se vám 

rozjasní svět. V showroomu Bulb se v krásném prostředí 

houpou ikonická světla, po podlaze se líně povalují 

božské koberce a podél zdí se rozkračují designové 

pohovky, křesla nebo stolky. Je to místo s dobrou energií, 

top designem a lidmi, kteří své práci rozumí.
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TEXT: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: ARCHIV

U ROZZÁŘENÉ ŽÁROVKY V neokázale luxusním pro-
středí, jehož nespornou 
výhodou jsou vysoké 

stropy a ohromná industriál-
ní okna, je světlo vášní. Firma 
Bulb vznikla jako nová divize 
společnosti Horizont zabývají-
cí se pořádáním výstav na svě-
tové úrovni a od té doby se drží 
v povědomí všech, které baví 
dobrý design. Protože osvětlení 
k výstavám prostě patří, je zcela 
evidentní, že ti, kdo ze showroo-
mu Bulb udělali místo snů, svět-
lu v designovém obalu rozumí. 

K svítidlům se postupně přidal 
i nábytek a koberce a dnes tu 
najdete celou škálu úspěšných 
značek spolupracujících s těmi 
nejlepšími světovými designé-
ry. V Bulbu jsou „posedlí de-
tailem, dokonalostí a světlem“, 
a to je patrné na první pohled. 
Na ten druhý pochopíte, že se-
hranému týmu můžete svěřit 
návrh osvětlení exteriérů i in-
teriérů bytových i komerčních 
prostor od jednoho světla až 
po komplexní řešení. Bulb je 
také oblíbeným cílem architek-

Závěsné svítidlo Etch Web, design Tom 
Dixon, mosaz nebo nerezová ocel, 
Ø 60 cm, vyrábí Tom Dixon, 
cena 50 916 Kč

Lampa Kuraghe, design Nendo a Lucha 
Nichetto, papír a japonský cypřiš, 
v několika různých velikostech, vyrábí 
Foscarini, cena nebyla dosud stanovena

Koberec Amobea, design Bertjan 
Pot, 100% polyamid, 252 x 393 cm, 
vyrábí Moooi, cena 68 385 Kč

Stolní lampa Copy Cat, design 
Michael Anastassiades, hliník, sklo, 
Ø 38,8 cm, v. 30 cm, vyrábí Flos, 
cena 15 314 Kč
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tů a designérů, protože tu na-
jdou kvalitní produkty i servis. 
Showrom sám dělá Holešovicím 
tu nejlepší službu. Čtvrť, která se 
dávno zbavila pověsti neatrak-
tivní městské popelky, může být 
na zábavný showroom pyšná. 
Prostor, pro který není lepší slo-
vo než cool, je inspirativní, pří-
jemný a navzdory své velikosti 
a vzdušnosti neuvěřitelně útulný. 
Světlo v něm získává jiný rozměr 
a dostává přesně místo, které si 
zaslouží. Vedle ikonických Ran-
dom Lights nebo Twiggy Lamps 

Jsme posedlí detailem, dokonalostí 
a světlem. Ve značce Bulb spojujeme 
design, architekturu a účelnost

Závěsná lampa 75 Maxi 
Pendant, design Sir Kenneth 
Grange, hliník, Ø 23 cm, 
v. 26 cm, délka kabelu 250 cm, 
vyrábí Anglepoise, 
cena 7 473 Kč

Stolní lampa Type 1228, 
design Sir Kenneth Grange, 

stínítko z dvojvrstvého 
polypropylenu, hliníkové 

rameno a kovová podnož, 
Ø stínítka 16 cm, v. 18 cm, 

vyrábí Anglepoise, 
cena 6 611 Kč

Koberec Crystal Teddy, 
design Marcel Wanders, 100% 
polyamid, 185 x 215 cm, vyrábí 
Moooi, cena 45 556 Kč

Kolekce svítidel Plane 
Group, design Tom 
Dixon, ocel s mosazným 
povrchem, 39,5 x 32,8 cm, 
vyrábí Tom Dixon, 
cena na dotaz

Stojací lampa Captain 
Flint, design Michael 
Anastassiades, otočné 
stínidlo, leštěná mosaz, 
mramorová základna, vyrábí 
Flos, cena nebyla dosud 
stanovena

KONTAKT:
BULB, Jankovcova 1037/49, Praha 7, 
tel.: 220 805 410, e-mail: info@bulb.cz, 
www.bulb.cz

od Foscarini tu najdete kouzel-
né novinky od značek možná 
méně známých, ale stejně dob-
rých a stejně kvalitních. V Bul-
bu se čas nezastavil – jedou tam 
na vlně nových trendů a zajíma-
jí se o všechno, co se na poli top 
designu šustne. Kromě toho pak 
umí pracovat s prostorem a ro-
zumí i lumenům.   ■
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komerční prezentace

Přestaňte Plýtvat časem  
na úklid a užívejte si života
Čas. To nejvzácnější, co máme. Využijte svůj čas 
naplno a dělejte věci, které vás baví. Díky chytrému 
úklidu, můžete věnovat svůj volný čas sobě a své 
rodině. Přinášíme vám technologie budoucnosti, 
které vám dovolí více žít a méně uklízet. 

P
řipadá vám divné, že 
za vás míchá těsto ku-
chyňský robot? Napadlo 

vás někdy, že investice do po-
mocníka na šlehání, míchání, 
sekání nebo mletí nemá smysl 
a zařízení jako takové postrádá 
význam? Těžko. Kuchyňský ro-
bot dokáže ušetřit spoustu času 
a práce, navíc provádí většinu 
činností lépe a rychleji než vaše 
ruka. Zkrátka místo toho, abys-
te se oháněli vařečkou nebo šle-
hací metlou, děláte něco jiného. 
Příjemnějšího. 

Se stejným cílem uvedla 
společnost iRobot v roce 2002 
na trh robotický vysavač Room-
ba. Firma, označená magazínem 
Fast Company za největšího ro-
botického inovátora roku 2014, 
se rozhodla zúročit své více než 
desetileté zkušenosti s vývojem 
průzkumných a vesmírných ro-
botů a uvedla na trh zařízení, 
které během několika let zásad-
ním způsobem změnilo život mi-
lionů lidí na celém světě. Room-
ba se stala hitem. 

Důkaz? 14 milionů 
proDaných robotů,  
14 milionů spokojených 
Domácností.

Nechceme se ohánět čísly, 
avšak podíl spokojených klien-
tů nás těší a zároveň zavazuje 
k tomu, abychom nepolevili 
ve vývoji. Tím, že robotický vy-
savač Roomba, vytírač Scooba 
nebo mop Braava uklízí, dává 
vám a všem členům vaší do-
mácnosti možnost dělat něco 
úplně jiného. Místo toho, abys-
te se doma oháněli koštětem 
nebo mopem, se můžete věno-
vat sobě. 

Miliony rodin na celém světě 
mohou díky robotickým pomoc-
níkům iRobot více sportovat, 
relaxovat nebo třeba cestovat. 
Místo časově náročných a také 
dost nezáživných úklidových 
maratonů můžete raději vyrazit 
na kolo nebo procházku. Můžete 
sportovat, odpočívat či praco-
vat, můžete prostě dělat cokoliv 
jiného než uklízet. Úsporu času, 
kterou u vás v domácnosti od-

startovali různí pomocníci v ku-
chyni, může výrazně rozšířit ro-
bot na úklid. 

inovace, kam se poDíváš 
Značka iRobot, to nejsou jen 

robotické vysavače. Naše po-
kročilé technologie pomáhají 
policejním složkám, armádám 
i vědcům zachraňovat životy. Co 
do inovací dosahujeme těch nej-
lepších výsledků ze všech. Naši 
roboti pravidelně vyhrávají ne-
závislé testy. Mateřská společ-
nost neustále investuje do dal-
šího vývoje a uvádí na trh stále 
nová a chytřejší zařízení. Zatím 
poslední série robotických vy-
savačů Roomba 800, vybavená 
systémem AeroForce, napří-
klad zvýšila efektivitu vysávání 
o 50 % a radikálně zjednoduši-
la údržbu samotného vysavače 
i domácnosti. 

technologie, kterým 
můžete věřit

Naší vlajkovou loď Roombu 
jsme pro ještě komplexnější po-

hled na domácí úklid rozšířili 
o další produktové řady. Ob-
líbený robotický mop Braava, 
s pokročilou navigací NorthStar, 
šetrně vytře podlahy ve vašem 
domě i bytě na jeden dotek tla-
čítka. Během práce nevydává 
žádný zvuk a na konci úklidu 
vždy skončí na místě, kde začal. 

Robotický vytírač Scooba 450 
zase dokáže pomocí třífázového 
čisticího procesu vyčistit i silně 
znečištěné podlahy v předsíni či 
garáži a bez problému si pora-
dí s podlahami v kuchyni nebo 
koupelně. iRobot zkrátka udá-
vá tón v automatizaci domácího 
úklidu a vy z toho můžete těžit. 

více času pro vás!
Čas, který můžete investovat 

do sebe či své rodiny, má neoce-
nitelnou hodnotu. Získejte více 
času tím, že se zbavíte povin-
ností spojených s úklidem. Dů-
věřujte světovým technologiím, 
které vám pomohou udělat život 
lehčím, příjemnějším a zábav-
nějším. ■
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RODINNÝ TYP
Chladnička WBA 43983 NFC IX 
(Whirlpool) s nadstandardním 
objemem a šířkou 70 cm nabízí 
o 30 % více prostoru, než je 
u volně stojících spotřebičů 
zvykem. Díky těmto parametrům 
můžete v lednici uchovávat 
i nádoby větších rozměrů, např. 
plech s cukrovím. Užitný objem 
420 l, energetická třída A+++, cena 
24 990 Kč, www.whirlpool.cz
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Životní styl není neměnný, jednou provždy daný. S různými etapami se mění 

a s ním i naše nároky na technické vybavení kuchyně, chladničky nevyjímaje.

CHLAZENÍ PODLE
VAŠEHO GUSTA

Zaostřeno 
na objem
Zvažujete-li koupi 
velkokapacitní chladničky, 
vyjděte z jednoduché 
rozvahy: na každého člena 
vaší domácnosti by mělo 
připadnout 50 litrů v lednici 
a 20 litrů v mrazáku. Jaký je 
výsledek?

ÚSPORNÁ KOMODA
Chladnička typu French Door FXD 
825 F (Hotpoint) nabízí praktické 
čtyřdveřové provedení s nezávislým 
otevíráním jednotlivých zón, které 
snižuje nároky na spotřebu energie. 
Je vybavena beznámrazovou 
technologií No Frost a funkcemi 
rychlého chlazení Super Cool 
a rychlého mrazení Super Freeze. 
Užitný objem 542 l, energetická třída 
A+, cena 46 990 Kč, 
www.hotpoint.cz.  

OVLÁDÁNÍ BEZ 
OTEVÍRÁNÍ
Kombinovaná chladnička 
RS7778FHCSR (Samsung) 
s výrobníkem ledu, barem 
na chlazení nápojů ve dveřích 
a ovládacím LED panelem přímo 
na dveřích, užitný objem 543 l, 
energetická třída A++, 
cena 47 990 Kč, 
www.samsung.cz

VARIABILNÍ ŘEŠENÍ
Side by Side chladnička PX 
5261 XXL (Philco) s dvěma 
kompresory a dvěma výparníky 
nabízí spodní, na sobě nezávislé 
zóny, které lze přepnout 
z mrazáku na chladničku a zvýšit 
tak podle potřeby objem. Užitný 
objem 362 + 164 l, energetická 
třída A+, cena 39 990 Kč, 
www.philco.cz
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Zaostřeno 
na funkci
Základním předpokladem pro 
uchování čerstvosti potravin 
je konstantní teplota, na niž 
dohlížejí sofi stikované 
senzorické systémy. 
V případě choulostivých 
potravin, jako je maso nebo 
zelenina, jsou nutné speciální 
zásuvky v nulové zóně 
s teplotou blížící se bodu 
mrazu.

6. SMYSL PRO CHLAZENÍ
Volně stojící kombinovaná chladnička 
BSNF 8783 OX Supreme 
NoFrost (Whirlpool) s funkcemi 
6. smysl FreshControl pro ideální 
vlhkost a teplotu v chladničce 
a FreezeControl pro optimální 
mrazení. Užitný objem 406 l, 
energetická třída A+++, cena 
39 990 Kč, www.whirlpool.cz

Nová generace chladniček Gorenje 
udržuje potraviny déle v kondici díky 
technologii IonAir, s níž simuluje přírodní 
proces ionizace a nechává vzniklé anionty 
čistit vzduch

HODINA ERGONOMIE
Dva chladicí okruhy chladničky KGE39BI41 
(Bosch) umožňují separátní regulaci teploty 
v chladicí a mrazicí části. Díky 3 výsuvným 
plochám, variabilní přihrádce FlexShelf, boxu 
na ovoce a zeleninu CrisperBox a boxu 
na maso ChillerBox nabízí snadné 
a přehledné uspořádání potravin. Užitný 
objem 337 l, energetická třída A+++, cena 
26 790 Kč, www.bosch-home.cz

TIP ŠÉFKUCHAŘŮ
Koncept chladniček Kitchen 
Fit (Samsung) vychází ze 
spolupráce s renomovanými 
šéfkuchaři. Výsledkem je 
například tzv. Metal plate, 
kovový plát umístěný v zadní 
části chladničky, který 
akumuluje chladný vzduch 
a udržuje uvnitř stálou teplotu. 
Pro citlivé potraviny navrhli 
šéfkuchaři zásuvku Cheff 
Zone s precizní kontrolou 
teploty 0,5 °C. Chladnička  
RB41J7859S4, užitný 
objem 433 l, energetická třída 
A+++, cena 39 990 Kč, 
www.samsung.cz

Chladnička NRK6202MX (Gorenje) 
s technologiemi IonAir, Multifl ow 360˚, 
AdaptTech a Fresh Zone zásuvkou 
s teplotou 3 ˚C, energetická třída A++, 
15 990 Kč, www.gorenje.cz
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Hlavní 238

250 89 Lázně Toušeň

tel.: +420 286 854 368-70

fax: +420 286 850 101

info@mctree.cz

www.mctree.cz

Na obrázku:

model KBgb 3864

Kvalita, Design a Inovacewww.liebherr.com

■ Na výběr je chladně bílá nebo elegantně černá skleněná

přední část, a to jak u chladniček, tak u kombinovany ́ch

chladniček, jež se stanou dominantou každé kuchyně

■ V části BioFresh si potraviny uchovají prospešné vitamíny,

sveží vzhled a jedinečnou chuť i vůni mnohem déle než 

v bežné chladicí části

■ Praktická technologie SoftSystem pro tlumené zavírání dveří

Podrobné informace vám s potešením poskytne váš prodejce.

Špičkový design:
série GlassEdition
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OVĚNČENÁ CENAMI 
Side by Side chladnička 
SBSbs 7263 (Liebherr) 
získala prestižní ocenění 
Interior Innovation Award 2015 
v kategorii „Kuchyně 
a domácnost“ a iF Design 
Award za produktový design 
nejen kvůli svému elegantnímu 
provedení v černé nerezové 
oceli, ale i díky technologiím 
chlazení BioFresh, NoFrost či 
SuperCool. Užitný objem 620 l, 
energetická třída A+/ A++, 
cena 114 990 Kč, 
www.mctree.cz

V KLASICKÉM STYLU
Side by Side chladnička FQ60CPO 
Linea Colonial (Smeg) zdobená 
mosaznými prvky v antique 
provedení nabízí funkce Eco, 
Holiday, Fast Freezing a Fast 
Cooling. Čerstvost potravin 
uchovává pomocí aktivního 
ionizátoru vzduchu. Užitný objem 
385 + 78 l, energetická třída A+, 
cena k doptání, www.smeg.cz

V ČERVENÉM LESKU
Chladničce KCE40AR40 
(Bosch) vtiskl výrobce nejen 
oblé tvary charakteristické pro 
kolekci Classic Edition, ale i řadu 
užitečných funkcí, jako je 
elektronická regulace teploty 
TouchControl, přihrádka 
na ovoce a zeleninu CrisperBox 
a separátní přihrádka na maso 
a ryby ChillerBox. Užitný objem 
302 l, energetická třída A+++, 
cena 59 990 Kč, 
www.bosch-home.cz  

TIP REDAKTORKY 
LIBUŠE LHOTSKÉ

U chladničky určitě oceníte 
takzvanou nulovou zónu, 
ve které se skladují suroviny 
při 0 °C. Tato teplota je 
ideální zejména na ukládání 
masa a ryb, které v ní vydrží 
v čerstvém stavu i několik 
dní. Pokud se rozhodnete 
rybu zmrazit a chcete, aby si 
uchovala svou konzistenci, 
namočte ji celou nebo jednotlivé 
porce nejprve do studené vody 
a vložte ji na tácu do mrazničky 
zapnuté na maximum. Po 
30 minutách postup zopakujte. 
Přibližně po hodině, až se 
na rybě vytvoří ledová krusta, ji 
pevně zabalte do mikrotenové 
fólie a vraťte do mrazničky. 

 

Zaostřeno 
na design

Kombinované chladničky 
21. století v sobě spojují 
originalitu a špičkové 
technologie. Jednou z nich je 
i oddělený systém chlazení, 
který přivádí optimální suchý 
vzduch do mrazáku 
a potřebnou vlhkost 
do chladničky a který zároveň 
zabraňuje mísení pachů 
potravin.

NA VELKÉ NÁKUPY
Kombinovaná chladnička 
RK60359OBK z kolekce Retro 
Collection (Gorenje) s chytrou funkcí 
SuperCool snižuje vnitřní teplotu 
po vyložení nákupu na 3 °C. Nedává 
tak šanci bujení bakterií a potraviny 
mohou být déle čerstvé. Užitný objem 
342 l, energetická třída A++, cena 
24 990 Kč, www.gorenje.cz
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komerční prezentace

Více informací na 
www.samsung.cz.

Chladnička je důležitou součástí moderní 
domácnosti a při jejím výběru se zajímáme 
nejen o výkon, vnitřní prostor a spotřebu, ale 
samozřejmě také o design. Přemýšlíte-li, 
zda si pořídit vestavný spotřebič, nebo volně 
stojící, máme pro vás tip od značky 
Samsung, který spojuje výhody obou 
kategorií.

Koncept chladniček Samsung Chef 
Collection vznikl ve spolupráci se světovými 
šéfkuchaři, kteří na základě svých zkušeností 
navrhli řadu vylepšení pro optimální 
funkčnost, praktičnost a nechali nahlédnout 
do tajů správného uchovávání potravin. 
Chladnička Samsung RB41J7899S4/EF se 
díky svému designu s příznačným názvem 
Kitchen Fit vejde do prostoru určeného 
vestavným spotřebičům, ale díky technologii 
SpaceMax nabízí vnitřní prostor až o 30 % 
větší oproti vestavným modelům. Navíc 
vyniká inteligentním a pohodlným způsobem 
uskladnění potravin. Výsuvnou a sklopnou 
polici můžete jednoduše vyjmout, složit, 
zvýšit nebo snížit, také čtyři nastavitelné 
dveřní přihrádky vám pomohou snadno 
uspořádat a flexibilně uskladnit potraviny 
různé velikosti. 

vařte jako šéfkuchaři
chladničky s puncem profesionality

Unikátní plochý povrch dveří z broušené 
nerez oceli s ostrými hranami naprosto 
splyne s kuchyňskými skříňkami 
a výsledkem je dokonalý soulad, který dosud 
mohly zajistit pouze vestavné spotřebiče. 
Složitá montáž není potřeba, spotřebič 
jednoduše zasunete na požadované místo 
v rámci vaší kuchyňské linky.

Šéfkuchaři vědí, že klíčem k čerstvosti 
potravin je konstantní teplota. Proto jsou 
chladničky Samsung Chef Collection 
vybaveny moderními technologiemi, které 
zaručují optimální proudění vzduchu 
a udržení stálé teploty i při častějším 
otevírání dveří. Metal plate neboli kovový 
plát umístěný na zadní stěně chladničky 
nejenže dodává punc profesionality, ale 
hlavně akumuluje chlad a tím přispívá 
k udržení konstantní teploty.

Systém chlazení Twin Cooling Plus 
zajišťuje oddělené proudění vzduchu zvlášť 
pro chladničku i mrazák. Vlhký studený 
vzduch v chladničce napomáhá udržet 
čerstvost a stálou teplotu v každém koutě, 
zatímco suchý mrazivý vzduch v mrazáku 
udržuje zmražené potraviny v perfektní 
formě.  

Technologie True No Frost zabraňuje 
vzniku námrazy, čímž šetří energii, protože 
s každým milimetrem námrazy stoupá 
spotřeba o 10 %. Spotřeba energie je 
neměnná a energetická třída zachovaná 
po dobu provozu. Rovněž chladí téměř 
dvakrát rychleji, čímž snižuje zatížení 
chladicího systému a prodlužuje jeho 
životnost. V chladničce nedochází 
ke kondenzaci vlhkosti a tím se zabraňuje 
tvorbě plísní. 

Pokud si rádi pochutnáváte na dobrém 
jídle, využijete hygienickou marinovací misku 
Chef Pan z nerezové oceli. Můžete ji 
používat k přípravě, uskladnění a pečení 
potravin a potom ji jednoduše vložíte přímo 
do pečicí trouby či myčky. 

Chladničky Chef Collection jsou vybaveny 
kompresorem s digitálním invertorem se 
sedmi provozními rychlostmi, které vyhovují 
různým požadavkům na chlazení. Samsung 
na něj navíc poskytuje záruku 10 let. 
Nedělejte kompromisy a pořiďte si 
chladničku s puncem profesionality!
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nejen pro 
námořníky
Síť hotelů 25hours je známá tím, že její 

hotely respektují genia loci a ve svém 

designu vycházejí ze specifik daného 

místa. Nejinak je tomu i v hotelu 

HafenCity v Hamburku, který je pátým 

otevřeným 25hours hotelem. Situovaný 

v samém srdci rychle se rozvíjející 

přístavní čtvrti Hafen City v sobě 

pochopitelně spojuje syrovost přístavního 

života s hotelovým komfortem 21. století. 

t s námořníky a zámořskými 
plavbami se v hafencity počítá. 
design interiérů je inspirovaný jejich 
životem a pravdivé příběhy 25 z nich 
jsou vtipně interpretovány v různých 
částech hotelu

q součástí přízemí je club Room, kde se 
mohou hosté válet na cvičebních 
žíněnkách, hrát společenské hry (obzvlášť 
ti malí) nebo zapadnout do měkkých 
polštářů a číst si, případně jen tak zírat 
prosklenou stěnou ven
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text: martina paulová, foto: StEpHan lEmKE

nejen pro 
námořníky

T vůrci interiéru budovy 
ve svém návrhu inter-
pretovali kontrast pří-

stavu a moře, představující stesk 
po domově a současně touhu 
procestovat svět. Inspirovali se 
příběhy 25 námořníků z různých 
koutů světa, jejichž nebezpečné 
cesty, romantická setkání a bo-
lestná loučení jsou zachycena 
výtvarníkem Jindřichem Novot-
ným (žijícím v Berlíně) na tape-
tách a stávají se součástí hotelo-
vých pokojů. Návrh interiérů je 
společnou prací lidí, kteří mají 
atmosféru přístavního Hambur-
ku pod kůží – architektů ze stu-
dia Stephen Williams Associates, 
kreativního ředitele agentury 
Vitamin E Fabiana Tanka, inte-
riérové návrhářky Conni Kotte 
a Markuse Stolla. 

up Příchod k výtahům vzbuzuje 
dojem, že jste se ocitli v ohromných 
přístavních halách a budete co 
nevidět naloženi na zámořskou loď. 
Velkoryse pojaté první patro má totiž 
strop až ve výšce 6 metrů 

u Každodenní nezbytnosti, knihy 
nebo designové tašky, helmy či 
doplňky lze zakoupit v malém butiku 
Mare Kiosk

Industriální styl, využití pro hotel 
netypických zařizovacích 
předmětů, jako jsou kožené 
žíněnky a podlaha z hrubých 
prken, vytvářejí z Club Roomu 
fascinující prostor
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Přizpůsobené aktuálním 
potřebám zákazníka
Zatímco někdo při praní preferu-
je rychlost, pro jiného je důležitá 
úspora vody a energie. S prač-
kami Bosch VarioPerfectTM je na 
vás, zda chcete prát s maximální 
úsporou, nebo co nejrychleji. 
Praní je vždy možné přizpůso-
bit aktuálním potřebám. Stisk-
nutím tlačítka SpeedPerfect 
k vybranému programu se prádlo 
vypere až o 65 % rychleji než při 
standardním programu. Naopak 
když zvolíte tlačítko EcoPerfect, 
vyperete prádlo až s 50 % úsporou 
vody a energie. 

Vždy perfektně 
čisté prádlo
SpeedPerfect nebo EcoPerfect je 
možné aktivovat při všech stan-
dardních nebo speciálních pracích 
programech s výjimkou programu 
na vlnu/ruční praní a extra krát-
kého programu. Pračka vždy au-
tomaticky přizpůsobí proces praní 
dosáhnutí optimálních výsledků. 
Ať už chce zákazník šetřit čas 
díky funkci SpeedPerfect, nebo 
energie pomocí funkce EcoPer-
fect, výsledkem bude vždy per-
fektně čisté prádlo.

EcoSilence DriveTM motor 
s desetiletou zárukou
Všechny pračky Bosch Serie 6 
a Serie 8 jsou vybavené novým je-
dinečným EcoSilence DriveTM mo-
torem. Tento inovativní bezuhlíkový 
motor je tišší, úspornější, odolnější 
a silnější než klasické motory. Je to 
frekvenčně řízený motor, což zajišťu-
je přesné řízení otáček a vyhodno-
cování zátěže a chodu motoru. Díky 
jeho konstrukčnímu řešení s využi-
tím permanentních magnetů mís-
to komutátoru a uhlíků nedochází 
k obrušování uhlíkových částic, 
a tedy ani k nežádoucímu hluku a vi-
bracím. Navíc má motor mimořádně 

dlouhou životnost, která je garanto-
vána výrobcem. 

S pračkami Bosch vždy perete 
v takovém režimu, který vám mo-
mentálně vyhovuje a zároveň při 
něm vždy šetříte.

Rychle, nebo úsporně, 
vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

AŽ O

RYCHLEJŠÍ 
65 %

AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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Pokoje pro hosty zajišťují veš-
kerý komfort, zatímco přízemí 
hotelu, kde se nachází hotelová 
lobby, je syrově industriální. Za-
řizovacími prvky jsou kontejne-
ry z přístavních skladů s popi-
sem vyváženého a dováženého 
zboží, vysoké policové systémy, 
ale i stohy orientálních koberců, 
na kterých se dá pohodlně od-
počívat. Industriální styl se ale 
nevyhýbá žádnému místu hote-
lu. Při pohybu celým hotelem si 
uvědomujete, že jste blízko pří-
stavu a jeho nedílnou součástí. 
Tomu je přizpůsobeno i menu 

Hotel HafenCity

v centru hamburské 
oblasti hafen city

170 pokojů

Radio Room s počítačovou sítí 
a komunikačními technologiemi

Vinyl Room s deskami 
a gramofony

podzemní garáže, sauna 
a zahrada ve vnitrobloku

hi-fi v celém hotelu

cena dvoulůžkového pokoje 
bez snídaně od 115 eUR

www.25hours-hotels.com

 

servírované v restauraci a baru 
Heimat Küche + Bar. Nejen ho-
teloví hosté si zde mohou v prů-
běhu dne objednat oblíbená jíd-
la zámořských posádek vařená 
z nejkvalitnějších regionálních 
surovin s certifikátem původu. 
Bar nabízí pečlivě vybrané ná-
poje a celý prostor pravidelně 
slouží k organizování koncer-
tů nebo jiných kulturních akcí. 
Prostor je i vizuálně propojený 

HafenCity musí zaujmout všechny, kdo 
mají dobrodružství v krvi. Síla, 
odvaha, touha objevovat, ale i stesk 
po domově se připomenou všude

p V hotelu je k dispozici několik 
prostorů k pracovním jednáním. 
K malé schůzce se obchodníci 
mohou zavřít do obrovského 
přepravního kontejneru, v jehož 
útrobách najdou velký stůl, staré 
eamesovky se sklolaminátovým 
sedákem a industriální světla, 
která do jednání vnesou jasno

pt Pokoje jsou pojaté jako lodní 
kabiny. tmavé dřevo, dekorace 
inspirované mořem a dálkou nebo 
lodní kufry proměněné v pracovní 
kout, na kterém nesmí chybět 
glóbus, pomohou hostům vžít se 
do role mořských dobrodruhů
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Pronajmout si lze dvoulůžkové pokoje 
tří velikostí. M cabin má postel 
širokou 160 cm (tzv. queen-size bed) 
a obytnou plochu 21–25 m²

Přizpůsobené aktuálním 
potřebám zákazníka
Zatímco někdo při praní preferu-
je rychlost, pro jiného je důležitá 
úspora vody a energie. S prač-
kami Bosch VarioPerfectTM je na 
vás, zda chcete prát s maximální 
úsporou, nebo co nejrychleji. 
Praní je vždy možné přizpůso-
bit aktuálním potřebám. Stisk-
nutím tlačítka SpeedPerfect 
k vybranému programu se prádlo 
vypere až o 65 % rychleji než při 
standardním programu. Naopak 
když zvolíte tlačítko EcoPerfect, 
vyperete prádlo až s 50 % úsporou 
vody a energie. 

Vždy perfektně 
čisté prádlo
SpeedPerfect nebo EcoPerfect je 
možné aktivovat při všech stan-
dardních nebo speciálních pracích 
programech s výjimkou programu 
na vlnu/ruční praní a extra krát-
kého programu. Pračka vždy au-
tomaticky přizpůsobí proces praní 
dosáhnutí optimálních výsledků. 
Ať už chce zákazník šetřit čas 
díky funkci SpeedPerfect, nebo 
energie pomocí funkce EcoPer-
fect, výsledkem bude vždy per-
fektně čisté prádlo.

EcoSilence DriveTM motor 
s desetiletou zárukou
Všechny pračky Bosch Serie 6 
a Serie 8 jsou vybavené novým je-
dinečným EcoSilence DriveTM mo-
torem. Tento inovativní bezuhlíkový 
motor je tišší, úspornější, odolnější 
a silnější než klasické motory. Je to 
frekvenčně řízený motor, což zajišťu-
je přesné řízení otáček a vyhodno-
cování zátěže a chodu motoru. Díky 
jeho konstrukčnímu řešení s využi-
tím permanentních magnetů mís-
to komutátoru a uhlíků nedochází 
k obrušování uhlíkových částic, 
a tedy ani k nežádoucímu hluku a vi-
bracím. Navíc má motor mimořádně 

dlouhou životnost, která je garanto-
vána výrobcem. 

S pračkami Bosch vždy perete 
v takovém režimu, který vám mo-
mentálně vyhovuje a zároveň při 
něm vždy šetříte.

Rychle, nebo úsporně, 
vždy perfektně vyprané 
S německou technologií 
VarioPerfect™ vždy ušetříte.

AŽ O

RYCHLEJŠÍ 
65 %

AŽ O

ÚSPORNĚJŠÍ
50 %
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s hotelovou lobby a funguje jako 
velký obývací pokoj s uvolněnou 
atmosférou místa odkazujícího 
na život a práci v přístavu.  Mo-
hutné police typické pro skla-
dy, výrazné značky na podlaze 
a eklektická sbírka věcí vyplave-
ných mořem vytvářejí překvapi-
vě neokázalý komfort.

V prvním patře se mohou ho-
teloví hosté klubově vyžít. Radio 
Room je zařízen počítači a tis-
kárnami, Vinyl Room je plný de-

sek a gramofonů a do Club Room 
můžete prostě přijít pobýt. V ho-
telu je ale pamatováno i na pra-
covní setkání a jsou zde k dispo-
zici nepřekonatelné prostory pro 
2 až 200 osob. 

Součástí hotelu je i sauna 
umístěná v posledním patře bu-
dovy. Není to úplně zařízení ur-
čené k relaxačnímu hýčkání, ale 
spíše puristická drsná finská 
sauna, syrová bez zbytečných 
změkčilostí. Zchladit se mohou 
návštěvníci na terase, na kte-
ré občas zuřivě fučí, ale z níž je 
vždy úchvatný pohled na přístav. 
Dalším bonusem je neomezená 
nabídka piva, vody a ovoce. 

Rychle se měnící a rozvíjející 
okolí hotelu láká návštěvníky 
výbornými restauracemi i kul-
turními a rekreačními zařízení-
mi. K průzkumu okolí je možno 
zdarma využít kolo nebo kultov-
ní vozítko Mini Cooper a užít si 
Hamburk s větší intenzitou.  ■

V hotelové lobby jsou vystavená kola. 
Zřejmě připomínka toho, že v ceně 
pokoje je i zapůjčení bicyklu nebo 
vozu Mini cooper. Přístav a okolí se 
pak dá prozkoumat snadněji

p V hotelu je pamatováno 
i na hudební vyžití. V místnosti zvané 
Vinyl Room si mohou hosté 
do kvalitních sluchátek pouštět desky 
na gramofonu a úplně se odříznout 
od hotelového ruchu

t V posledním patře budovy najdou 
hosté saunu. není to místo pro 
slečinky, ale spíše pro opravdové 
saunové matadory a tomu odpovídá 
i interiér – lavice z masivních prken, 
stěny připomínající přístavní doky 
a boxovací pytel
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za kulturou text: jana polomová, foto: archiv galerií

Sny malířky Toyen
Unikátní výstava česko-francouzské surrealistky Toyen představu-
je pod názvem Vidím, neboť je noc obrazy zapůjčené z mnoha 
významných státních i soukromých sbírek. Výstavu připravilo 
Museum Kampa také jako poctu Medě Mládkové, která se s autor-
kou přátelila, při příležitosti oslav jejích 96. narozenin. Bohatý 
doprovodný program zahrnuje komentované prohlídky i dílny pro 
rodiče s dětmi.  

5. 9. 2015 – 3. 1. 2016
KonTaKT: MuSeuM kaMPa – NaDaCe JaNa a MeDY MlÁDkoVÝCH, 
u Sovových mlýnů 2, Praha 1, www.museumkampa.cz

kávové SeTy 
ověnčené 
cenami
Ladislav Sutnar byl malíř, grafik, návrhář 
loutek i dřevěných hraček a mimo jiné také 
designér porcelánových a skleněných souprav, 
které jsou právě k vidění v Západočeském 
muzeu v Plzni pod názvem Ladislav Sutnar – 
užitá tvorba. Držitel mnoha prestižních 
ocenění získaných především v zahraničí se 
narodil právě v Plzni, a město proto připravilo 
projekt Návrat Ladislava Sutnara, jehož je 
výstava součástí, jako připomenutí si této 
celosvětově uznávané osobnosti.

14. 5. – 8. 11. 2015
KonTaKT: zÁPaDoČeSkÉ MuzeuM V PlzNI, 
kopeckého sady 2, Plzeň, www.zcm.cz

archiTekTura  
jako umění i věda
Možnost nahlédnout současnou architektonickou tvorbu 
nabízí Dům umění v Českých Budějovicích skrze výstavu 
Pezo Von Ellrichshausen – Konečný formát. Architekti 
jednoho z nejrespektovanějších studií vnímají architekturu 
jako spojení umění a vědy a jako jeden z výrazových 
uměleckých prostředků. Značný přesah k výtvarnému 
umění je patrný z mnoha jejich staveb, návrhů a studií, které 
jsou zde prezentovány prostřednictvím sérií jejich kreseb 
a maleb.

22. 10. – 19. 11. 2015
KonTaKT: DŮM uMĚNÍ / GalerIe SouČaSNÉHo uMĚNÍ,  
náměstí Přemysla otakara II. 38, České Budějovice,  
www.c-budejovice.cz  

124_MB10.indd   124 05.10.15   14:59





Termohrnek Constant Mocca 0,4 l, 
design Tescoma design centrum Zlín, 
z prvotřídní nerezavějící oceli, s dobře 
těsnicím sklápěcím uzávěrem 
a odnímatelnou rukojetí, cena 499 Kč
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PORADNA

Můj syn od září nastupuje do školy a zároveň začne navštěvovat 
sportovní kroužky. Přemýšlím, jakým způsobem vyřešit pitný režim, 
když do školy bych mu ráda připravovala teplé nápoje a na sport 
raději chladné. Máte nějaké tipy?

Marie K., Choteč

PROTI ŽÍZNI

KONTAKT:
www.eshop.tescoma.cz

P ředevším je opravdu chvályhodné, 
že myslíte na pitný režim svého dí-
těte. Tekutiny jsou pro lidské tělo 

nenahraditelné, protože se v nich rozpouští 
většina živin, dodávají tkáním kyslík a dal-
ší potřebné látky, zajišťují zvýšené pocením 
při sportu nebo v horkém prostředí, které 
pomáhá tělu k tepelné rovnováze, odvádí 
zplodiny metabolismu z těla a jejich nedo-
statek může způsobit v průběhu dne únavu, 
bolesti hlavy, vyčerpanost či nepozornost 
a dlouhodobě vést až onemocněním ledvin 
a celkovému kolapsu organismu. Je tedy dů-
ležité děti vybavit vhodnou, snadno přenos-
nou nádobou, která bude tepelně izolovat. 

Doporučuji vám zvolit některou z nerezo-
vých termosek řady CONSTANT MOCCA.

Pro letošní sezonu jsme sortiment ne-
rezových termosek CONSTANT rozšířili 
o několik typů, které potěší rodiny s dětmi 
i sportovce. Celá linie je v novém elegant-
ním odstínu „mocca“. 

Pro milovníky sportovních i adrenalino-
vých aktivit je určena sportovní, celonere-
zová termoska se sítkem o objemu 0,5 litru 
opatřená odnímatelným sítkem - kostky 
ledu či kousky ovoce zůstávají při pití v ter-
mosce. Šroubovací uzávěr je k termosce 

připevněný poutkem tak, aby se během pití 
nikam nezatoulal.

Další celonerezová sportovní termoska 
s jednodotykovým otevíráním ve dvou veli-
kostech je vybavena zámkem proti nechtě-
nému otevření, takže se její obsah určitě 
nevylije do školní tašky dítěte. Oba typy 
sportovních termosek jsou velmi odolné, vy-
robené z nejkvalitnějších materiálů, zdra-
votně nezávadné a snadno udržovatelné 
v čistotě. Kromě zmíněných výrobků jsou 
v linii CONSTANT MOCCA i další produk-
ty, které elegantně a bezpečně vyřeší stravo-
vání mimo domov.  ■

ODPOVÍDÁ: MgA. LADISLAV ŠKODA (ŠÉFDESIGNÉR ZNAČKY TESCOMA)

FOTO: ARCHIV

Sport termoska Constant Mocca,  0,5 l, design 
Tescoma design centrum Zlín, z prvotřídní 
nerezavějící oceli, s uzávěrem na poutku a sítkem, 
cena od 499 Kč

Sport termoska se zámkem Constant Mocca 
0,3 l a 0,5 l, design Tescoma design centrum 
Zlín, dvouplášťová vakuová termoska z prvotřídní 
nerezavějící oceli, s jednodotykovým uzávěrem 
se zámkem proti nechtěnému otevření, cena 
499 Kč a 549 Kč

Termoska na potraviny 
Constant Mocca 1,0 l, 
design Tescoma design 
centrum Zlín, z prvotřídní 
nerezavějící oceli, uchová 
pokrmy horké nebo 
studené po dobu několika 
hodin, součástí 2 plastové 
misky pro oddělené 
přenášení potravin, 
sklápěcí rukojeť pro 
snadné přenášení 
a úsporu místa při 
skladování, při běžném 
použití je nerozbitná, 
cena 899 Kč

PŘIPRAVILA: MARTINA PAULOVÁ
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S novou řadou SIKO kuchyní EASY a revolučním plánovačem vás to bude bavit! 
S EASY plánovačem si jednoduše sami doma nebo s naším prodejcem vytvoříte dokonalou 
kuchyni. EASY plánovač usnadní vše, co je s výběrem nové kuchyně snů spojeno. 
EASY vytvoří z kuchyně prostor, kde se žije! Vše s německou precizností a kvalitou.

MOJE NOVÁ 
KUCHYNĚ 

www.siko.cz/kuchyne

Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

EASY PLÁNOVAČ

VYZKOUŠEJTE TO!
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poradna

Do našeho bytu jsme se rozhodli pro PVC a nevíme si rady, zda lepit či 
nelepit PVC? Rádi bychom se správně rozhodli, prosím, poraďte nám. 

Děkuji. Lucie K., Vrchlabí

JAK SI UŽÍT CHŮZI PO PODLAZE 

KonTaKT:
www.hanseatic.cz

odpoVÍdÁ:  Martin Svatoň, obchodnÍ manažer společnosTi hanseaTic

FoTo: arCHiv

P řed samotnou radou, zda lepit či ne
lepit, je důležité si říct něco o PVC. 
Podlahová krytina PVC se dělí na 

homogenní a heterogenní. Homogenní PVC 
se vyznačuje stejnou strukturou a prove
dením v celé své vrstvě. Jedná se o tvrdý 
materiál, který nemá valivý odpor, proto je 
primárně určen do nemocnic, škol, skladů 
apod., avšak díky tvrdosti má horší odol
nost proti oděru, proto se klade velký důraz 
na dostatek čisticích zón a různých filco
vých podložek (např. pod kolečkovou židli). 

Heterogenní PVC se naopak skládá z ně

kolika vrstev, které se mohou lišit strukturou 
materiálu i provedením a jedná se z podstaty 
o pružný materiál, který odolává poškrábání 
a oděru. Proto je ideální podlahovou kryti
nou do interiérů, které obývají i domácí maz
líčci. Díky používání nových technologií při 
výrobě PVC je jeho povrchová úprava téměř 
nerozeznatelná od jiných podlahových kry
tin, zejména dřevěných. 

Všeobecně platí, že v soukromých interié
rech lze PVC pokládat volně. Doporučená 
velikost místnosti je maximálně 20 m2. Ně
kteří výrobci doporučují při velikosti do 
12 m2 položit krytinu zcela volně, do 25 m2 
podlepit oboustrannou páskou a od 25 m2 

lepit celoplošně. Pro uznání reklamace vý
robce lepení PVC nevyžaduje, avšak rád 
bych vyzvedl komfort přilepeného PVC. Tím 
se zlepší komfort chůze a životnost podla
hové krytiny. Platí zde přímá úměra, čím 
větší plocha, tím je důležitější PVC lepit. Vý
jimkou jsou objekty, kde je povinnost lepit 
vždy a všude, speciálně homogenní PVC. 

Doporučujeme lepit i heterogenní PVC, 
a to zejména pro vyšší komfort, zlepšení užit
ných vlastností a zvýšení životnosti, protože 
nepřilepené PVC může lehce klapat (vzdále
ně to připomíná klapot na plovoucích pod
lahách). To je důvod, proč se často podlahář 
dostává do střetu zájmu s klientem (investo
rem), který po koupi levnějšího PVC s nižší 
třídou zátěže zpravidla nechce investovat 
peníze do lepšího podkladu a lepení podla
hové krytiny. Někdy se PVC nelepí, ale pouze 
fixuje oboustrannou páskou, což nedoporu
čujeme, protože v průběhu používání se PVC 
začne chovat jako nelepené. 

PVC se totiž lepí celoplošně na předem 
dobře očištěný povrch. Je nutné z podkladu 
odstranit všechny původní krytiny a drobné 
nečistoty, aby časem nedošlo k protlačení je
jich struktury do povrchové vrstvy podlahy. 
Při celoplošném lepení je nutné dodržovat 
pokyny výrobce lepidla. Pokud budete lepit 
několik pruhů PVC (kvůli velikosti místnos
ti), proveďte spojovací řez. Doporučujeme 
používat svár za studena, který vydrží mno
hem déle, když je PVC přilepeno plošně, než 
když je pouze podlepené ve spojích. Neudě
láte chybu, ale právě naopak, pokud si ne
cháte s výběrem PVC i jeho pokládkou pora
dit od zkušeného podlaháře. ■

připraVila: ediTa erbsoVÁ

Vinylové pVc z kolekce  
tarkett 370 s velmi odolnou 
nášlapnou vrstvou, vyrábí  
Tarkett, cena 369 Kč/m²,  
www.hanseatic.cz 
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KontaKt: 
DSV Road a.s.ce

F. V. Veselého 13,  
Hala C1VGP Park

Praha 9-Horní Počernice
tel.: +420 234 726 618

e-mail: info@scrigno.cz

TRéSOR 

Posuvné křídlo Trésor 
Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče se spájeným 
smrkovým rámem (ve verzi jasan s přidaným masivem), s potahem 
z panelů MDF (s přidáním dřevěného plátu ve verzi jasan). 
Dveřní křídlo se vyznačuje tloušťkou 40 mm. 
Zárubeň se vyrábí na přání s variabilní tloušťkou od 90 do 415 mm. 
Kartáče a dorazová těsnění jsou v barvě variabilní podle 
požadovaného odstínu RAL. 

dorazové křídlo Trésor  
Dveřní panel je vyroben 
z voštinového sendviče se spájeným 
smrkovým rámem (ve verzi jasan 
s přidaným masivem), s potahem 
z panelů MDF (s přidáním dřevěného 
plátu ve verzi jasan). 
Panely mají tloušťku 46 mm a doraz 
na třech stranách. Pro specifickou 
vlastnost dveří je třeba při objednávce 
uvést směr otevírání. 
Zárubeň se vyrábí na přání 
s variabilní tloušťkou od 90 do 
415 mm. 
Krycí lišty mají rozměr 70 mm 
na straně závěsu a 80 mm na opačné 
straně, a standardně se vyznačují 
plochým designem. 
Zámek a závěsy jsou součástí 
standardní výbavy. Dodávané závěsy 
jsou typu Anuba, matné černé barvy. 
Na přání jsou k dispozici také skryté 
závěsy se seřizováním v třech osách.

Trésor znamená vstup 

do nekonečného světa barev: jde 

o řadu dveří, navrženou speciálně 

pro všechny výrobky řady Scrigno 

Gold, a plně přizpůsobitelnou vašim 

potřebám ve všech ohledech. 

V nabídce jsou dva modely dveří, 

Pure s hladkým křídlem a Linea, 

zdobená dvěma vodorovnými 

vyfrézováními, které jsou dostupné 

v matné lakované verzi nebo 

v lakované a lesklé verzi jasan 

s otevřenými póry. 

V rámci této řady si můžete vybírat ze 

série osmi standardních barev RAL, 

ovšem je možné úplné přizpůsobení 

interiéru výběrem z kompletní řady 

RAL. Navíc můžete změnit výšku 

panelu, a to až do 2,7 metru. 

Scrigno_PR_MB10.indd   129 05.10.15   15:03



SKA_inz_Jahodnice_Moderni_byt_228x145.indd   1 16.09.15   13:29

ZAUJALO NÁS

130      

VELKÁ BÍLÁ MŮŽE
BÝT I ČERNÁ  
Dávno neplatí, že „velké bílé“, jak se obecně 
označují velké domácí spotřebiče, musí být 
skutečně bílé. Pokud preferujete elegantní 
černý design, rozhodně je z čeho vybírat. 
Díky tomu můžete zapomenout na barevný 
stereotyp a pořídit si černou pračku Indesit 
XWE 81483X K EU do tmavě laděné 
koupelny, volně stojící myčku v černé barvě 
jako výrazný prvek kuchyně nebo chladničku, 
které černá barva dodá na luxusu. Navíc je 
snadno zkombinujete s vestavnými spotřebiči 
– troubou, varnou deskou nebo odsavačem 
par, které jsou v tmavých odstínech běžné, 
www.indesit.cz, www.hotpoint.cz

ESENCE
FRANCOUZSKÉHO
LUXUSU 
Luxusní pomerančový koňakový likér Grand 
Marnier spatřil světlo světa už v roce 1880. 
Podle receptu předávaného z otce na syna 
se míchá prvotřídní francouzský koňak 
s esencí divokých tropických pomerančů 
z Karibiku, odrůdy Citrus Bigaradia, spolu 
s dalšími tajnými pří sadami. Poté se ukládá 
ke zrání do dubových sudů. V jeho vůni se 
mísí pomerančové květy, kandovaná kůra 
a karamel a v chuti převládá tón hořkých 
pomerančů s náznaky lískových oříšků.
Likér Grand Marnier je nejen nepostradatelná 
ingredience řady koktejlů, ale také důležitá 
součást klasických receptů francouzské 
kuchyně, www.warehouse1.cz

POŘÁDEK JEDNOU
PROVŽDY 
Přesvědčivá knížka s názvem Zázračný úklid se 
právem stala celosvětovým bestsellerem.
Proměňte svůj domov pomocí autorčiny inspirativní 
metody v trvale uklizené prostředí: klíčem je 
vypořádat se s domácností ve správném pořadí, 
ponechat si jen to, co opravdu milujete, a udělat vše 
rychle. Změníte tak svůj život – získáte větší 
sebejistotu, budete úspěšnější a možná i konečně 
zatočíte s přebytečnými kily. Autorka knihy Marie 
Kondo, vydává Knižní klub,
www.bux.cz

COBRA SLAVÍ
25 LET…
Společnost Cobra, tradiční český výrobce 
stavebního kování, slaví 25. narozeniny 
a jako dárek si pro vás připravila novinku. 
Originální interiérovou kliku Vista, která je 
krásná jak svým tvarem, tak i povrchem. 
Nabízí se ve dvou barevných variantách – 
matný chrom a matný nikl. Přesvědčte
se sami o krásách této kliky v naší
vzorkové prodejně v pražských Stodůlkách 
nebo na www.matekliku.cz

POUŠTĚJTE
SI DRAKY
V OBÝVÁKU 
Zábavná hra pro děti i rodiče plná hledání 
a pohotových reakcí, kdy vyhrává ten, kdo se 
nejrychleji zorientuje ve spleti šňůrek 
od draků vybarvených širokou paletou barev. 
Výhodou hry je herní variabilita, můžete hrát 
ve 4 modech: barva draka, chybějící barva 
draka, mašličky a nejobtížnější je kombinace 
těchto variant. Cena 425 Kč,
www.eshop-piatnik.cz

TAJEMSTVÍ 
PLNÉ CHUTI 
DOKONALÉHO 
ESPRESSA
Plnoautomatická espressa Krups nabízejí vše, co 
milovníci kávy očekávají: snadnou přípravu, plnost
vůně a chuť čerstvé kávy, kterou si můžete užít v široké 
škále variant kávových nápojů. Přístroje dokonale slouží, 
aniž by kladly nároky na údržbu: nemusíte se zabývat 
čištěním ani odvápňováním, kávovar se o vše postará 
sám. Espressa Krups jednoduše promění domácnost 
jako mávnutím kouzelného proutku v báječnou
kavárnu, bez ohledu na cenu přístroje,
www.homeandcook.cz
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VELKOLEPÉ 
VÝHLEDY 
Bytový dům V Tower Prague vysoký
104 metrů nabídne po dokončení
130 exkluzivních studií a bytů s jednou až 
pěti ložnicemi i penthousů s vlastními 
střešními bazény. Součástí budovy bude 
rovněž privátní fi tness, bazén a sauna, 
společenská a dětská místnost a recepce 
nabízející 24 hodin denně služby hotelového 
typu. Nejvyšší rezidenční budova v Česku se 
staví v oblasti Pankrácké pláně a dokončena 
bude v říjnu 2017, www.vtower.cz 

ZÁBAVNÉ PEČENÍ  
Formičky na pečené koule Tescoma Delícia Kids 
(design Tescoma design centrum Zlín) jsou vynikající 
pro přípravu a podávání pečených koulí, tzv. cake 
pops, které jsou oblíbeným moučníkem zejména 
u dětí. V jedné formičce lze upéct 15 ks cake pops 
najednou, formička je vyrobena z prvotřídního 
žáruvzdorného a pružného silikonu. Uvnitř balení 
podrobný návod a originální recepty. Cena 349 Kč, 
www.eshop.tescoma.cz

EXKLUZIVNÍ 
SKLENĚNÁ 
MOZAIKA 
Kompletní sortiment skleněných mozaik 
Mosavit o formátu 2,5 x 2,5 cm, ale také 
mikromozaiky 1,2 x 1,2 cm (série Micros)  
splňuje i netradiční nároky na design včetně 
speciálních požadavků architektů. Zajímavé 
jsou luminiscentní mozaiky (řada Fosvit), které 
svítí ve tmě, a mohou tak rozzářit např. bazén 
nebo koupelnu, jimž v nočních hodinách 
propůjčí příjemné osvětlení, které neruší. Široká 
je i nabídka mixů včetně možnosti nechat si 
vyrobit mix na míru podle konkrétních 
požadavků nebo přenést na mozaiku vaši 
fotografi i. Mozaika Pelle Grafi to, 4 379 Kč/m2 
(viz foto níže). Více na www.siko.cz 

INZERCE
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DOKONALÝ 
SOULAD 
Chladnička Samsung Chef Collection
je energeticky úsporná, tichá, využívá 
know-how světových šéfkuchařů a udrží 
potraviny déle čerstvé. Nerezový povrch
z broušené oceli dodává modelu 
RB41J7899S4/EF punc profesionality
a eleganci vestavného spotřebiče. Rukojeť 
Ice Blue funguje také jako osvětlení při 
otevření mrazáku. Vnitřní uspořádání si díky 
nastavitelným přihrádkám a policím můžete 
nastavit podle svých potřeb.
Speciální přihrádka
Chef Zone je určena pro
choulostivé potraviny
(maso či ryby)
a systém chlazení 
Twin Cooling, při němž
vzduch proudí zvlášť
pro chladničku i mrazák,
zajistí potravinám ideální
klima. Více informací na
www.samsung.cz

POSTEL PRO 
NEJNÁROČNĚJŠÍ  
Český výrobce luxusních postelí a přírodních 
matrací společnost Johann Malle otevřela 
novou prodejnu a showroom ve specializovaném 
dvoupatrovém objektu s nábytkem MoDo 
v nákupní zóně Průhonice-Čestlice, kam si 
sedm dní v týdnu můžete přijet vyzkoušet 
postele i matrace, které se stále ručně  
vyrábějí v Podkrkonoší z tradičních přírodních 
materiálů, jako je dřevo, vlna, koňské žíně, 
len a bavlna, a přesvědčit se, že investice 
do kvality se vyplatí, www.johann-malle.cz

REZ PRÁVĚ FRČÍ! 
Zemité odstíny, hladké linie, dokonalá souhra 
barev. Sladit interiér nebylo nikdy jednodušší. 
Dveře do stropu v provedení HPL plech rez 
krásně ladí s obkladem z kamene. Dveře 
do koupelny volte raději vždy s klima 
úpravou, díky které do nich nepronikne 
vlhkost a nezkroutí se. Sapeli Elegant 10, 
HPL plech rez, bezfalcové provedení, cena 
od 4 390 Kč bez DPH, www.sapeli.cz 

DOMOV
S DOTYKEM 
DESIGNU
Celosvětově uznávaný designér Karim Rashid 
zhmotnil svůj optimistický světonázor do té 
nejjemnější podoby a pro značku Grund vytvořil 
unikátní kolekci koupelnových předložek Kolor 
My World, která obsahuje řadu organických 
a smyslných forem i štědrou dávku zářivých 
barev a vnáší tak více barevnosti, světla 
a energie do našich domovů i životů.
Objevte Karimův barevný svět na Designbloku 
(22.– 27. 10.), Superstudio, stánek P. 32, 
www.grund.cz

MISTROVSKÉ
DÍLO FUNKČNOSTI
A DESIGNU
Nová toaleta s integrovanou sprchou Geberit 
AquaClean Mera nasazuje vysokou laťku v oblasti 
technologie, designu a komfortu. Uvnitř toalety se 
skrývají nejmodernější inovativní funkce – 
patentovaná technologie sprchování WhirlSpray pro 
jemný a osvěžující sprchovací proud, hybridní 
systém ohřevu vody, technologie splachování 
TurboFlush, ergonomicky tvarované a vyhřívané 
toaletní  sedátko z duroplastu, odsávání zápachu, 
inteligentní systém osoušení a další. Více informací 
na www.geberit-aquaclean.cz/mera

VELETRH 
PRO CHYTRÉ
INVESTORY
V rámci jarních stavebních veletrhů Dřevostavby 
a moderní vytápení, které budou probíhat 
ve dnech 4.–7. 2. 2016 na Výstavišti v Praze 
Holešovicích, můžete navštívit i nový souběžný 
veletrh Izoterm 2016 strategicky zacílený 
na termoizolace, zateplování, opláštění 
a snižování energetické náročnosti budov. 
Na veletrhu budou představeny nejnovější 
izolační technologie, materiály, výrobci 
i profesionální stavební fi rmy a zároveň budete 
mít možnost zjistit, jak řešit snižování energetické 
náročnosti budov efektivně a investovat chytře. 
Více informací na www.izoterm.cz
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Více informací na www.barevnaskla.cz

Kouzelný svět 
sKla v interiéru 
Tradiční osvědčený materiál provází lidstvo už 

dlouhá tisíciletí. Moderní technologie mu však 

umožnily rozvoj a uplatnění, o jakém si mohli naši 

předkové nechat jenom zdát. 

V souvislosti s panujícími trendy, 
jež stále jednoznačně inklinují 
k minimalismu, a s ohledem 
na praktické kvality skla, jeho 
užitnou hodnotu a nekonečnou 
barevnou variabilitu je sklo ideálním 
materiálem do soudobých obytných 
interiérů. Uplatňuje se jak v podobě 
velkoplošných bezespárových 
obkladů stěn, tak na pracovních 
plochách či nábytkových dvířkách. 
To všechno nejen v prostorách 
náročných na udržování hygieny, 
k nimž patří kuchyně a koupelny, ale 
i tam, kde hraje nejdůležitější roli 
sofistikovaný design, luxus 
a elegance stejně jako čistota 
a vzdušnost interiéru.    

Sklo totiž ve všech zmíněných 
případech boduje kromě skvělého 
vzhledu především vysokou 
rezistencí vůči působení širokého 

Slevový kupon na montáž produktů
fi rmy Barevná skla v hodnotě

500,- Kč
Družstevní ochoz 30 Praha 4
Pražská 156 Brno Bosonohy  

Akce nelze kombinovat platí pouze při přímém objednání 
koncového zákazníka v našich prodejnách do 31. 12. 2016:

teplotního spektra i mechanickému 
poškození. Navíc díky své naprosté 
neporéznosti a biologické pasivitě 
zaručuje maximální hygienu 
s minimálními nároky na údržbu 
a čištění. Všechny tyto vlastnosti 
jsou nedocenitelné zejména 
v kuchyních, kde se v případě 
pracovních desek dobře uplatňují 
produkty se speciální úpravou 
kalením. Získávají tak neobyčejnou 
pevnost a tepelnou odolnost 
v rozmezí 250–300 °C, takže jim 
nevadí ani odkládání horkých hrnců. 
Mimořádný hrubý povrch Luxx Raff 
si zase skvěle a naprosto bez úhony 
poradí dokonce i s krájením nebo 
naklepáváním masa. Navíc 
skleněná pracovní plocha je 
naprosto ideální k integraci 
sklokeramických varných desek 
a ostatních běžných spotřebičů. 

Sklo může být v barvě, v lesku 
i matu a do interiéru vnáší 
neskutečnou originalitu. Při úpravě 
hrany v lesklé variantě a v kombinaci 
se světelnými podmínkami vždy 

působí zajímavým dojmem. Pokud 
je ještě pracovní deska doplněna 
spodní montáží dřezu s odkapovými 
žlábky vybroušenými přímo do skla, 
jde opravdu o luxusní záležitost. 
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KRÁSA 
MURÁNSKÉHO 
SKLA
Svítidlo Inverno poeticky zavěšené 
do prostoru je symbiózou muránského skla 
a lesklého hliníku. Designérka svítidla 
Carlotta de Bevilacqua cíleně pro toto svítidlo 
vybrala nejstarší sklářské techniky ostrova 
Murano, aby nenechala zaniknout umění, 
které pomalu upadá v zapomnění, ale naopak 
mu dala opět budoucnost. Svítidlo vybavené 
zdrojem LED poskytuje v kombinaci 
s kvalitním muránským sklem nové příjemné 
vysoce kontrastní osvětlení. Svítidlo se 
prodává ve dvou velikostech a šesti různých 
designech, k dostání u vybraných prodejců 
svítidel, www.artemidecz.cz.

INTELIGENTNÍ 
VYSAVAČ 
Společnost iRobot vstupuje na trh s robotickým 
vysavačem Roomba 980, prvním, který spojuje 
adaptivní navigaci a vizuální lokalizaci, ovládání přes 
mobilní telefon (aplikace připojená ke cloudu – online 
uložiště) a intenzivní úklid koberců. Pomáhá tak 
lidem udržovat čisté podlahy v celém domě pouhým 
stisknutím tlačítka. Roomba 980 je dostupná v USA 
a Kanadě za cenu od 899 dolarů, ve vybraných 
evropských zemích bude k dispozici na začátku 
druhého kvartálu roku 2016, www.irobot.cz MŮJ ŠPERK,

MOJE VÁŠEŇ
Hravé a kreativní šperky z kamenů
a přírodních semen rudraksha (zvané též boží 
slzy) tvoří přední české designérky Lucie 
Koldová, Mirka Talavašková či Anna Steinerová. 
Autorské kolekce šperků Mooyyy budou 
prezentovány v říjnu na Designbloku. Stánek 
Mooyyy se bude nacházet v Openstudiu 
na holešovickém Výstavišti (stánek LK 54 
od 22.–27. 10. 2015). Poprvé představíme celou 
kolekci Lucie Koldové – Senso. Kolekce Anny 
Steinerové – Rudra a Mirky Talavaškové – Chia 
jsou již v prodeji, a proto se obě návrhářky 
rozhodly prezentovat na Designbloku několik 
novinek, kterými doplní své stávající kolekce, 
www.mooyyy.cz

KUCHYŇ 
NEZAOSTÁVÁ...
... za koupelnou jak četností použití, tak  
nároky na praktičnost, a stejně jako koupelna 
vyžaduje baterie dokonale spolehlivé, 
promyšlené a funkční. Takový je model
KM 017.00 s vytahovací sprškou. Sprška se 
díky instalovanému závaží sama zatahuje 
a baterie je otočná o 360°. Umožňuje tak 
bezchybnou akceschopnost i při intenzivním 
provozu. Kuchyňská baterie KM 017.00 
s vytahovací sprškou stojí 3 990 Kč, 
www.ravak.cz

NÁBYTEK BEZ 
ÚCHYTEK
Moderním trendem v kuchyních jsou plné 
lesklé plochy v kombinaci jedné barvy
a dekoru dřeva. A protože úchytky
v tomto případě jsou spíše rušivým 
elementem, vyrábí Indeco CZ kuchyně bez 
úchytek. Používá se k tomu speciální profi l, 
který jak u zásuvek, tak u klasických dvířek 
umožní otevření uchopením za hranu. Tento 
systém lze bez problémů použít také
u vysokých skříněk, a to dokonce i u lednice, 
jejíž otevírání bez úchytek bylo dříve 
nemyslitelné. Přesvědčit se o tom můžete
v našich showroomech v Praze, Plzni
a Liberci. Více info na www.indeco.cz

Společnost Tarkett, největší výrobce podlahových krytin
a lídr v inovacích a nových trendech, potvrdila svou fi lozofi i 
odpovědného přístupu k životnímu prostředí a představila 
kolekci vinylových (PVC) podlah, která je vyráběna novou 
technologií bez použití ftalátů. Tento krok následoval 
po inovaci, jež přinesla velmi nízké VOC emise, které jsou 
10x nižší, než připouštejí evropské normy, a tudíž jsou 
neměřitelné. Vinylové podlahy Tarkett však vyhovují  
životnímu stylu moderní rodiny nejen z důvodu 
zdravotních, ale i estetických, www.tarkett.cz 

ZODPOVĚDNĚ 
K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Více informací v síti koupelnových studií PTÁČEK 
nebo na www.koupelny-ptacek.cz

Pozitivní účinky vířivek na lidský 
organismus napomáhají k dosažení celkové 
harmonie osobnosti po stránce fyzické, 
psychické i emocionální. Hydroterapie 
(neboli vodoléčba) patří mezi metody 
využívané také k doplnění běžných 
způsobů léčení a stává se přirozeným 
prostředkem v péči o zdraví. Základem 
pozitivních účinků hydroterapie je vztlak 

vody, její optimální teplota a cílené 
proudění. Hydromasáž má pozitivní účinky 
na krevní oběh, zmírňuje napětí svalů 
a odstraňuje stres. Je to vodní pohlazení, 
které hýčká vaše tělo a uvolňuje mysl. 
Odbourává pocit únavy a vyčerpanosti 
a uvolňuje celé tělo (včetně kritických míst 
jako ramena, záda, kříž a nohy). Vířivky jsou 
profesionálním nástrojem pro regeneraci 

těla a vyznačují se především elegancí 
tvarů a mnoha doplňkovými funkcemi. 

Kvalitnější hydromasážní vany a vířivky 
jsou sestrojeny tak, že po vypuštění vany 
po koupeli voda zcela odteče z trysek, 
čerpadla a rozvodného potrubí. To 
znamená, že potrubní systém je úplně 
vyprázdněný a suchý, čímž je dokonale 
zajištěna dezinfekce celého systému. 

VÍŘIVKY PRO DOMÁCÍ WELLNESS 

Masážní vana pro dvě osoby 
TOTO, NEOREST/SE Kompaktní vířivka až pro 3 osoby 

VILLEROY & BOCH, PREMIUM A5L 

Minibazén 
JACUZZI, SPA SANTORINI PRO

Masážní vana JACUZZI, SHARP EXTRA
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79,90 Kč/4,12 €

INTIMNÍ
OSVĚTLENÍ

CHLADNIČKA  
ZN. IDEÁL  

KONFERENČNÍ 
STOLKY

ČÍSLO 10 /  ŘÍJEN 2015  ROČNÍK XIX

TŘICET ÚLOVKŮ PRO 
MILOVNÍKY DESIGNU

Příloha: Nejhezčí křesla

Dědeček malíř, 
otec architekt: 
byt s odkazem
slavných předků 

WELLNESS 
U VÁS DOMA
PRO BLAHO 
TĚLA I DUŠE 
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DÁREK NA CELÝ ROK

U VÁS DOMA
PRO BLAHO 
TĚLA I DUŠE 

Při obnově 
předplatného 

získáváte na 1 rok 
přístup k elektronické 
verzi časopisu včetně 

archivních čísel 
od roku 2007.

DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 11x ROČNĚ!

PŘEDPLATNÉ MŮŽETE OBJEDNAT:
1) na telefonním čísle: 840 306 090

2) e-mailem: modernibyt@predplatne.cz

3)  na internetové adrese:

http://www.dumabyt.cz/casopisy/

moderni-byt/objednavka/10/ 

4) pomocí SMS zprávy

5)  poštou pomocí objednávkového kuponu

Nabídka je platná pro nové předplatitele v rámci ČR 
a objednávky zaslané a uhrazené do 11. 11. 2015 
nebo do vyčerpání zásob.

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA 
POMOCÍ SMS
Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy, za zprávu 
v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).
SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory).

SMS zprávu posílejte ve formátu:

OBJ  MODBYT JMENO PRIJMENI ULICE C. DOMU MESTO PSC

Příklad: MODBYT JAN NOVAK DLOUHA 23 PRAHA3 13000
Při psaní zprávy používejte velká písmena bez diakritiky. 
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte na infolinku 
776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin. 

ANO, objednávám si předplatné (11 čísel následujících po mé objednávce) 
magazínu Moderní byt za cenu 767 Kč 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ULICE, ČÍSLO DOMU

TELEFON

PODPIS

MĚSTO (OBEC) PSČ

ZPŮSOB PLATBY bank. převodem, doklad pošlete mailem na: 
 modernibyt@predplatne.cz 

 složenkou, doklad pošlete poštou
PS_2015_10

Kupon, prosím, vložte do obálky a zašlete na adresu: 
A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní 
spol. A.L.L. production, s. r. o., ve prospěch vydavatele.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON

přístup k elektronické 
verzi časopisu včetně 

ZDARMA PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE:

BESTSELLER 
ZÁZRAČNÝ ÚKLID

Kniha japonské odbornice na pořádek Marie Kondo 
promění váš domov jednou provždy v uklizenou 
oázu. Už žádné hodiny uklízení, konečně najdete 
řád, a to i v duši. 

Vydal 

Knižní klub, 

www.bux.cz, 

cena 209 Kč
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text: jana polomová, foto: archiv

příloha

Posaďte se...
Kdo by se dnes spokojil jen s tím, že má doma 

pohodlné křeslo, když může mít navíc kvalitní 

a krásné? Zahoďte všechnu tu zbytečnou 

skromnost a usaďte se tak velkoryse, jak vám to 

jen současní designéři dovolí...

artichoke, čalounění 
textil nebo imitace kůže,  
90 x 80 x 130 cm, cena 
na dotaz, vyrábí 
Novamobili,  
www.casamoderna.cz
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příloha

 Swan, 77 x 68 x 74 cm, 
výška sedu 40 cm, design 
arne Jacobsen, cena 
od 88 359 Kč, vyrábí 
Republic of Fritz hansen, 
www.stockist.cz
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...S LEDOVÝM KLIDEM
Chladné odstíny modré nemohou chybět u vyznavačů 

skandinávského designu. Především v kombinaci s bílou barvou 

a přírodním dřevem dodají oduševnělý výraz i neživému prostoru.

1/ Indra, 79 x 71 x 95 cm, výška sedu 46 cm, design Cuno Frommherz, cena podle potahu od 54 600 Kč, vyrábí Leolux, www.sedlakinterier.cz, 2/ Rolf Benz 
560, 48 x 51 x 54 cm, výška sedu 42 cm, design Stephan Veit, cena na dotaz, vyrábí Rolf Benz, www.sykorahome.cz, 3/ Note, 113 x 85 x 88 cm, výška sedu 

49 cm, cena od 53 440 Kč, vyrábí Natuzzi, www.natuzzi.cz, 4/ Toa, konstrukce z masivního jasanu, 82 x 92 x 107, výška sedu 46 cm, design Rémi Bouhaniche, 
cena v látce od 59 160 Kč a v kůži od 74 052 Kč, vyrábí Ligne Roset, www.ligne-roset.cz, 5/ Hugo, otočná základna z kovu, 96 x 52 x 57 cm, výška sedu 42 cm, 

design Simon Pengelly, cena od 50 887 Kč, vyrábí Montis, www.stockist.cz

Onni, matně lakovaný 
kovový rám, 80,5 x 
72,5 x 76,7 cm, 
cena na dotaz, vyrábí 
Novamobili, 
www.casamoderna.cz

1 2

3

54
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1/ Wenger CH07 Shell, limitovaná edice s potahem Big Stripe – Peacock navrženým anglickým módním designérem Paulem Smithem, 74 x 92 x 83 cm, výška 
sedu 35 cm, cena od 69 600 Kč, vyrábí Carl Hansen & Son, www.carlhansen.com, 2/ Rossini, kovové nohy jsou čalouněné, 78 x 74 x 102 cm, cena 13 999 Kč, 
vyrábí Miotto, www.miotto-furniture.cz, 3/ Dive, 76 x 89 x 67 cm, design Kati Meyer-Brühl, cena od 41 000 Kč, vyrábí Brühl, www.defakto.cz, 4/ Nest, 81 x 110 x 
55 cm, výška sedu 48 cm, design Marcel Wanders, cena na dotaz, vyrábí Moooi, www.bulb.cz, 5/ Swamp, 86 x 83 x 63 cm, výška sedu 36 cm, design Michiel van 

der Kley, cena od 36 460 Kč, vyrábí Artifort, www.artifort.com

1

4 5

3

2

...S DIVOKOU OKÁZALOSTÍ
Vzory všech zemí, spojte se! Vznikne tak pestrá přehlídka stylů, barev, tvarů 

a struktur, že nikdo nebude vědět kam dřív s očima. S těmito křesly se rozhodně 

nudit nebudete.

Virgola, snímatelný 
potah, 110/165 x 60 x 
65 cm, výška sedu 
35 cm, cena 
od 42 840 Kč, 
vyrábí Missoni home, 
www.missonihome.it
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Fjord, 102 x 95 x 80 cm, 
výška sedu 39 cm, design 
Patricia Urquiola, cena 
na dotaz, vyrábí Moroso, 
www.moroso.it
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PŘÍLOHA

Viaggio, dřevěná 
konstrukce, područka z kovu, 
plněno měkkým prachovým 
peřím, 78 x 89 x 74 cm, 
výška sedu 43 cm, cena 
od 44 440 Kč, vyrábí 
Natuzzi, 
www.natuzzi.cz

137_145_OPRAVA_MB10.indd   142 05.10.15   15:10



www.modernibyt.cz    143      

...S NEUTRÁLNÍ ELEGANCÍ
Spolehlivě uzemní nejen interiér, ale každého, kdo se jim poddá a s vděkem přijme 

pobídku k ničím nerušenému odpočinku. Jejich nadčasový vzhled navíc zaručuje 

spokojenost až navěky.

Fri, 90,5 x 88 x 80 cm, 
výška sedu 43 cm, 
design Jaime Hayon, 
cena od 68 878 Kč, 
vyrábí Republic 
of Fritz Hansen, 
www.stockist.cz

1/ Talo, 73 x 54 x 66 cm, výška sedu 40 cm, design Sebastian Herkner, cena od 21 765 Kč, vyrábí Sancal, www.onespace.cz, 2/ Wing, design Setsu & Shinobu 
Ito, výška sedu 41 cm, cena na dotaz, vyrábí Désirée, www.gruppoeuromobil.com, 3/ Event, 78 x 69 x 72 cm, výška sedu 42 cm, cena 3 799 Kč, vyrábí Finer, 
www.okay.cz, 4/ About a Lounge Chair, 76 x 73 x 82 cm, výška sedu 34 cm, design Hee Welling, cena od 24 902 Kč, vyrábí Hay, www.stockist.cz, 5/ Rolf 

Benz 580, dřevěný rám, výška sedu 43 cm, design Formstelle, cena na dotaz, vyrábí Rolf Benz, www.sykorahome.cz

1 2 3

4 5
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...S ČIROU RADOSTÍ
Kdekoliv se objeví, tam září na všechny strany. Stačí jim k tomu 

jen jediná barva, zato pěkně sytá. Toto jsou skuteční solitéři, které 

nepřehlédnete ani v davu nábytku.

Dowel, konstrukce ze 
dřeva, 85 x 45 x 52 cm, 
výška sedu 42 cm, 
cena 19 410 Kč, 
vyrábí Ton, 
www.hanak-forum.cz

1/ Houpací křeslo Neo, snímatelný potah, 73 x 88 x 84 cm, výška sedu 41cm, design Alban–Sébastien Gilles, cena od 43 000 Kč, vyrábí Ligne Roset, www.
ligne-roset.cz, 2/ Serena e doge, konstrukce ze dřeva, 105 x 80 x 76 cm, výška sedu 44 cm, design Luca Nichetto, cena od 92 086 Kč, puf od 33 507 Kč, vyrábí 
Arfl ex, www.stockist.cz, 3/ Star, manuální nebo elektrické polohování, křeslo je možné dovybavit masážní funkcí nebo funkcí usnadňující vstávání z křesla, vyrábí se 
ve třech velikostech v závislosti na výšce postavy cena od 66 920 Kč, vyrábí Koinor, www.homestyle.cz, 4/ Charles, lakovaná konstrukce z oceli, 75 x 83 x 80 cm, 
výška sedu 40 cm, design Marcel Wanders, cena od 36 037 Kč, vyrábí Moooi, www.bulb.cz, 5/ Bob, čalounění látka, kůže nebo alcantara, podnož z nerez oceli, 
73 x 90 x 83 cm, cena od 17 369 Kč v látkovém provedení, podnožka Bob, 73 x 54 x 41 cm, cena od 9 765 Kč v látkovém provedení, vyrábí Brik, www.brik.cz

1

2 3

4 5

22 33

5
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Rolf Benz 384, výška sedu 
41 cm, design Labsdesign, 
cena na dotaz, 
vyrábí Rolf Benz, 
www.sykorahome.cz
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BLOG

VIDEO

PŘIPRAVILA: MARTINA PAULOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS A ARCHIV

Óda na vzkazy

AŤ NEULETÍ

Vzkazy všeho druhu, nákupní 
seznam, lístky do divadla, 
nebo letenky do ráje si 
můžete na magnetické tabuli 
připevnit roztomilými kolibříky 
Humming Bird Message 
nebo padajícím listím Leaf 
a Message, obojí od Qualy. 
V každé sadě je šest 
plastových magnetek  
o velikosti 1,8 x 3,8 x 2,3 cm. 
Za 295 Kč je koupíte 
na www.naoko.cz.

BLOG je nová rubrika na našem webu 
www.modernibyt.cz, která je určena pro postřehy 
ze života našich redaktorek. Kromě toho tam ale 
můžete přispívat svými zážitky a fejetony i vy! Ty 
nejlepší zde otiskneme a odměníme honorářem.

L etošní léto bylo nadprůměrně horké 
a mně zavařilo, co se týče e-mailů. 
Podezřele často jsem se ptala adresá-

tů, zda je můžu porosit, což mělo být zdvořilé 
„Mohla bych vás poprosit…?“ Můj kamarád 
měl dojem, že jediná správná reakce by byla: 
„Buďte tak hodná prosím, je opravdu horko.“ 

O podobných sděleních by se vůbec dala 
napsat krátká povídková knížka. Moje ba-
bička, která vášnivě ráda chodila na houby 
a odcházela z domova brzy ráno, jednou 
zanechala velmi mysteriózní vzkaz: „Přijdu, až 
tady budu.“ Informativní hodnota byla vcel-
ku nulová, ale vtip a ironie zprávě rozhodně 
nechyběly. Mám vzkazy zkrátka ráda. Dodnes 
mám schované ty od mých dcer. Vždycky mě 
fascinovalo, kolik energie věnovaly komikso-
vému popisu katastrofy. Série obrázků hol-
čiček s copánky a ohromné louže na podlaze 
v koupelně se vzkazem: „Maminko, v koupelně 
je nalito, pozor, ať neuklouzneš,“ musela stát 
spoustu tvůrčí energie a času, který mohly 
využít k tomu, aby vodu utřely. Naštěstí to 
neudělaly a já teď jako oko v hlavě střežím list 
kostkovaného papíru s roztomilou ilustrací. 

Nejkrásnější jsou vzkazy od dětí, ale obecně 
můžu říct, že ty papírky položené na pracovním 
stole, přilepené na monitoru počítače, na skle 
vstupních dveří nebo pohozené na rohožce 
mám ráda. Představuju si, jak jejich tvůrce 
pospíchal, hledal pero nebo kousek papíru 
a přemýšlel, jak do pár slov vmáčknout všech-
no, co potřebuje. Myslím si proto, že i krátké 
vzkazy si zaslouží náležité množství úcty. 

Naštěstí to vědí i výrobci a designéři. Je až 
překvapivé, kolik možností nám dnes dávají. 
Můžete si zeď natřít magnetickou barvou, na-
koupit veselé magnetky a doma vzkazovat o sto 
šest. Pokud se bojíte zmagnetizování, pořiďte si 
speciální nátěr, na který můžete psát a mazat 

a psát a mazat a znovu psát a mazat až do ale-
luja. Na jedné webové stránce, kde si můžete 
koupit chytrý nátěr Smart Wall Paint se dokonce 
tvrdí, že jejich klienti zaznamenali vyšší produk-
tivitu práce a kancelář se proměnila v zábavný 
prostor. Zmíněný prodejce vytvořil dokonce se-
znam firem, kde chytrý nátěr mají. Jsou mezi 
nimi i banky, telefonní operátoři a prodejci re-
nomovaných oděvních značek. Moc si tu zábavu 
v bankách nedovedu představit, ale budiž. Psát 
se dá dokonce i na radiátory. Claudio Colucci 
navrhl pro firmu Runtal radiátor Puzzle, který 
má na tepelných ocelových trubkách dekorativní 
panely potažené speciální vrstvou. Na nich se 
můžete dosytosti vyřádit a křídou sepsat celý 
seriál vzkazů. No a samozřejmě jsou tu klasické 
tabule v nečekaném provedení – ve tvaru prasát-
ka, jablka k nakousnutí nebo komiksové bubliny.

Mám vzkazy ráda a určitě nejsem sama. Loni 
na jaře probleskla zpráva, že němečtí rybáři 
vylovili z Baltského moře 101 let starý vzkaz 
v pivní láhvi. Zatím bylo možné přečíst jen část 
sdělení na pohlednici, kterou do lahve nasou-
kal dvacetiletý syn pekaře Richard Platz. Přál 
si, aby nálezce pohled vrátil na jeho adresu 
v Berlíně, a nezapomněl pro jistotu přiložit 
ani dvě známky.  Genealogové pak našli i jeho 
vnučku, dvaašedesátiletou Angelu Erdmanovou, 
která svoje pocity při předání vzkazu popsa-
la takto: „Bylo to neuvěřitelné. Byl to velmi 
dojemný moment. Po tváři se mi kutálely slzy.“ 

Pište vzkazy na papírky, možná tím ně-
koho dojmete k slzám. A pokud se vám 
vzkaz nepovede, máte stále šanci, že ho 
stihnete před přečtením roztrhat.

VIDEO více na www.modernibyt.cz
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BUDOUCNOST
pro Váš interier

Praha - Družstevní ochoz 30, 140 00 praha 4 - nusle, +420 261 226 786, +420 261 226 017, info@barevnaskla.cz, www.barevnaskla.cz
Brno - pražská 156, 642 00 Brno - Bosonohy, +420 602 646 440, info@skleneneobklady.cz, www.skleneneobklady.cz

Skleněné obklady v interiérech
Pracovní desky do kuchyní ze skla
Celoskleněné dveře a příčky
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záruky bez
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Komplexní
záruky bez
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