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Vážení čtenáři, a zejména čtenářky,
má se za to, že čas, kdy nejvíc řešíme své tělo
a na něm přilepená cizí kila, nastává po novém
roce, v období bilancování a upřímných
předsevzetí. Není tomu tak. Tehdy se ještě
můžeme úspěšně maskovat vrstveným oblečení,
a pokud jsme nedospěli do fáze tří brad, apatické
okolí hravě oklameme. Problém přichází
v okamžiku, kdy se denní teploty přehoupnou
stabilně přes dvacet, a my začneme odkládat.
Řeší to úplně všichni. Internet je plný zaručených
rad, jak se dostat do figury. Zrovna nedávno jsem
se dočetla, že pes je zakopaný ve stravování. Buď
jíme hodně, málo, nebo špatně. Aha. Může se
vám honit hlavou, že ideální bude se na to
vykašlat, protože kdo vás nebere takovou, jaká
jste (tedy i s okrasným tukovým prstencem), je
bezcharakterní ubožák. Ale norma je norma.
Hlavou se mi honilo, po které knize o dietách asi
sáhnu tentokrát, když mě rozhovor dvou zcela
cizích mužů přesvědčil, že úplně postačí změnit
úhel pohledu. Seděli na lavičce, vyhřívali se
na sluníčku a pozorovali kolemjdoucí ženy.
Neuniklo jim nic. Řešili postavu, oblečení
(i neoblečení) a ladnost pohybu. Byli ve věku, kdy
vedení od hormonů už dávno převzaly zkušenosti,
rozvaha a odstup. Na doslech jsem se přiblížila
právě včas, abych si vyslechla závěrečné resumé:
Copak ty mladý holky! Ale když se svlékla Bohuna,
to mělo teprve design!

Designová baculka vakuová
termoska Globe (Eva Solo),
vnitřní nádoba
z borosilikátového skla, objem
1 l, udrží teplotu 5 až 6 hodin,
cena 1 629 Kč, WWW.KULINA.CZ

Mějte krásné léto.

Lucie Spoustová

www.modernibyt.cz
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SURREALISTICKÝ HOTEL
Návrhář Philippe Starck vidí hotel Hilton pro francouzský Metz jako
14podlažní surrealistickou budovu, která nekončí střechou, ale vrchem
alsaského domu z 18. století.
„Tento projekt je fantasmagorická architektura mimo měřítka. Je to fantazie
o vykořeněných kořenech, což je pro region Lotrinska symbolické,“ řekl
o projektu Starck.

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ
Unikátní saunu Solar Egg navrhlo
designérské studio Bigert & Bergström ze
Stockholmu. Rozměr vejce je 6 × 4,5 m,
postaveno je z nerezových plátů
s titanově zlatým povrchem, kostru má
z oceli, interiér je z borovicového dřeva.
Kamna ze železa a kamene ve tvaru
srdce dokážou saunu vyhřát až na 85 °C.

„Vždycky se rozbije nejlepší kus. To
je taková zlomyslnost přírody, aby
vám ukázala, že nejste víc než ona.“
ECHO Z MILÁNA

René Roubíček

Česká společnost LASVIT
uspěla na milánském týdnu
designu s konceptem
skleněných netvorů Kabaret
Monster, který mu vybojoval
ocenění v podobně dřevěného
koně. Výstava doplněná
kabaretní show se odehrála
v milánském Teatro Gerolamo,
osvětlená 108 lustry
Neverending Glory designérů
Jana Plecháče a Henryho
Wielguse.

R. I. P.
V požehnaném věku 96 let odešel do sklářského nebe
výtvarník René Roubíček, který patřil v oboru k naprosté
světové špičce a jehož vizionářský styl okouzlil tři generace
tvůrců i milovníků skla z celého světa.

ŽIDLE
Kniha Chair: 500 Designs That Matter je nejpřesvědčivější
sbírkou stylových a „vlivných“ židlí na světě, oslavuje židli
od prvotních příkladů až po nejmodernější výtvory.
Rozsah 656 stran, cena 659 Kč,
WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ
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Harmony Maker

HERMAN MODULÁRNÍ POHOVKA - DESIGN MANZON&TAPINASSI
HERMAN KONFERENČNÍ STOLKY - DESIGN STUDIO MEMO
PRAHA 1, V JÁMĚ 3 - PRAHA 8, RUBÍN OFFICE CENTRE, POBŘEŽNÍ 50/52
BRNO - MODŘICE, SOHO, SVRATECKÁ 989 - BRNO, BUDOVA IBC, PŘÍKOP 4

breneta noční stolek 12 886 KČ . irelia lampa 3 108 KČ . irelia lampa 7 812 KČ
ROYAL SLEEPER:

*ceny včetně DPH

grace čelo 180 cm 17 884 KČ . poly box 180*200cm 22 508 KČ

MIOTTO v České republice:
PRAHA| CASAMODERNA . Vídeňská 573 . Vestec u Prahy . www.casamoderna.cz
PRAHA| RIMEX . Českomoravská 183, Praha 9 . www.rimexol.cz
BRNO| LINO DESIGN . Václavská 2 . www.lino.cz
OLOMOUC| RIMEX . Horní Lán 12A . www.rimexol.cz
radisia lampa 5 292 KČ . radisia lampa 5 012 KČ
*ceny včetně DPH

corona postel 31 620 KČ . gala noční stolek 9 860 KČ . edunia lampa 6 972 KČ
*ceny včetně DPH

tel. +420 775 184 447

www .mi ot t o- desi gn.com

/miottodesign

Přípitek?
Bublinky na to!
Připravte si doma:

• limonády z čerstvého ovoce,
bez zbytečného cukru

• šumivé prosecco
• perlivou sodu
• osvěžující vinný střik

Až 85 litrů nápoje
z jedné bombičky!

Výrobník
sycených nápojů
myDRINK

1999,2999,-

Nekupujte sirupy, jsou plné cukru a chemie!
Osvěžující nápoje připravujte z čerstvé ovocné
šťávy vymačkané rovnou do láhve.

seznam prodejen na www.tescoma.cz/prodejny nebo zakoupíte na eshop.tescoma.cz
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1) Do láhve nalijte 400 ml bílého vína,
250 ml Aperolu a 150 ml vody.
2) Dle libosti nasyťte bublinkami
a je hotovo! Aperol spritz nalijte
do vinných sklenic s ledem,
plátkem pomeranče a podávejte.
Recepty jsou součástí balení.
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IKONY 44–45
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Vlídná ložnice představuje dar, který
můžete nadělit sami sobě. Pokud ji
nezaplníte zbytečnostmi, vybavíte
kvalitní postelí, matrací a lůžkovinami.
IKONY

OPRAVDOVÁ FRANCOUZKA

OBSAH

V roce 1973 designér Michel
Ducaroy představil solitér téměř
bez struktury a bez nohou,
a vysloužil si tím respekt a obdiv.
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46
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114

PARTY U GRILU

NÁVŠTĚVA

Dopřejte si oblíbenou přípravu masa či
zeleniny, aniž byste se museli omezovat
prostorem a dalšími okolnostmi.

SUROVOST PROTKANÁ BARVOU NEBE

58

Byt, kde přísný kontrast černé a bílé,
doplněný industriálními prvky
a odkazy na minulost prvorepublikové
stavby, uklidňuje modrá barva.

118

MATERIÁL

64

Sklo propouští množství světla,
a vnáší do prostoru čirou lehkost.
Současnost nám umožňuje využívat ho
v interiéru fascinujícím způsobem.
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SYMBIÓZA, NEBO SOUPEŘENÍ

128
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DOMÁCÍ VÝKLADNÍ SKŘÍŇ
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Vlastní bydlení bylo vždy jednou
z jistot, na kterou Češi rádi slyšeli.
A mají pravdu, bydlení je z těch
komodit, jejichž hodnota neklesá.
INSPIRACE

NA MOTIVY LUCERNY
SERVIS
KULTURA
P. S.

OSVĚTLENÍ 108–112

VZORY POHODLÍ

UKLÁDÁNÍ

Nábytek pro uskladnění oděvů
a obuvi už dávno není interiérovým
outsiderem. Letošní rok přeje
především sofistikovaným vitrínám.

REALITY

BYDLENÍ V SRDCI EVROPY

TRANSPARENTNÍ VOLBA

62

TECHNIKA

NAPŘÍČ GENERACEMI

162

Odpočinek může mít mnoho podob.
V případě pohovek tvoří pestrou paletu
pohodlí, kterému není důvod odolávat.
OCHUTNÁVKA

INSPIRACE

JAKO NEBE A DUDY
NÁVŠTĚVA

DRUHÝ DOMOV

80
82

Atraktivní horský apartmán
s výhledem do přírody je víc než
víkendovým sídlem. Pro mladý pár
z Brna představuje druhý domov.
INSPIRACE

TÉMA 31–42

NA DEVĚT ŽIVOTŮ
KOUPELNA

MODERNÍ NECKY

90

V prostorných koupelnách je pozice
solitérních van neotřesitelná.
Staví na odiv efektní zevnějšek
i kvalitní materiál.
DETAIL

OTVÍRÁNÍ OKATÉ A SKRYTÉ

96

Chcete-li vytvořit harmonický domov,
je třeba zabývat se volbou dveří a jejich
rolí v interiéru už ve fázi hrubé stavby.
KUCHYNĚ

MYCÍ ZÁLEŽITOSTI

102

Správně zorganizovaná kuchyň
výrazně usnadní i nepopulární
činnosti, jako je mytí nádobí nebo
příprava potravin k vaření.
ZAHRANIČÍ

ODVRÁCENÁ STRANA TICHÉ VILY

OSVĚTLENÍ

OD SOUMRAKU DO ÚSVITU

Atmosféru teplé letní noci podtrhne
umělé světlo, které nejen podpoří
magii okamžiku, ale umožní i dobrou
orientaci a bezpečný pohyb.

NÁVŠTĚVA 20–28

INZERCE

108

Villa Tranquille mezi vinicemi
na jihu Francie zaujme zejména
minimalistickou stavbou
a výhledem do údolí Hérault.

www.lino.cz

www.modernibyt.cz
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PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

Otevřená všemu
Židle Elipse (Zanotta) spojuje kvality
funkčního průmyslového designu se
silným skulpturálním výrazem. Čtvercová
konstrukce z hliníkové slitiny je
v příjemném kontrastu s měkkými oblými
liniemi, kruhový otvor uprostřed opěradla
usnadňuje uchopení židle a stává se
charakteristickým prvkem, který umožňuje
rychlý přesun, kamkoli vás zrovna
napadne. Design Patrick Jouin, rozměry
41 × 79 × 54 cm, cena 10 851 Kč,
WWW.PUNTODESIGN.CZ

Systematicky nahodilé pohodlí
Optimální konstelaci pro setkání, odpočinek i práci lze jednoduše sestavit
z extrémně variabilní kolekce modulárního nábytku Kiik (Arper). Trojúhelníky,
kruhy, čtverce i obdélníky v mnoha barevných provedeních, s opěrkami nebo
bez včetně odkládacích stolků v různých výškách je možné nahodile
kombinovat, a dosáhnout tak dynamického efektu, nebo s jejich pomocí
vytvořit symetrické vzory z opakujících se forem. Design Iwasaki Design
Studio, cena za lavici se šesti sedáky 109 720 Kč, WWW.LINO.CZ

Monstrkabaret krásy
Český Lasvit zaznamenal mimořádný úspěch
na milánském veletrhu, kde odborná porota vybírala
z více než 1 500 vystavovatelů prezentaci nejlépe
vystihující současný design. Koncept Kabaret
Monster představil skleněné instalace a objekty
s tematikou monster, součástí byla také show
s burleskami. Milano Design Award je v oblasti
designu největší soutěží na světě a je přirovnávána
k filmovým Oskarům. K ocenění v kategorii nejlepší
instalace gratulujeme a za všechny jsme vybrali
kolekci váz Tsukumogami inspirovanou japonským
folklórem, protože je milým důkazem skutečnosti,
že ne všechna monstra musí děsit. Design Yabu
Pushelberg, cena na dotaz, WWW.LASVIT.COM
12

„MÁ CHARISMA“

Jiří Bartoška
foto: Benedikt Renč

TOGO chair. Design: Michel Ducaroy
www.ligne-roset.com

Ligne Roset showroom
Florentinum - atrium budovy, Na Florenci 2116/15, Praha 1
t: +420 281 912 186, e: prague@ligne-roset.cz

NOVINKY

Design zahradníkem
Konev na zalévání Bau (Ferm Living) udělá zahradníka i z toho,
komu dosud nepřežil ani kaktus. Je totiž tak půvabná, že na zalévání
s ní jen tak nezapomenete. Geometrické linie jsou inspirovány
hnutím Bauhaus, současný vzhled jim dodává surový průmyslový
materiál – galvanizovaná ocel zdobená jemnými drážkami. Konev je
k dispozici v několika velikostech a barevných provedeních. Cena
od 1 460 Kč, WWW.DESIGNVILLE.CZ

Div z říše zrcadel
Nástěnné zrcadlo Arco (Ex.t) zaujme svou všestranností ohledně
funkčnosti i použitých materiálů. Jeho neoddělitelnou součástí je
umyvadlo ze speciálního odolného materiálu LivingTec s velkorysou
odkládací plochou, vodovodní baterie z černé mosazi a policový
systém z lakovaného kovu ukrytý přímo za sklem. Design MUT
Design, rozměry 80 × 64 × 150 cm, cena na dotaz, WWW.EX-T.COM

Vydařená reinkarnace
Architekt a designér Paolo Piva v loňském roce zemřel. Společnost B & B Italia, s níž
spolupracoval, se na počest tohoto tvůrce rozhodla pro znovuzrození ikonického
konferenčního stolu, který navrhl v 80. letech minulého století. Alanda vyniká konstrukcí
z lakované oceli, která prý „má připomínat skupinu převrácených pyramid, tedy magických
objektů zachycujících a zesilujících kosmickou energii“. Aktuální verze Alanda ´18 je
dostupná v rozměrech 120 × 120 cm a 120 × 180 cm s deskou z čirého nebo kouřového
skla. Cena od 51 300 Kč, WWW.KONSEPTI.COM
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Odrazy moderny
Nástěnná zrcadla z kolekce Vanity (Calligaris) jsou
inspirována umírněným modernismem 50. let 20. století.
Jejich hladký povrch narušuje procházející kovová tyč,
která bezostyšně rozbíjí formální kontinuitu, a vytváří tak
výrazný dekorativní efekt. Dostupné ve více velikostech
a barevných provedeních. Design Busetti Garutti Redaelli,
cena na dotaz, WWW.RIMEXOL.CZ

Pro denní snění
Designér Kejdži Takeuči se o existenci společnosti Living
Divani dozvěděl úplnou náhodou, až když před lety kdesi
v Miláně seděl na jedné z pohovek této značky. Pověstný
komfort ho vyloženě nadchl a z nedávné nabídky
spolupráce měl tedy upřímnou radost. A tentokrát jsme
nadšení i my! Lehátko Clivio potěší svým minimalistickým
vzezřením a na pohled subtilní trubkovou konstrukcí z oceli.
Čalounění z textilu nebo kůže je snímatelné, rozměry 190
× 80 × 53 cm, cena od 81 177 Kč, WWW.STOCKIST.CZ

Stabilně měkké zázemí
Architektka a designérka Monica Armani přistupuje
k řecké mytologii s kreativitou sobě vlastní. Bohyně
země ji inspirovala k návrhu židle Gaia (KFF) poskytující
měkkou náruč v tvrdém světě. Polstrovaný sedák
a opěradlo ve tvaru polokruhu tvořený šesti díly, které
připomínají růžové okvětní lístky, jsou zárukou
maximálního pohodlí. Nohy z lakovaného kovu zajišťují
potřebnou stabilitu. Rozměry 64 × 59 × 47 cm, cena
na dotaz, WWW.SEDLAKINTERIER.CZ, WWW.POGGENPOHL.CZ
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STYL
& DESIGN
H L IN ÍK O VÉ P Ř ÍČ K Y D IG E R O

PI V OT OV É DV E Ř E A X O N

DV E ŘE A S K RY TÉ Z Á R U B N Ě

VÝVOJ

I VÝROBA I REALIZACE

I dveří a skrytých zárubní
I skrytých soklů
I bezobložkových pouzder
I celoskleněných příček

WW W.DOR S I S .CZ
info@dorsis.cz

NOVINKY

Čas měřený sluncem
Výstava Fictionality představila během milánského týdne
designu nové produkty mladého tokijského studia YOY,
proslulého svým experimentálním přístupem, při němž
neváhají využívat optických iluzí a dalších nevinných
kouzel. Například hodiny Sundial vycházejí z principu
slunečních hodin. Minutová ručička nijak nevybočuje
z normálu, zato ta hodinová je jen pouhým stínem...
Materiál ABS, průměr 25 cm. Cena na dotaz, WWW.YOY-IDEA.JP

Vítězný oblouk
Křeslo Yumi (Moroso) tvoří ladné oblouky
ohromující dokonalými proporcemi i sofistikovaným
technickým řešením. Trubkový kovový rám je
podnoží a opěradlem zároveň, oblouk je ale patrný
také u samotné sedací části i u mezery za ní.
Možnost kombinovat různě barevné rámy s mnoha
typy čalounění – včetně toho proplétaného se
zvláštním efektem paprsků – prozrazuje, že jde
o velmi neformální eklektickou sérii, přestože s ní
lze dosáhnout i čiré elegance. Design Niels
Bendtsen, cena na dotaz, WWW.MOROSO.IT

Meditace na věčnost
Jak název napovídá, stolek Infinity (Arflex) je
zdrojem nekonečné zábavy. Konstrukce
inspirovaná matematickým symbolem
věčnosti nemá počátek ani konec a tvoří ji dva
principy: z každého dotykového bodu se dále
rozkládá buď rovně nebo diagonálně a její
tvar se zcela liší v závislosti na úhlu pohledu.
Při pohybu kolem mění svůj výraz asymetricky
a navzdory přísným geometrickým pravidlům
se jeví jako náhodný. Výrobce tuto přidanou
hodnotu nazývá meditativní kvalitou. Když se
tedy budete doma nudit, stačí jen
poposednout. Design Claesson Koivisto
Rune, cena od 110 923 Kč, WWW.STOCKIST.CZ
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Michaela Ochotská

INTERIÉROVÉ CENTRUM:
Rimex Interiér s.r.o.
Horní Lán 12a, Olomouc
e-mail: obchod@rimexol.cz
www.rimexol.cz

HOME INTERIER s.r.o.
Janáčkova 3277/22
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava 2

www.rimexol.cz

ARBYD
Chotíkov 388
330 17 Chotíkov

LIVING Brno
Křížová 15
603 00 Brno

návštěva

Zahrada přiroZenou
součástí interiéru
Designérka Žaneta Radiměřská s kolektivem firmy tekom-P vybudovala projekt, který reprezentuje
dokonalé propojení interiéru s exteriérem v jeden kompaktní celek. tento záměr si zaslouží
pracovní název – jedno tělo, jedna duše.
PŘIPRAVILA: vEROnIKa MOtYČKOvá, FOTO: LUKáš HaUSEnBLaS
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Kuchyň a obývací pokoj byly
na přání investora
koncipovány tak, aby
vytvářely „srdce“ domova. Při
otevření pojízdných okenních
křídel na terasu, které tvoří
prakticky celou stěnu, lze
dosáhnout absolutního sepětí
s okolní přírodou

www.modernibyt.cz
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Dominantou prostoru celého interiéru se stala
obývací místnost s kuchyní, které se nacházejí ve spodní části domu společně s manželskou
ložnicí včetně velkorysé koupelny s pracovnou.
Polyfunkční místnost se díky proskleným velkoplošným oknům chlubí neuvěřitelným výhledem
a s ohledem na svažitost terénu je i v této části
domu možný kontakt s okolní zahradou. Interiér
je koncipován v jednoduchém hladkém řešení bílého laku v kombinaci s dýhovým obkladem a doplňky z hnědého jasanu s nevšední strukturou.
Bílá barva zaznívá také v odstínu dřevěné olejované dubové podlahy a prostupuje napříč celým
interiérem. Oproti tomu vynikají černé rámy velkoformátových oken, které dokonale ladí s černými solitérními svítidly. Neutrální barevnost
interiéru respektuje vkus investora a současně
podtrhuje teplo domova a splynutí s přírodou.

vysoká hra

p Převážná většina svítidel
(dodal Pedro Design) byla
vybrána v odstínu antracit
jako opticky spojující prvek
s okny ve stejném odstínu,
pleteniny a koberce ruční
výroby od Marie Záhorovské
up Nábytek doplněný
o světelné efekty pro různé
vnímání prostoru a denního
času je dalším detailem
do mozaiky drobných
dokonalostí. To vše společně
se systémem inteligentní
domácnosti lze ovládat
z pohodlí velkorysé pohovky.
O instalaci této moderní
technologie se postarala firma
BaSys CS
u Pro dostatečné osvětlení
horní chodby, schodiště
a obývací zóny bylo využito
střešních světlíků. V případě
světlíku v obývací zóně jde
současně díky nestandardní
výšce také o výraznou
dominantu prostoru.
Designérka se do něj rozhodla
zavěsit luxusní solitérní
stropní svítidlo
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ybudovat dům pro pětičlennou rodinu
v klidném místě nedaleko Zlína v dosahu MHD, školy a školky s cílem vytvořit
nadčasový vzdušný interiér, který nezevšední. Tak
znělo zadání investora. Projekt po dokončení působí tak lehce a celistvě, že si málokdo uvědomí
možná úskalí spojená s realizací. „Pozemek byl
velmi svažitý, to majitel vnímal jako menší nevýhodu. Nicméně se mu líbila dispozice pozemku
a dostupnost do města. Podmínkou bylo vyřešit
dvoupodlažní půdorys v maximálním propojení se
zahradou a díky tomu být v absolutním kontaktu
se zelení. Současně si majitel přál, abychom vytvořili projekt, který bude dobrou investicí do let
budoucích. Proto nám dovolil i nadstandardní
prvky nejen v interiéru, ale také v exteriéru. Na co
kladl důraz, byl koncept s čistými liniemi,“ říká
designérka Žaneta Radiměřská.

nerovnost terénu jako výzva
Kolektiv realizační firmy Tekom-P navrhl víceúrovňové členění domu s 270 m2 zastavěné plochy. Vrchní část domu byla navržena jako vstup
s chodbou s úložným prostorem, garáží a technickou místností i se dvěma dětskými pokoji, které
mají společnou koupelnu, dvě samostatné šatny
a vlastní vstup na profesionálně řešenou terasu.

Vzdušnost domu akcentuje výška stropů, která
je 2,75 metrů od podlahy. „Vybavení domu jsme
řešili s firmou Hanák nábytek a s jejich hlavním
designérem Jiřím Veselým. Firma v rámci své filozofie Interior Concept dodala kompletní vybavení
domu včetně interiérových dveří v atypické výšce
2,65 m a v prémiové kvalitě sedmivrstvého laku
ve stejném odstínu jako ostatní nábytek. Jejich
přístup k realizaci díla jsme s majitelem velmi
ocenili a můžeme konstatovat, že tato firma absolutně splňuje všechny nároky na design a kvalitu,“ pochvaluje si kooperaci Žaneta Radiměřská.
Nábytek současně koresponduje s masivní podlahou v dekoru bělený dub dodanou od firmy Princ
parket. V koupelnách designérka s týmem použili
velkoformátový obklad 1 × 3 m a tak, jak si v celém interiéru dali záležet na veškerém solitérním
nábytku, osvětlení či dekoracích, tak i v samotné
koupelně lze obdivovat to nejlepší z aktuálního
výběru, tentokrát ze sortimentu výrobce Laufen.
Také manželská koupelna je jako všechny ostatní
obytné zóny volně průchozí se zahradou. „Kromě
dispozičního propojení zahrady s obytnými zónami jsme pracovali s myšlenkou vizuální kompaktnosti a dokonalého sladění energií. Zahrada
se v křivkách vlní okolo domu. Pracovali jsme
se žulovými ovály, které jsme doplnili o keře kulatých tvarů – buxusy, hortenzie, velké katalpy,
bonsaje či černé borovice. Použili jsme také kamenný koberec a skalničky. Pro pocit komfortu
jsme do venkovního prostoru umístili whirlpool
se slanou vodou od firmy Hydropool Spa včetně
odpočívadla kruhového tvaru, které koresponduje s celkovým pojetím oválného tvarosloví. Konstrukce je obložena cedrem, díky tomu ladí s obkladem domu,“ popisuje designérka. Radost jí
dělá mimo jiné také to, že stavba, která poskytuje
dostatek pohodlí a soukromí, naprosto zapadá do
okolního prostředí.
■

www.modernibyt.cz
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tp Specialista na podlahy
firma Princ parket zajistila
kompletní pokládku podlahy
dubem, který i v zimních
měsících, kdy se topí
podlažním topením, dokáže
zajistit absolutní komfort
napříč interiérem včetně
dětského zázemí
p Interiér je koncipován
v jednoduchém hladkém
řešení bílého laku
v kombinaci s dýhovým
obkladem a doplňky
z hnědého jasanu
s jedinečnou strukturou dřeva
t Nadčasovost a čistotu
prostoru podporují barevné
akcenty dekorativních doplňků
včetně textilií, které
designérka vybírala s citem
a s respektem k zadání
investora

24

+

jAK TO
vIDíM

ŽANETA RADIMĚŘSKÁ
Designérka

„V případě tohoto projektu
jsme od investora dostali
šanci zařídit interiér včetně
doplňků a dekorací. To je pro
autora ve výsledku obrovská
devíza. Vytvořili jsme koncept, který rozproudí srdce
domu a současně poskytne
majiteli možnost v budoucích
letech snadno styl obměnit.
Podmínkou našeho dekorování bylo ponechat prostoru
plnou funkčnost. A protože
pro tuto realizaci jsou typické nadčasové přírodní materiály a jednoduchá barevnost
i doplňky jsme zvolili v obdobném duchu. Vybírali jsme
z portfolia top produktů firmy Levier home. I tuto spolupráci musím vyzdvihnout.“
Autorka Žaneta Radiměřská
preferuje světlé, vzdušné,
minimalistické interiéry s akcenty,
které dodají konkrétním projektům
punc originality. Maximální
pozornost věnuje preciznímu
zpracování nábytku a atypických
prvků. Nadčasovost je součástí
jejího rukopisu.
TEKOM-P, WWW.TEKOM.CZ

t Řešení dispozice pomocí
schodů bylo i přes prvotní
obavy investora
nevyhnutelné. S převýšením
pozemku 3,5 m si autorka
s týmem poradila velmi
dobře, nakonec bylo potřeba
vybudovat schodiště
s pouhými devíti schody

www.modernibyt.cz
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inzerce

p Ve všech koupelnách byl použit
velkoformátový obklad 1 × 3 m a sanitární
zařízení od exkluzivního výrobce Laufen
(dodal MAAG CZ)
t Pro návrh a realizaci dětského pokojíčku
designérka Radiměřská oslovila Ivanu
Leškovou z Levier Home (www.levierhome.cz)

návštěva

p Výběr materiálů na stavbu byl vybrán s maximální
precizností. Dům je zčásti obložen cedrovým dřevem.
Jde o odrůdu kanadského „posvátného“ cedru, který
byl na přání majitele ošetřen pouze přírodním olejem
tak, aby byla zachována autentická kresba dřeva
t+tq Strohou geometrii domu skvostně doplňuje
zahrada s kulatými keři a kamennými doplňky
a luxusní whirpool (design Žaneta Radiměřská)
vloženého do speciálního designového kulatého
krytu. Obytné zázemí se zahradou je uzavřené
gabionovým plotem, jehož výplň tvoří kulatý pískovec

půdorys

1
2
3
5

4

6
7

9

11

8
10

1/ pokoj 2/ koupelna + WC 3/ pokoj 4/ úložné
prostory 5/ garáž 6/ koupelna 7/ WC 8/ ložnice
9/ šatna 10/ pokoj 11/ obývací část s kuchyňským
koutem, ostrůvkem a jídelním stolem
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ESHOP
s kamennou prodejnou
VELKÉ VZORKY | PORADENSTVÍ |
PARKOVÁNÍ | KAVÁRNA

DESIGNOVÉ PODLAHY
VYBER – OBJEDNEJ – KLIKNI – POKLÁDEJ

WWW.PODLAHADOMA.CZ

INSPIRACE

Bezdrátový reproduktor Ultimate Ears Wondreboom (Logitech),
voděodolný kompatibilní s každým zařízením podporujícím
Bluetooth, dosah až 33 m, výdrž baterie až 10 hod., v nabídce
více barevných variant, cena 1 999 Kč, WWW.ALZA.CZ

Polička s vázou Vase Shelf
(Stackk), lakovaný kov a sklo,
délka 110 nebo 150 cm, cena cca
9 225 Kč, WWW.STACKK.COM

MUŽSKÝ
PRINCIP
Snad každý chlap bude letos potřebovat postel pro sebe i pro
svůj bicykl a třeba také luxusní příruční reproduktor. My víme,
po čem muži touží.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Elegantní pouzdro
CaseLogic Surefit
určené pro tablety
značky Samsung
(CaseLogic),
polyester,
cena 499 Kč,
WWW.CZC.CZ

Postel Nook jako moderní interpretace postele s nebesy
(JJP), design Carlos Tiscar, základní rám 210 × 186
× 100/115 cm, cena 64 930 Kč, WWW.ONESPACE.CZ
Univerzální skládací
stolička Perigallo
s možností zavěšení
(Sancal), dřevo, látkové
čalounění, cena 9 100 Kč,
WWW.ONESPACE.CZ

Stolek Tour
(FontanaArte), design
Gau Aulenti, sklo,
kolečka otočná o 360°,
120 × 120 × 75 cm,
cena cca 101 520 Kč,
WWW.AGOFSTORE.COM
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Tiché mísTo
Vlídná ložnice představuje dar, který můžete nadělit sami
sobě, pokud ji budete situovat do klidnější části interiéru,
příliš ji nezaplníte zbytečnostmi, ale vybavíte ji kvalitní
postelí, individuálně zvolenou matrací a přírodními
lůžkovinami.
PŘIPRAVILA: LENKa SaULICHOVÁ, FOTO: aRCHIV

Postel auto-Reverse Dream
(Arketipo), design Giuseppe Vigano,
kov, textilie i kůže, cena
od 130 370 Kč, www.CSKaRLIN.Cz

www.modernibyt.cz
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STRATEGIE
ZÚTULNĚNÍ

2

Čalouněná lůžka okamžitě zútulní prostor a pohodlí slibují
už na první pohled. Při důkladnějším zkoumání detailů pak
mnohé prozradí také o fortelu čalouníků.

3
4
1
5

1/ Postel Mario, vyrobená ve Skandinávii, více rozměrů i čalounění, cena od 27 360 Kč, WWW.CASAMODERNA.CZ 2/ Stropní osvětlení Ballet Elancé (Arturo Álvarez),
42 × 45 × 33 cm, cena 19 107 Kč, WWW.VLADANBEHALDESIGN.CZ 3/ Polohovací postel Axis (Pullman), přírodní materiály matrací, čalounění i rozměry podle přání
zákazníka, cena od 179 600 Kč, WWW.POSTELE-LS.CZ 4/ Postel Infinito (Brik), design Ivan Čobej, v textilii i kůži, více rozměrů, 160 × 200 cm, cena od 37 500 Kč,
WWW.BRIK.CZ 5/ Postel Blanket (Bonaldo), design Alessandro Busana, dřevo, dřevotříska, lakovaný kov, polyuretan a textilie, více rozměrů, 180 × 200 cm, cena
86 255 Kč, WWW.PUNTODESIGN.CZ 6/ Postel Piuma (Natuzzi), design Claudio Bellini, více rozměrů, textil i kůže, možnost kontrastního lemu, cena v látce od
70 080 Kč, cena v kůži od 97 860 Kč, WWW.NATUZZI.CZ 7/ Lampa Edunia (Miotto), čiré sklo, 35 × 36,5 cm, cena 8 434 Kč, WWW.LINO.CZ 8/ Postel Opes (Somnus),
čelo Bedford, základna s 2 400 pružinami, matrace 14 400 pružin, výplň egyptská bavlna, eko vlna, koňské žíně, mohér, 180 × 200 cm, cena 251 700 Kč,
WWW.DREAMBEDS.CZ 9/ Postel Newbridge (Flexform), design Carlo Colombo, dřevo a snímatelné polyuretanové čalounění, cena od 242 784 Kč, WWW.STOCKIST.CZ
10/ Postel Courious Autoportante (Samoa), textilie i kůže, více rozměrů, 180 × 200 cm, cena od 38 950 Kč, WWW.CSKARLIN.CZ
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Definice
soukroMí
abyste se ve své ložnici cítili opravdu dobře – spokojeně
a uvolněně, buďte pečliví a přistupte k její tvorbě zcela
individuálně a se vší zodpovědností. tělo se vám odmění.

Karel Vágner,
majitel studia Hästens
a Dreambeds

Co podle vás nesmí postrádat dokonalé lůžko?

Postel Baxley 4000
(Aston), čelo Charlotte,
obsahuje 4 000 ks dvojitých
pružin, výplň vlna a bavlna,
180 × 200 cm, cena
131 200 Kč,
www.dreamBeds.Cz

Dokonalé lůžko nesmí postrádat komfort, rovnoměrnou podporu lidského těla
a bezvadnou prodyšnost celé
postele. Mělo by bránit přehřívání a perfektně odvádět pot.
Které lůžko vyhovuje vám?

Výběr optimálního lůžka je
zcela individuální záležitostí.
Osobně spím ve švédské posteli
Hästens 2000T, tvrdost medium.

Matrace a rošt
Správné lůžko musí páteř člověka, který
leží na boku, držet v podobě přímky
s vyrovnanou pánví. Tak se celé
pohybové ústrojí i vnitřní orgány
dokonale uvolní.

Lůžko a okolí
Podle tradičního čínského učení feng-šuej se ideální místo pro postel nachází
diagonálně naproti dveřím do ložnice. Je ale příjemné vidět ven. V okamžiku, když ráno
otevřete oči, je příjemné mít kontakt s přírodou – pohlédnout na strom, vidět nebe,
slunce... Lůžko by mělo směřovat pokud možno záhlavím nebo pelestí ke stěně, což
spáči zajistí silný a ochranně působící tok energie, zároveň by nemělo být v těsné
blízkosti okna a vždy byste měli pamatovat také na to, aby bylo přístupné z obou stran.
Po obou stranách by neměla chybět nějaká odkládací plocha. Pokud to není možné,
myslete na ni aspoň v záhlaví lůžka, kde je možné vytvořit niku s odkládacím
prostorem. Pak si budete mít kam postavit skleničku s vodou, položit brýle či
rozečtenou knihu. Atraktivní vzhled jí ale může vtisknout i osobité sestavení nábytku
v eklektickém stylu. Klasický noční stolek se zásuvkou mohou nahradit různé malé
stolky, které by jinak sloužily spíš jako přídavné nebo konferenční někde v obývacím
pokoji. V malých místnostech užijete především solitéry bez soklů a zavěšené skříňky
kotvené do zdi bez podpůrných konstrukcí, případně využijte jen velmi subtilní
podnože. Zavěšený nábytek usnadňuje úklid a zároveň odkrytím podlahové plochy
místnost i pohledově zvětšuje.

34

Lehací plocha musí být s ohledem na
hmotnost, výšku i rozložení hmotnosti
v těle tak nosná, aby při ležení na boku
byla zachována přímka páteře a při ležení
na zádech byla páteř ve svém
fyziologickém tvaru (přirozeném
zakřivení). Měkkost lehací plochy musí
být taková, aby nedocházelo
ke stlačování podkoží a omezování
krevního oběhu, a tím nebylo tělo nuceno
k častému obracení. Pružnost lehací
plochy nesmí být trampolínou, ale musí
být taková, aby usnadňovala pohyby
ležícího. I při zatížení by měla mít rezervu
pružení pro pružnost potřebnou k otáčení
a obracení těla. Zatímco páteř a velké
klouby matrace podpírá, vystouplé části
by se do ní měly pohodlně zabořit. Její
výběr souvisí se zdravotním stavem
a věkem člověka. Kvalitní matrace by
měla být elastická, mít zvýšenou
odrazovou pružnost a sníženou tlakovou
deformaci, proto si ji dobře vyzkoušejte.
Stejně důležitá je hygiena lůžka. Každý
spáč předá lůžku přibližně 1 litr tělesné
vlhkosti za noc, proto musí být postel
dostatečně prodyšná a zaručovat
odvětrávání. To je úkol vhodného roštu.
Lamelové rošty podporují ležícího člověka
tam, kde vyvíjí nejmenší tlak, a zároveň
ustupují v místech s největší zátěží.

BRITSKÁ
POSTEL
VISPRING
S POVRCHOVOU MATRACÍ
DREAM ZDARMA*
Tradiční výroba britských postelí Vispring od roku 1901
je zárukou nejvyššího luxusu. Na výběr je ze 3 tvrdostí
matrací, více jak 120 druhů látek a 28 druhů čel.
S nákupem nové postele získáte současně i doživotní
záruku. Díky přírodním materiálům jsou matrace
hygienické a hypoalergenní. Postel Vispring je
zárukou dokonalého spánku.
K nákupu jakékoliv nové postele Vispring jsme pro
Vás připravili limitovanou nabídku - povrchová
matrace Dream zdarma.*
Ušetřete až 32 100,- Kč při nákupu postele
180 x 200 cm!

SHOWROO
O
OWROO
M DREAMBEDS PRAHA
V hradská 19, Praha 2
Vino
SHOWROO
O
OWROO
M DREAMBEDS BRNO
Štursova 3, Brno – Žabovřesky
POSTELE – OUTLET BY
B VA
V GNER
Na Jarově 2, Praha 3 – Žižkov

*Nabídka platí při objednání postele od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018.

TÉMA
TICHÉ MÍSTO

GARANCE
STABILITY

2

Dřevěná lůžka odkazují na přírodu. Vystavují na odiv efektní
úpravu dřevin, jejichž krása je nadčasová. Dřevem totiž
do ložnice vnášíte symbol energie a života.

3
4
1
5
1/ Otočné lůžko Bairon-Speed (Fimes), design Leone + Mazzari, ovládané ručním či elektrickým pohonem, vybaveno LCD Clubem, LED osvětlením, reflexním zrcadlem
Magic Mirror s integrovanou TV, zásuvkami, USB porty, reproduktory a dálkovým ovládáním, cena na dotaz, WWW.DIVA-HOME.CZ 2/ Závěsné stropní svítidlo Aki S
(Leucos), design, dřevo a polykarbonát, LED diody, více barev, cena 36 705 Kč, WWW.VIADURINI.CZ 3/ Postel Tanya (Brik), design Ivan Čobej, dýha buk, dub, ořech,
čelo textilie i kůže, 160 × 200 cm i rozměry na míru, cena od 36 300 Kč, WWW.BRIK.CZ 4/ Stolek Coseno (Bonaldo), design Mauro Lippari, lakovaný kov ve více
barvách, dýha ořech, dub a antracitově šedý lak, otočné zrcadlo, 160 × 45 × 74 cm, Ø 60 cm, cena 59 577 Kč, WWW.PUNTODESIGN.CZ 5/ Postel Madera (Hülsta), ořech,
dub, javor, čelo přírodní kůže, 180 × 200 cm, cena 101 892 Kč, WWW.HOMESTYLE.CZ 6/ Postel Shangai (Zanette), dřevo nebo materiál open-pore, více rozměrů,
180 × 200 cm, cena od 61 166 Kč, WWW.CSKARLIN.CZ 7/ Noční stolek Bilot (Porada) se zásuvkou, design Maurizio Marconato a Terry Zappa, masivní ořech, cena na
dotaz, WWW.CSKARLIN.CZ 8/ Hodiny Sunburst Clock (Vitra), design George Nelson, Ø 47 cm, lakované dřevo a kov, cena 8 996 Kč, WWW.DESIGNBUY.CZ
9/ Postel Javorina Tatran (Javorina), 200 × 180 cm, masivní dub, cena 46 879 Kč, WWW.BONAMI.CZ 10/ Postel Isabel (Flexform), design Carlo Colombo, dřevo, kov
s epoxidovou barvou, čelo v látce i kůži, cena od 166 181 Kč do 293 942 Kč, WWW.STOCKIST.CZ
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czech
made
heLena DařbUjánová
Nepovažuje design za použití nejmodernějších materiálů, dokonalé řešení
spojů a trendy barevnost... Design vnímá jako způsob, jak umožnit ženě žít
své sny o životě. Je architektka, designu se věnuje od roku 2009. V roce
2012 se zúčastnila poprvé Maison & Objet v Paříži jako součást Czech
selection. Od té doby buduje vlastní značku Helena Dařbujánová. V roce
2014 otevřela svůj první obchod v Praze s produkty manufakturní výroby
využívající stávajících lidských zdrojů a prezentující tu nejlepší práci
řemeslníků z České republiky – čalouníků, truhlářů, kovovýroby,
krejčovského salónu... www.heLenaDarbUjanova.cz

+

jaK to
viDím

Kateřina Urbanová,
PR manažerka interiérového studia
Casamoderna

myslíte si, že volba barev významně ovlivňuje spánek a má
velký dopad na to, jak se v ložnici
cítíme?

Barvy v ložnici bych volila
spíš v přírodních a zemitých
odstínech, které vybízejí člověka k odpočinku a spánku víc,
než barvy syté a zářivé. Zemité
barvy je možné doplnit neutrální bílou. Je velice individuální,
v jakých barvách se člověk cítí
nejlépe a které ho uklidňují.
V žádném případě bych se ale
v ložnici nepoužila agresivní rudou nebo sytou žlutou, které by
mě spíš nabudily. Což vlastně
v ložnici není někdy na škodu.
Líbí se vám osobně víc samostatné noční stolky, nebo spíš ty, které jsou součástí lůžka?

Osobně preferuji noční stolky,
které tvoří samostatný solitér.
Snadno se vymění v případě
potřeby stěhování nebo když se
po čase okoukají. Integrované
noční stolky mi nepřijdou praktické v případě, pokud v budoucnu plánujeme stěhování
nebo jiné umístění v místnosti.
Postel s integrovanými nočními
stolky je mohutná a hůře se
umisťuje do menších prostor.

audrey
Postel Audrey představuje součást Dámské ložnice Audrey a zahrnuje
i noční stolek, toaletní stolek, kolekci zrcátek a komodu. O pohodlí
a ergonomickém hledisku netřeba polemizovat. Její náruč by měla
člověka bezpečně obejmout a zpříjemnit konec každého dne. Je
zhotovena z laťovky, pruhované dýhy, bukového masivu a čalouněna
textilií. V čele postele je umístěno svatební foto v rámečku jako důkaz
věčné lásky. Designérka ji navrhla s notnou dávkou emocionálního
ženského přístupu. Při navrhování zcela eliminovala všechny nepříjemné
momenty, které by mohly člověka při uléhání či vstávání potkat –
například hranaté rohy a trčící nohy. Lůžko se standardně dodává
s lamelovým roštem a matracemi české výroby Ahorn, ale lze ho vybavit
i podle požadavků zákazníka a je k dostání ve více rozměrech
160/180/200/220 × 200/210/220 cm. Cena od 62 000 Kč.
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jaroslav juřica
Pohybuje se v různých rovinách disciplíny zvané design. Hledá přirozený vztah mezi funkcí
a osobitým výrazem produktu. Podílel se na více projektech a programech v zahraničí, kde
například získal stipendium na Lund University ve Švédsku. Studia završil ukončením Fakulty
výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho práce byla už několikrát
ohodnocena významnými cenami – Ret Dot Design Award v roce 2016, Interior Innovation
Award v roce 2012, vítěz Ceny šéfredaktorů v roce 2014, nominacemi na Cenu Czech Grand
Design v roce 2011 a German Design Award v roce 2012. www.jaroslavjurica.com

LaVista

Velkorysý koncept postele LaVista je inspirován
konstrukcí tzv. windsorské židle. Její
charakteristický prvek soustružených tyčí se už
po staletí vyrábí v různých podobách po celém
světě. „S jednoduchostí a čistotou současného
designu, s použitím moderních technologií
i ručního zpracování, ale ve zcela novém kontextu
posouvám tento prvek do úplně jiných měřítek.
Charakteristické ‚žbrlení‘ je u postele LaVista
vzájemnou souhrou tvarů a funkcí. Židle, která
kdysi stávala volně u postele jako noční stolek, zde
srůstá s jejím čelem v jeden celek,“ vysvětluje
autor. Vzdušné opěradlo umožňuje postel situovat
i do prostoru. V duchu filozofie firmy je postel
vyrobena z lokální tvrdé dřeviny – dubu. Součástí
kolekce je také zásuvková komoda a lavice, kde
jsou použity charakteristické prvky profrézování
horního dílu „sedáku“ a tvarovaných noh. Cena
postele z dubového masivu 129 350 Kč,
www.collection.jelineK.eu

inzerce

15
PRODEJEN

V ČR

• BRNO OC FUTURUM, Vídeňská 100 • FRÝDEK - MÍSTEK OC PARÁDA SHOPPING, Dobrovského 3680 • LITOMĚŘICE, Želetická
2194 (u OBI) • PLZEŇ NC BORSKÁ POLE, U letiště 2/1074 • OLOMOUC OC HANÁ, Retail Park, Kafkova 471/27 • OSTRAVA NP
FUTURUM, Varenská 3309/50 • NOVÝ JIČÍN, obch. galerie Tabačka • PLZEŇ OC ROKYCANSKÁ (u Tesca), Nákupní 1445/7
• ŠUMPERK, Dr. E. Beneše 5 • KOLÍN, Havlíčkova 884 • TŘEBÍČ, Znojemská 1359/59 • PRAHA OC ŠESTKA, Fajtlova 1090/1
• PŘÍBRAM, Evropská125 • PROSTĚJOV, Sebastiniho 372/6 • KLADNO NC OAZA, Arménská 3277.

www.jena-nabytek.cz
2379IK518

TÉMA
TICHÉ MÍSTO

PŘÍSLIB
BLAŽENOSTI

3

Hýčkejte svoji pokožku výhradně přírodními materiály
a dopřejte jí konejšivé pohlazení těmi nejpříjemnějšími
textilními vlákny – bavlny, lnu, bambusu, hedvábí...

4
1

5

2

1/ Povlečení Geon Dreams – Her (Veba), 100% bavlna, potisk,140 × 200 + 70 × 90 cm, cena 1 474 Kč, WWW.BYTOVY-TEXTIL-VEBA.CZ 2/ Povlečení se sepraného lnu
(H&M) s dvojitě prošitými lemy, 100% len, ve více barvách, skryté kovové cvočky, 150 × 200 + 50 × 60 cm, cena 1 799 Kč, WWW.2HM.COM 3/ Lampy z kolekce Fila
(Kettal), design Michel Charlot, drátěný kovový rám, textilie ve více barvách, více rozměrů, cena na dotaz, WWW.KETTAL.COM 4/ Dětské povlečení z kolekce Hästar
(Hästens), 100% egyptská bavlna, více rozměrů, cena na dotaz, WWW.POSTELE-HASTENS.CZ 5/ Postel Victoriano (Lema), design Roberto Lazzeroni, kov, dřevo,
v látce i kůži, 224 × 174 × 113 cm, cena od 130 000 do 218 458 Kč, WWW.STOCKIST.CZ 6/ Povlečení se sepraného lnu (Deconcept), 100% len, ve více barvách
i rozměrech, cena na dotaz, WWW.DECONCEPT.CZ 7/ Postel Hotelroyal (Zanotta), design Teri Pecora, lakovaný kov, polyuretan, textilie i kůže, více rozměrů,
180 × 200 cm, cena 108 700 Kč, WWW.PUNTODESIGN.CZ 8/ Hodiny ze dřeva (Javorina), lakovaný dubový masiv, cena 3 679 Kč, WWW.BONAMI.CZ 9/ Povlečení
z kolekce Eden (Pentik), design Minna Niskakangas, bavlna, 55 × 65 + 150 × 210 cm, cena 2 150 Kč, WWW.PENTIK.CZ 10/ Postel Toolate (Bonaldo), dřevo,
polyuretan a polyester, textilie, více rozměrů, 180 × 200 cm, cena 76 475 Kč, WWW.PUNTODESIGN.CZ
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JAK TO
VIDÍM

TICHÉ MÍSTO

V ČÍSLECH...
Optimalizace regenerace znovunabytí lidských sil je
odedávna předmětem zkoumání. Výsledky a názory se
v průběhu let mnohdy i různí, ale jistě stojí za pozornost.

8 hodin

LUCIE KURICOVÁ
PR manažerka společnosti Natuzzi

1

je prý ideální doba spánku, ale tolik nespí
takřka nikdo. Podle průzkumů spí nejdéle
Novozélanďané, a to v průměru celých
7 hodin 27 minut, nejméně spí
v Japonsku – pouhých 5 hodin 25 minut.

Jaké lůžko si podle vás zaslouží
titul „dokonalé“?

denně spí novorozenci, kojenci a batolata
11–15 hodin, předškoláci 10–13 hodin,
teenageři 8–10 hodin, dospělí 7–9 hodin,
senioři jen 5–6 hodin.

Náš spánek bychom si měli
hýčkat, v ložnici by nás nemělo
nic rušit a tělu by se mělo
dostat pohodlí pro uvolnění
stresu a napětí. A dokonalé
lůžko je pro mě takové, které
mi zajistí právě pohodlné
spaní, tedy s kvalitním roštem
a matrací. Samotná postel by
měla být široká a dostatečně
vysoká (o výšce až 70 cm).

7,5 m2

28 lamel

Jak moc ovlivňují lůžkoviny a jejich kvalita spánek a které textilie
jsou příjemné vám osobně?

je minimální plošná výměra ložnice, která
spícímu v noci zajistí dostatek kyslíku.

Z hlediska optimálního rozložení
zátěže jsou doporučovány rošty
s minimálně 28 lamelami.

45 až 50 cm nad zemí

1,5 luxu

Z hygienických, ale i zdravotních důvodů není
vhodné pořizovat si příliš nízké postele. Volte
lůžka s plochou k ulehnutí ve výšce 45 až 50 cm
od podlahy, pro starší osoby i více a šířku
postele nejméně 160, ale raději 180 cm.

Při spánku ve tmě vzniká v lidském těle hormon
melatonin bránící kumulaci volných radikálů. Ty
kromě jiného způsobují stárnutí pokožky
a organismu vůbec. Když na vás někdo během
noci rozsvítí, tvorba melatoninu se na dvě
hodiny zastaví. Nevadí pouze lampičky, jejichž
intenzita světla nepřekročí 1,5 luxu.

14 až 17 hodin

40 až 60 % vlhkosti

2. noc

představuje optimální vlhkost ložnice, která kromě
mírumilovného prostředí podpoří kvalitní spánek.

v týdnu (z úterý na středu) je
ta, kdy se nejlépe vyspíme.
Jsme prý ještě odpočatí
z víkendu a držíme se nejvíce
každodenních stereotypů.
Klíčem ke kvalitnímu spánku
je tedy pravidelnost.

Přikrývka by měla být lehká,
poddajná a teplá tak, abychom
se pod ní zahřáli, ale nepotili.
Polštář by se měl vytvarovat podle hlavy a krku, čímž poskytne
dobrou oporu krční páteři.
Preferuji povlečení z čistě
bavlněného vlákna, které dobře
absorbuje vlhkost, je prodyšné, a přitom jemné na dotek.

1/ Závěsná lampa Ambit (Muuto), design
studio TAF, silikon a lakovaný hliník, více
barev, průměr 40 cm, cena 8 070 Kč,

2

WWW.DESIGNVILLE.CZ

2/ Povlečení ze sepraného lnu (H&M)
s dvojitě prošitými lemy, 100% len,
ve více barvách, skryté kovové cvočky,
150 × 200 + 50 × 60 cm, cena 1 799 Kč,
WWW.2HM.COM
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S NÁMI VÍTE, NA ČEM SPÍTE!
Odbornice na zdravý a kvalitní spánek
Ivana a Petra
S postelí jsme spokojeni velmi a dodnes se
chválíme za to, že jsme
se pro kvalitní a nadčasovou postel rozhodli,
váš přístup i ochota
při nákupu byla nezapomenutelná. Obchod
Luxury Sleeping svým
známým vřele doporučuji.
Petra Vrbicová,
Liberec

Jsme velice spokojeni jak s výrobky, tak s jednáním, vystupováním a odborným poradenstvím na prodejně. Pomohli
nám s výběrem postele Kuperus na míru a výsledkem je
dokonalý spánek.
Josef Hejna, Praha

Pořídil jsem si postel Alexia
a díky zakázkové výrobě
na míru jsem s výsledkem
velmi
spokojen.
Odměnou za mé rozhodnutí pro
Luxury Sleeping je mi kvalitní spánek a odpočinek. Vyzkoušel jsem hodně postelí
i v drahých hotelech, ale ta
vaše je opravdu nejlepší, díky
.
H.B.,Ostrava

Pořízení vysoké postele byla dobrá investice, dobře se
vyspat je k nezaplacení. Přístup a péče personálu je na
vysoké profesionální úrovni.
Michal, Brno

S postelí od Vás jsem velmi
spokojená. Díky zakázkové
výrobě jsem si vybrala design
postele a matrace, takže vše
mi slouží přesně tak, jak potřebuji. Od té doby, co mám
postel z LS, mám problém
spát na jakékoliv jiné posteli,
rozdíl je skutečně znatelný.
Eva Škorničková, Praha

Se svou novou postelí Kuperus jsem naprosto spokojen a
mohu ji doporučit všem, kdo
doma chtějí spát ještě lépe než
v pětihvězdičkovém hotelu. V
Luxury Sleeping nám dobře,
a hlavně trpělivě poradili, vše
jsme si opakovaně vyzkoušeli a výsledek je vynikající.
Rostislav, Praha

Pečujeme o Váš spokojený spánek díky postelím od zahraničních výrobců se 150ti letou tradicí.
TM

LUXURY SLEEPING, multibrand showroom
Korunní 108/b, Praha 10, tel.: 773 503 100, info@postele-ls.cz, www.postele-ls.cz

IKONY

OPRAVDOVÁ
FRANCOUZKA
Psal se rok 1973 a každý kus nábytku, který rezonoval evropským
interiérovým designem, měl rám a nohy. A najednou designér Michel
Ducaroy představil solitér téměř bez struktury a bez nohou.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV

MICHEL DUCAROY
(1925–2009)

Ř

eč je o designu Togo, o solitéru z kusů
pěny lepených do celku. V každém směru šlo o porušení všech dosavadních
pravidel! „Když dědeček tenkrát přivezl Togo
na veletrh nábytku v Paříži, bylo mu řečeno, že
jde o inovativní koncept, kterému ale chybí rám
a nohy. Dědeček se ale nevzdal. Uplynulo více než
dva roky, než se začala pohovka prodávat, a po
více než čtyřiceti letech jde o náš bestseller. Je to
důkaz, že je potřeba být inovativní a pustit se do
věcí, kterým věříte,“ říká Antoine Roset, výkonný
viceprezident Ligne Roset v USA a prapravnuk
zakladatele značky Antoina Roseta.

HISTORICKÉ OKÉNKO
Pohovka Togo se narodila do rodiny výrobce
Ligne Roset, jehož historie sahá do roku 1860.
Tehdy se mladý Antoine Roset rozhodl založit
ve francouzském Montagnieu dílnu na zpracování
dřeva. První výrobky nebyly určeny do interiéru.
Mladý Roset se zpočátku zabýval výrobou rukojetí deštníků. Až ve druhé polovině 20. století se firma začala profilovat ve výrobě nábytku, a to především do komerčních prostor. V sedmdesátých
letech se s dalšími liniemi rodu Rosetových začal
klást důraz na design. Spolupráce s talentovanými designéry obohatila produkci například také
o pohovku Togo od Michela Ducaroye, který je mimochodem považován za jednoho z nejvýznamnějších autorů, kteří se zasloužili o věhlas této
francouzské značky. Jeho setkání s Jeanem Rosetem v padesátých letech bylo oboustranně zásadní. Pro Rosetovi navrhl několik modelů, přičemž
právě zmíněná Togo mu zajistila slávu na několik
dalších desítek let.

PŘÍTULNÝ ŠARPEJ
Díky objevu pěnových hmot se designérovi otevřely zcela nové obzory práce charakteristické
pro jeho rukopis se znaky sochařského umu. Vrásčitý solitér je celopěnový bez pevných částí, rohů
i hran a je oblíbený pro svůj housenkovitý design.
Možná i proto se vyrábí již několik desítek let,
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Vyrůstal v rodině designérů nábytku,
a tak se celkem logicky již od dětství
ubíral stejným směrem. Vystudoval
sochařství v Národní akademii
výtvarného umění v Lyonu, poté začal
pracovat jako nezávislý designér.
V roce 1954 se potkali s Jeanem
Rosetem, s odstupem času lze
hodnotit toto setkání pro obě strany
jako osudové. Již od prvních dnů, kdy
začal pracovat pro Ligne Roset, byl
jedním z klíčových designérů
a osobností, které v rámci firmy
dokázaly posouvat technologické
hranice výroby. Již v roce 1968 navrhl
Adrianu, jednu z prvních modulárních
židlí, nebo třeba sedací solitéry
Kashimu a Safi, které byly tvořeny
netradičně obrovskými polštáři a byly
„předzvěstí“ kultovního designu Togo.
Tato kolekce se hodí a vejde do téměř
každého interiéru a ze sortimentu
značky Ligne Roset dodnes zůstává
jednou z nejprodávanějších.

I přes obrovskou snahu
najít jiné adekvátní označení
se v několika případech
jedná téměř o nemožné či
nedostatečné. Togo je IKONA!

a doprovází tak úspěšný vývoj značky jako takové. „Jsme stále rodinný podnik, to je mezi velkými
evropskými společnostmi velmi vzácné. Vlastníme
100 % Ligne Roset ve složení můj otec, strýc, bratranec a já. DNA, kterou jsme měli před více než
150 lety, je stále stejná – jsme protikonformní, řídíme celý proces, a můžeme tak převzít jakákoli
rizika,“ doplňuje představu o charakteru značky
Antoine Roset.
■

Solitéry z kolekce Togo
(Ligne Roset), design Michel
Ducaroy, výběr čalounění,
cena křesla od 40 735 Kč,
cena dvoused od 58 480 Kč,
WWW.LIGNE-ROSET.CZ

www.modernibyt.cz
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INSPIRACE

Samolepicí tapeta Odletíme
na jih I. (Chispum), design
Helen Dardik, 45 × 300 cm,
cena 1 890 Kč,
WWW.ONESPACE.CZ

Hravý úložný box Plust Van
pro děti (Plust Collection),
design Michele Menescardi,
polyetylen a dřevo, cena
6 313 Kč, WWW.ONESPACE.CZ

NAPŘÍČ
GENERACEMI
Nabízíme vám několik zajímavých tipů, které demonstrují, jak může být
design zábavný. Některé z nich dokonce potěší napříč generacemi.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Puzzle hračka CarTools Me Too (Magis),
design Floris Hovers, masivní buk lakovaný
netoxickými barvami, cena 5 554 Kč,
WWW.KONSEPTI.COM

Svačinový box Lunch Box Book (Black-Blum), plastová krabička ve tvaru knihy –
olivová barva, cena 535 Kč, WWW.NAOKO.CZ
Pohovka Float jako obrazovka
s integrovanou zadní stěnou (Sancal),
design Karim Rashid, výběr z několika
variant čalounění, cena od 42 750 Kč,
WWW.ONESPACE.CZ
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winner

Dětské rostoucí stoly a žiDle,
ze kterých Vaše Děti neVyrostou
na vývoji vysoce kvalitního dětského nábytku značky Moll, vyráběného v německu,
spolupracovali renomovaní ortopedi, takže splňuje veškeré zdravotní parametry a nároky
na dokonalou funkčnost. na špici v oboru se pohybuje rovněž díky propracovanému vzhledu,
o čemž svědčí ocenění Red Dot Design award.

KontaKt: DELSO INTERIÉRY, s. r. o., Na HaRfě 3, PRaHa 9, TEL.: +420 775 580 691, +420 222 522 686
www.ROSTOucISTOLYmOLL.cz, www.DELSO.cz

NÁVŠTĚVA

SUROVOST PROTKANÁ
BARVOU NEBE
Téměř stometrový byt nedaleko Letenského náměstí v Praze proměnily architektky ze
studia SMLXL v osobité bydlení pro mladý pár. Přísný kontrast černé a bílé, doplněný
industriálními prvky a jemnými odkazy na minulost prvorepublikové stavby, uklidňuje sytě
modrá barva, která se odvážně prolíná celým prostorem.
PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: BOYSPLAYNICE
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Špaletová okna, litinová otopná
tělesa, obložkové profilované dveře
nebo dřevěné parkety vyskládané
ve francouzském stylu připomínají
původ stavby. Dispoziční řešení
a výběr nábytku přitom zcela
odpovídají současným nárokům

www.modernibyt.cz
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návštěva
t Cihlová stěna je díky své struktuře
výrazným dekorativním prvkem
hlavního obytného prostoru
u Jídelní stůl navazuje na kuchyňský
ostrůvek, a výsledek tak působí jako
jednolitá, ničím nerušená hmota,
která zároveň zachovává dojem
vzdušnosti. Tovární závěsná svítidla
doplňují židle z kolekce Wire
navržené Charlesem a Ray
Eamsovými v roce 1951

prostoru.“ odpovídá Klára Valová na otázku, jaké
vlastně byly nároky majitelů. Práce na celém projektu probíhala velmi plynule, architektky své návrhy s klienty vždy konzultují a na základě jejich
požadavků a reakcí posouvají své nápady a dál
je rozvíjí. „Zkoušíme, kam až nás pustí a kdy už
je to příliš... Je ale také velmi důležité rozumět si
i po té lidské stránce, nejen co se týče návrhu jako
takového. V tomto případě jsme si, myslím, sedli
ve všech směrech opravdu dobře a na výsledku je
to určitě vidět.“

nově ve starém

B

yt se nachází v nedávno zrekonstruovaném domě. Noví majitelé oslovili studio
SMLXL ještě ve chvíli, kdy měl developer
rezidenci rozestavěnou, a dohodli se proto na převzetí ve stavu shell and core, tedy v tzv. základní
úpravě bez větších zásahů do konečného vzhledu
interiéru. To byl pro práci architektek Kláry Valové a Evy Mohylové nejlepší start, přesto se nevyhnuly stavebním úpravám. Dispozici navrženou
developerem totiž upravily na míru požadavkům
mladého páru a tomu musely odpovídat také nové
rozvody elektroinstalací, vody a odpadů, úpravy a změny pozic stavebních otvorů. Do celého
prostoru navíc instalovaly nový sádrokartonový strop. Investoři měli poměrně jasno o tom, co
ke svému životu potřebují: „Troufám si tvrdit, že
po estetické stránce jsme se shodli hned. Majitelé nás oslovili na základě našeho portfolia, takže
spolupráce v tomto směru fungovala ideálně. Co
se týče funkčních požadavků, měli nároky poměrně vysoké a myslím, že se nám nakonec povedlo
také vše do bytu dostat. Inteligentní systém, nadstandardně vybavenou kuchyni, masážní vanu, televize do koupelen, samostatnou pracovnu i druhý
pracovní stůl a samozřejmě co nejvíce úložného
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Interiér respektuje charakter domu daný dobou jeho vzniku a zároveň odráží současné trendy v oblasti interiérového designu. Původní prvky
v bytě nebyly žádné, přestože je ve staré zástavbě.
Na dobu vzniku stavby odkazovaly jen špaletová
okna, architektky se tedy rozhodly přidat ještě
obložkové profilované dveře na míru, které oproti
prvotnímu návrhu zvýšily, v obytných místnostech
zvolily dřevěnou podlahu a parkety v atypicky
větším rozměru nechaly vyskládat ve francouzském stylu. Daný základ doplnily litinovými otopnými tělesy s černými retro ventily. Tyto „původní“
prvky jsou citlivě zkombinovány s doplňky evokujícími industriál využitím kovu ve více podobách
– plech, roxory, posuvné dveře atp. Charakteristická je v tomto případě také velmi originální barevnost: „Většina našich realizací se drží přírodních
barev. Někomu mohou připadat téměř monochromatické, černobílé, ale ve skutečnosti nejsou. Jsou
to barvy, které se podle nás neomrzí a tvoří základ,
ke kterému si barevný akcent můžete kdykoli dodat pomocí doplňků, ať už to jsou obrazy, knihy,
koberec nebo polštáře. V tomto bytě modrá barva
začala jako grafický prvek na cihlové stěně za televizí a pak jsme si řekly, že by bylo dobré ji rozšířit do dalších místností, aby se tak celkově více
propojily. Objevuje se tedy i na dveřích do koupelny, na mozaice v koupelně nebo sedačce,“ vysvětluje Klára Valová vznik originálního barevného
konceptu, který vlastně vznikl velmi přirozeně.
Projekt byl v loňském roce po dvou letech dokončen a s výsledkem jsou spokojeni investoři i tvůrci.
Na dotaz, zda by něco Klára Valová udělala dnes
jinak, odpovídá jasně: „Vždy jsou věci, které se
dají posunout ještě dál, ale to si ráda nechám zase
na další projekt.“
■

www.modernibyt.cz
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návštěva
Veškerý úložný nábytek včetně
kuchyně byl vyroben na míru
potřebám investorů a možnostem
interiéru

Součástí ložnice je koupelna se
sprchovým koutem. Průhled pod
stropem do koupelny přivádí
dostatek denního světla
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t Ve vstupním prostoru bytu je
použita dlažba, jejíž odstín
společně s barvou betonové židle
zklidňuje kontrastní kombinaci
černé a bílé

p Základní konstrukci knihovny
s vestavěným pracovním stolem
tvoří klasické roxory
t V ložnici převládá bílá barva.
Přílišnou uhlazenost příjemně
narušuje plasticita dveří šatních
skříní

www.modernibyt.cz
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návštěva
Majitelé si přáli do obou
koupelen televizi. Nechybí proto
ani u sprchového koutu
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inzerce

+

Ikonické koupelnové doplňky

KlÁRA VAlOVÁ
Architektka

„Studovala jsem na fakultě architektury v Liberci a v roce 2011 jsem po několikaleté praxi v oboru
založila vlastní studio SMLXL, které se specializuje hlavně na interiéry staveb. Inspiraci ke své práci
hledám v běžném životě, v lidech kolem sebe a hlavně
při cestování. Na mé práci mě baví poznávat nová
místa, nové lidi, jejich životy a to, jak žijí obecně.“
SMLXL, WWW.smlxl.CZ

p Pro realizace studia SMLXL je typické využití
přírodních barev a odstínů, které působí až
monochromaticky. Jsou totiž vhodným
základem, který neomrzí a lze k němu vždy
dodat barevný akcent prostřednictvím snadno
obměnitelných doplňků

Praha 2, Vinohradská 1200/50, T/ +420–286 017 701-6
e-shop: WWW.STOCKIST.CZ

návštěva
t+q Druhou koupelnu vybavenou
masážní vanou zdobí drobná mozaika
v charakteristické modré barvě, která se
objevuje v každé místnosti bytu

půdorys

1
2
3

V interiéru nebyly po mnoha rekonstrukcích
zachovány žádné původní prvky. Architektky
proto volily materiály a detaily, které je
zde simulují. Aby celkovou ideu posunuly
dál, prostor sladily do industriálního stylu.
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4

5
6

1/ ložnice 2/ obývací část s kuchyňským koutem
a ostrůvkem 3/ koupelna + WC 4/ pokoj
5/ chodba s úložnými prostory 6/ koupelna

HORNBACH edice DÍLO

Design
z tvých rukou.
DÍLO 001

křeslo „Lounge Chair“

Navrhnuto Sigurdem Larsenem.
Vyrobeno Tebou.
Kniha s návodem a další informace na
hornbach.cz/dilo

MATERIÁLY

Zrcadlo z kolekce Shaping
(Rossana Orlandi), design
Germans Ermičs,
limitovaná edice, 55 × 10
× 100 cm, cena na dotaz,

Konzolový stolek Float (Glas Italia),
design Patrick Norguet, lakované sklo
12 mm, 122 × 45,5 × 90 cm, cena
56 610 Kč, WWW.GLASITALIA.COM

WWW.ROSSANAORLANDI.COM

TRANSPARENTNÍ
VOLBA
Množství světla, které velkoryse propouští, jeho jemné odlesky a mírně zkreslený
výklad reality, ukryté za tenkou vrstvou křehkosti, přinášejí do prostoru čirou lehkost.
Se sklem pracujeme stovky let, ale až současnost nám umožňuje používat ho
fascinujícím způsobem.
PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

S

jedinečnými vlastnostmi
tohoto ušlechtilého materiálu jsme se v oblasti
interiérového designu dlouho
potkávali především u drobných
doplňků nebo naopak masivních stavebních prvků v tvrzené
podobě. Sklo je ze své podstaty
tvárný materiál, ale až technologický vývoj posledních let
umožňuje designérům proměnit ho třeba v křeslo nebo šatní
skříň. Kromě tradičního foukání
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patří mezi nejčastější způsoby
zpracování skla tažení, odlévání a ohýbání podle forem. Poté
je možné upravovat ho chemicky i mechanicky, a dosáhnout
tak pestré barevnosti i různé
povrchové struktury. Při výrobě
nábytku ze skla je ale ještě důležitější dosažení optimální pevnosti a pružnosti zároveň, což
umožňuje vrstvení skleněných
plátů. Odolnost vůči poškrábání a lámání je zase upravována

působením tepla, například tzv.
kalením – nejprve se zahřívá
na teplotu 620 až 680 °C a následně je rychle zchlazeno, tím
se zvýší odolnost skla proti rozbití až pětinásobně. Tyto a mnohé další sofistikované postupy
ve výsledku umožňují nezatížit
prostor zbytečnou hmotou, což
je praktické především v malých
prostorách, ale efektní úplně
všude. Skleněný nábytek totiž
umožňuje pracovat s optickými

klamy a hrát si s lomem světla
podle libosti. I rozměrné křeslo
nebo jídelní stůl pro osm lidí vypadají až neuvěřitelně subtilně,
pokud jsou ze skla. Interiér odlehčí a vizuálně provzdušní, čiré
sklo lze navíc dobře kombinovat
s jakýmkoli stylem, libovolnými
materiály i barvami. Ty zodpovědnější z nás navíc těší skutečnost, že jde o zcela přírodní
materiál, který lze donekonečna
recyklovat.
■

Závěsné svítidlo Flow T (Wonderglass)
je inspirováno benátskou lagunou,
design Nao Tamura, Ø 16 až 21 cm,
výška 59 až 74 cm, cena od 109 925 Kč,
WWW.LIGHTOLOGY.COM

Knihovna Deep Sea (Glas Italia), design
Nendo, svařované extralehké sklo,
75 × 151 × 35 cm, cena 56 470 Kč,
WWW.GLASITALIA.COM

Křeslo Ghost (Fiam Italia), design Cini
Boeri, 12 mm tenké ohýbané sklo,
68 × 75 × 95 cm, výška sedu 32 cm,
cena 226 225 Kč, WWW.FIAMITALIA.IT

Konferenční stolek Fawn 90 (Gazzda), design
Salih Teskeredžić, masivní dub a tvrzené sklo,
120 × 60 cm, cena 15 924 Kč, WWW.LINO.CZ

Odkládací stolek CT08 Vier (E15),
design Philipp Mainzer, výška 40 cm,
cena 40 370 Kč, WWW.KONSEPTI.COM

On The Rock (Ligne Roset),
design M. – A. Stiker-Metral,
základna masivní ořech,
odnímatelná vrchní část
z lepeného skla, 35,5 × 35,5
× 45 cm, cena od 19 652 Kč,
WWW.LIGNE-ROSET.CZ

www.modernibyt.cz
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MATERIÁLY

+

JAK TO
VIDÍM

RONAN A ERWAN
BOUROULLECOVI
Designéři
Ronan a Erwan Bouroullecovi
pracovali řadu měsíců s mistry
skláři v italské dílně společnosti
Wonderglass, aby vytvořili kolekci
Alcova. Vázy jsou vyráběny primitivní technikou odlévání roztaveného skla do otevřené formy:

Lampa Hollow (Wonderglass),
design Dan Yeffet, Ø 89 cm,
výška 55 cm, cena 220 155 Kč,
WWW.LIGHTOLOGY.COM

Kolekce závěsných
svítidel Masquerade
(Wonderglass) je
inspirována maškarním
plesem a vyjadřuje
jednotlivé charaktery,
design Jaime Hayon,
šířka 14 až 33 cm, výška
23 až 32 cm, cena
od 56 070 Kč,
WWW. LIGHTOLOGY.COM

Bell Table (ClassiCon) získal ocenění
Red Dot Design Award, design
Sebastian Herkner, barvené sklo
a kov, Ø 50 cm, výška 53 cm, cena
46 160 Kč, WWW.CLASSICON.COM
Závěsné svítidlo Say My Name
(Northern lighting), výška 42 cm,
Ø 32 cm, ručně foukané benátské
sklo, cena 24 550 Kč,
WWW.DESIGNVILLE.CZ
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„Na počátku byli řemeslníci
trochu šokováni, že necháváme materiál pracovat samotný. Jsou zvyklí, že jejich
tvorba je založena na snaze
o maximální přesnost, ale my
jsme si chtěli naopak pohrát
s vlastním pohybem materiálu. V oblasti průmyslové
výroby vždy chceme, aby byl
každý kus stejný, a my máme
radost z toho, že v této kolekci je naopak každý trochu
jiný,“ přiblížil Ronan Bouroullec
vznik série představené v rámci
okouzlující křehké instalace na letošním milánském Design Weeku.

Alcova (Wonderglass), design
Ronan a Erwan Bouroullec,
cena na doraz,
WWW.WONDERGLASS.COM

Stolní lampa Glass Drop
(Diesel with Foscarini),
foukané sklo, výška 41 cm,
Ø 40 cm, cena 11 065 Kč,
WWW.BULB.CZ

Mini skleník Grow XL
(Design House Stockholm),
design Caroline Wetterling,
Ø 20 cm, 32 cm, cena
2 010 Kč, WWW.DESIGNBUY.CZ

Květináč Tilted (Cup O Flora),
tenkostěnné sklo, cena na dotaz,
WWW. CUPOFLORA.COM

Šatní skříň Prism (Glas Italia), design
Tokujin Yoshioka, 100 × 60 × 190 cm,
tloušťka tvrzeného skla 12 mm, cena
172 690 Kč, WWW.GLASITALIA.COM

INZERCE

KAŽDÝ
NÁŠ INTERIER
MÁ SVŮJ PŘÍBĚH.
DĚKUJEME
ZA PŘÍLEŽITOST
VYTVOŘIT KONCEPT
PRÁVĚ VAŠEHO
PŘÍBĚHU.

DECONCEPT

INTERIER / LIFE / STYLE
w w w. d e c o n c e p t . c z
w w w. f a c e b o o k . c o m / s t u d i o d e c o n c e p t
Štefánikova 2664 Zlín
00 420 577 001 434

INSPIRACE
Porcelánový čajový set Couleur (Kinto)
složený ze stohovatelné konvice s vestavěným
sítkem, šálku a talířku, objem 0,5 l, cena
1 301 Kč/ks, WWW.ESUPERSTORE.CZ
Dekorativní stojánek na květináče s bylinkami
Form Herb Stand (Sagaform), z lakovaného
kovu, rozměr 33 × 27 × 9,5 cm, cena 695 Kč,
WWW.NAOKO.CZ

SYMBIÓZA, NEBO
SOUPEŘENÍ?
Interiérové pozadí, jaké vytvoří momentálně populární beton
nebo stěrka, lze oživit vhodně zvolenou doplňkovou barvou.
Šedá si zachová svou důstojnost a odstup, zatímco si z ní budou
žlutozelené doplňky tak trochu utahovat.
PŘIPRAVILA: LUCIE SPOUSTOVÁ, FOTO: ARCHIV

Betonové květináče Gard
(House Doctor), vyrobeno
z betonu, sada dvou kusů,
cena 5 250 Kč,
WWW.VEMZU.CZ

Nástěnný věšák Hook Sparrow
(Qualy), plast, rozměr 5 × 7 × 11 cm,
v několika barevných variantách,
prodává se v sadě po dvou, cena
345 Kč, WWW.NAOKO.CZ
Povlečení na jednolůžko Mina (Esprit),
bavlněný satén, zapínání na zip,
rozměr pokrývky 140 × 200 cm
a polštáře 70 × 90 cm, cena 1 699 Kč,
WWW.KIKA.CZ
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INZERCE

exklu
ziv
ní

návrhy

Nástěnné hodiny Watch (House Doctor),
beton a kov s mosaznou úpravou, průměr
28 cm, cena 1 496 Kč, WWW.DESIGBUY.CZ
Limetková konvička na zalévání Aquastar
(Eva Solo) s kropítkem, kombinace
kvalitního plastu a chromovaného plastu,
objem 2 l, cena 949 Kč, WWW.KULINA.CZ

Kompletní návrhy interiérů, zprostředkování realizace na klíč a odborný
dohled nad realizačním týmem k
docílení designu v každém detailu.
Variabilní křeslo Nest Pistacie
(Karup), výplň z vlněné směsi
s pěnovým jádrem, rozměr 120
× 85 × 110 cm, cena 9 799 Kč,

VITAE znamená design do
Vašich interiérů.

WWW.BONAMI.CZ

VITAEdesign.cz
778 888 966
info@vitaedesign.cz

ukládání

Domácí
výklaDní skříň
nábytek pro uskladnění oděvů a obuvi už dávno není interiérovým outsiderem. Hitem
nejsou ani uzavřené, ani otevřené sestavy. letošní rok přeje především sofistikovaným
vitrínám.
PŘIPRAVILA: VEROnIkA MOTYČkOVá, FOTO: ARCHIV

1 Jako architektonické řešení
Šatní program Ophera
s integrovaným sezením
(Lema Mobili), design Piero
Lissoni, výběr materiálů,
křeslo čalouněné látkou,
kůží nebo eko kůží, cena
dle individuálního řešení,
WWW.STOCkIST.CZ
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„Trend Book 2018“ neboli nepsaná pravidla posledních trendů se letos
jednoznačně shodují. Glorifikují sklo v interiéru, a to ideálně ve variantě
vitrín a skříní připomínajících výlohy na ulicích. Interiérové výlohy zcela
korespondují s tendencemi postupného rozšiřování polyfunkčních
místností, které dnes nespojují už jen kuchyňskou zónu s obývací, ale
třeba také ložnici s koupelnou a šatním zázemím. Skvěle vypadají třeba
jen solitérní skleněné moduly nahrazující příčky pro oddělení místností.
Nutno podotknout, že sklo, které se používá do interiéru, je
několikanásobně silnější a samozřejmě odolnější.

2 Nepostřehnutelné

signifikanty přepychu

Pocit luxusu podle posledních trendů podtrhují dokonale tenké
profily a perfektně provedené detaily včetně vychytávek, které
jsou na první pohled nenápadné, ale dozajista budou
v následujících letech nepostradatelné. Řeč je například o novince
od italského výrobce Lema Mobili, který letos na milánském
veletrhu odprezentoval unikátní systém odvětrávání Lema Air
Cleansing Control, který pomocí fotokatalytické oxidační
technologie čistí vnitřní prostory a odstraňuje nepříjemné pachy.
Jedná se o sofistikovaný program, který by měl být v případě, že
právě řešíte téma vnitřního vybavení skříní, v hledáčku vaší
pozornosti.
Šatní skříň Bangkok s posuvnými dveřmi (Poliform),
design Opera Design, dvířka čalouněná kůží se
sofistikovanými integrovanými kovovými rukojeťmi,
cena od 400 000 Kč, WWW. SYMERSKY.CZ

Šatní program Siparium (Rimadesio),
design Giuseppe Bavuso, výběr materiálů
i vnitřního vybavení, cena dle individuálního
řešení, WWW.KONSEPTI.COM

Šatní skříň Kyn (Lema
Mobili), design David Lopez
Quincoces, tepelně
opracovaný dub a výběr
ze 40 neprůhledných
lakovaných barev s lehkým
obvodovým profilem
a integrovanými rukojeťmi,
cena dle individuálního
řešení, WWW.STOCKIST.CZ
www.modernibyt.cz
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ukládání
Vestavná šatní skříň C6130
z kolekce Now! Slide (Hülsta),
povrchová úprava lesk,
cena šatní skříně 68 034 kč,
WWW.HOMESTYlE.CZ

3 Utajené zázemí
Ne vždy je půdorys velikostí velkorysý, ale i tak se
nabízejí mnohá další řešení. Osvědčenou je
bezesporu výroba vestavných šatních skříní včetně
vnitřního vybavení na míru. Stylově vypadají
velkoplošné modely s vhodně zvolenou barvou
a povrchovou úpravou dvířek. A protože výrobci
nábytku na míru sledují nejmodernější trendy,
dokážou přijít s inovacemi plnohodnotně
konkurujícími šatním modulům z nabídky světově
známých výrobců.

4 Solitérní řešení
Ne vždy je praktická stránka tím hlavním faktorem,
který ovlivní výběr vybavení. Dnešní doba
významně dopřává solitérním řešením a řada
interiérových designérů pracuje výhradně
s kusovým nábytkem. Jednoznačnou výhodou
oproti vestavným modulům je možnost snadné
výměny či přesunutí v prostoru.

Řešení šaten či šatních
skříní je zásadní součástí
dispozičního plánu. Je
vhodné s ním počítat ještě
před rekonstrukcí.

Volně stojící sestava šatních skříní
line s křídlovým typem dveří (Hanák
nábytek), výběr barevných
i materiálových provedení, použití
oboustranného lakování sedmi
vrstvami prémiového laku, cena
na dotaz, WWW.HAnAk-nABYTEk.CZ

Šatní skříň Gliss Master
s prosklenou vitrínou (Molteni),
designVincent Van Duysen,
dvířka čalouněná eko kůží, cena
na dotaz, WWW.CSkARlIn.CZ
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Šatní skříň Solferino s křídlovým
typem dveří (Boffi), design Piero
Lissoni a Decoma Design,
dýhované dřevo, povrchová
úprava lak, variabilní vnitřní
řešení, cena dle individuálního
řešení, WWW.KONSEPTI.COM

Univerzální závěsný systém
Boutique Mast s policemi či
kontejnerem (Porro), design Piero
Lissoni, železná či mosazná
konstrukce, dřevěné doplňky,
modulární řešení, cena na dotaz,
WWW.KONSEPTI.COM

Volně stojící šatní modul Cover
(Porro), design Giuseppe
Bavuso, kovová základna, výběr
materiálů vnitřního vybavení,
sklo, cena dle individuálního
řešení, WWW.KONSEPTI.COM

INZERCE

ukládání

Šatna Gliss Master (Molteni),
design Vincent Van Duysen,
možnost sestavení lineárního či
rohového modulu, vnitřní
příslušenství podle potřeb klienta,
cena dle individuálního řešení,
WWW.CSkARlIn.CZ

5 Monitoring šatníku
Pro stoprocentní využití šatny je velmi důležité její vnitřní vybavení. Je-li
možnost nechat si jej vytvořit na míru, projděte si nejprve zásoby vašeho
oblečení. Co nosíte nejvíce a nejčastěji a jakému typu údržby ten konkrétní
kus a materiál podléhá. Přirozeně nejvýhodnější je dostatečné množství
místa pro zavěšení. Kromě toho, že se vyhnete zbytečnému skládání,
docílíte většího přehledu nad oděvy. Své o tom ví výrobci, kteří nabízejí
jedinečná řešení například pro zavěšení kalhot. Dobře poslouží také mělké
zásuvky a police s integrovaným osvětlením. Systém a pořádek v oblečení
dokáže kromě úspory času šetřit také váš rozpočet.

Systém řešení zásuvek na míru
dle požadavků a životního stylu
zákazníka jako trend moderního
šatního zázemí, detail šatny
Break (Novamobili), dřevo,
cena dle individuálního řešení,
WWW.CASAMOdERnA.CZ
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skříně
kuchyně

nábytek na míru

knihovny komody
koupelnový nábytek
posuvné dělící stěny
postele stoly a stolky
dětské pokoje
sedačky na míru

www.indeco.cz

INSPIRACE

Podlahová krytina Togo 2M
(Hornbach), korkový dekor,
PVC, cena 199 Kč/m2,
WWW.HORNBACH.CZ

Tvrzený kámen TechniStone
z kolekce Rustic (TechniStone),
odstín Taurus Terazzo Grey, vysoce
odolný materiál vhodný pro
kuchyňské či koupelnové desky,
dlažbu atd., cena na dotaz,

Tvrzený kámen
TechniStone z kolekce
Essential (TechniStone),
odstín Classic Ice,
cena na dotaz,
WWW.TECHNISTONE.CZ

WWW.TECHNISTONE.CZ

JAKO NEBE
A DUDY...
Terrazzo a korek – dva odlišné dekory, kterým to ale také
v kombinaci nečekaně dobře ladí. Navíc se mohou stát
jedinečnou alternativou, přijde-li vám například klasický
mramor již dávno zevšednělý.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Vliesová tapeta Terrazzo (Ferm
Living), odstín rose, výroba metodou
tradičního tisku s úpravou
WallSmart, 10,05 × 0,53 m, cena
1 940 Kč, WWW.DESIGNVILLE.CZ

Kávové stolky Fragment (Bonaldo),
design Alain Gilles, kovové
konstrukce, desky z výběru
materiálů, cena na dotaz,
WWW.CSKARLIN.CZ

Stolek a úložný prostor Degree
v jednom (Kristalia), design Patrick
Norguet, polypropylen a korek, cena
od 8 652 Kč, WWW.PUNTODESIGN.CZ
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Multifunkční taburet Pipo Big
(Crowdyhouse), 100% přírodní korek
a lano, 7 kg, 40 × 40 × 45 cm, cena cca
7 325 Kč, WWW.CROWDYHOUSE.COM

kuchyně | skříně | nábytek
m a te r
kuchyn iál
lamino ě je
t m av ý b e to n
až
lesklý lut ý
lak

Uvažujete o pořízení kvalitního nábytku podle svého vkusu a potřeb? Naše
zakázková výroba a bohaté zkušenosti Vám poskytnou široké možnosti řešení.
Při výrobě našich kuchyní a nábytku používáme pouze kvalitní suroviny a řídíme
se osvědčenými řemeslnými recepty, tak abychom vám vždy mohli zaručit vysoký
komfort užívání po celou dobu životnosti nábytku. Nakupujte u výrobce.

Foto: Václav Valný

Praha 4 – Pankrác Hvězdova 1734/2c | Praha 8 – Karlín Křížíková 682/34a |
Brno Příkop 6 | Průhonice – Čestlice V Oblouku 800 | Brandýs nad Labem
Husova 841/2

WWW.JNINTERIER.CZ TEL.: 800 900 850

návštěva

Druhý Domov
Pro mladý pár z Brna je tento atraktivní horský apartmán s výhledem do přírody
v moderním developerském projektu v Dolní Moravě víc než víkendovým sídlem.
Představuje druhý domov. Stavba i interiér jsou dílem architekta Michala Kristena.
PŘIPRAVILA: LEnKa SaULICHOvá, FOTO: LUKáš HaUSEnBLaS

Podlahu celého apartmánu
tvoří lesklá velkoformátová
dlažba v neutrální barvě
s elektrickým podlahovým
vytápěním. V každé místnosti
je ho možné regulovat
samostatně podle
individuálních potřeb
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u Lamino (Egger) zvítězilo nad dřevěnou
dýhou díky své odolnosti, bezúdržbovosti
a dokonale autentickému vzhledu dřeva
včetně reliéfního povrchu. Vnáší sem
praktičnost i emoce. Stůl v jídelně je možné
podle potřeby vysunout do prostoru a dokola
pohodlně usadit šest osob na židle
od prodejce Lino design z Brna
uq Obývacímu prostoru dominuje rozkládací
sedací souprava (IKEA). U krbu je možné
posedět v efektně čalouněném ušáku (Kika).
Posuvné dveře do master ložnice umožňují
nejen přístup, ale i optické zvětšení prostoru

pady, projevil svá přání. Vzájemně jsme si naslouchali,“ uvádí architekt Michal Kristen. Dnes se
majitelé těší z příjemného, kompaktního domova,
který nebylo třeba nijak dodatečně zútulňovat.
Nic nijak okatě neruší ani nepřitahuje pozornost.
Celek působí velmi hřejivě a přirozeně.

Pohodlí bez komPromisů

p Plnohodnotné vybavení
kuchyně bylo požadováno už
v zadání. Všechny vestavné
spotřebiče (Electrolux) včetně
kombinované pečicí a parní
trouby jsou na svém místě
a nechybí ani vinotéka.
Stylově sem skvěle zapadá
i antracitové nádobí Kivi
z keramiky (Pentik), které
navrhla finská designérka Anu
Pentik
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N

a tomto místě si manželé přáli vytvořit
zázemí, které bude opakem jejich městského domu. „Bílý, moderní, prosklený,“
ilustruje svým vyjádřením odlišnost trvalého bydliště majitel zdejšího apartmánu v horském prostředí Jeseníků. „Trávíme tu hodně času, proto
jsme toužili po výrazové změně a také jsme si přáli, aby objekt dobře zapadl nejen stylem stavby,
ale i použitými materiály.“ Jsou adekvátní měrou
aplikovány vně i uvnitř. Interiér je velmi moderní, ale přitom i útulný a dokonale harmonický. Při
neustálém pendlování mezi městským a horským
interiérem majitelé pociťují za žádoucí stylovou
změnu prostředí. Určitě netrpí ztrátou komfortu!
Devadesát metrů čtverečních, skvělé vybavení domácnosti všemi nezbytnými spotřebiči a příjemné, praktické prostředí tvoří bezvadnou základnu
pro spokojený život. „Rozhodně jsme se nechtěli
na horách stylizovat do minulých století. Také
jsme nechtěli kopírovat roubenku, ale postavit
vhodnou moderní stavbu, která by se sem dobře
hodila a nepůsobila jako pěst na oko,“ říká majitel. Základ všeho tvoří přírodní materiály. Multifunkční otevřený prostor interiéru samotného
apartmánu poskytuje plochu společenskému dění
i odděleného soukromí. Na jedné straně hlavního
obytného prostoru majitelům, na druhé hostům,
případně dětem apod. „Interiér je výsledkem velmi intenzivní roční spolupráce a nepřetržitého
dialogu s majiteli. Každý přišel s vlastními ná-

Apartmán je koncipován tak dobře, že se na
první dojem jeví mnohem větší. K tomu přispívají i použité barvy. „Od počátku jsme měli naprosto jasno v barevném ladění. Chtěli jsme jen
jeden dekor dřeva a neutrální barvy,“ vysvětluje
majitelka. Interiér skýtá dostatek volného prostoru, pohodlí v kuchyni, u stolu i u krbu a stejně
tak nezbytnou intimitu master ložnice s velkou
koupelnou, kde je dvojumyvadlo, vana i sprchový kout. Jako v luxusním hotelu se tu budou cítit
i návštěvy, kterým nabízí nevšední komfort další
ložnice a koupelna se sprchovým koutem, které jsou situovány na konci chodby v druhé části
apartmánu. Tím je zaručeno i potřebné soukromí.
Pamatováno bylo také na dostatek úložných prostorů, které se nacházejí po obvodu celé předsíně.
Na protější straně za posuvnými dveřmi je skrytý
nepostradatelný tandem domácích pomocníků –
pračka se sušičkou a najdete zde i oddělené WC.
V lyžařském areálu se neobejdete bez komory či
šatny, kam můžete uložit objemnější předměty
a sportovní výstroj. Ta nebyla také opomenuta.
Není velká, ale vyhovující. Vstup dovnitř je důmyslně integrován do obkladu šatní stěny prakticky hned v zádveří vedle vchodu do apartmánu.
Celý prostor vyniká mimořádnou provázaností
s venkovní terasou, na niž je možné vstoupit přímo z obou ložnic a v teplých dnech ji propojit se
společenským prostorem. Hlavní předností tohoto apartmánu je také maximální komfort. Díky
dokonalému vybavení a barevnému sladění se tu
člověk necítí jako v hotelu a není v ničem odkázán
na okolí. Jde o plnohodnotně vybavenou domácnost, která nezávisí na dostupnosti služeb. Téměř
sedmdesát kontrolních dnů jistě přispělo ke kvalitnímu dotažení celého prvotního konceptu. Majitelé výsledek chválí, je jim tu dobře a apartmán
si opravdu užívají. Nejezdí sem jen na návštěvu,
ale „domů“ a nikdy se jim odtud nechce odjíždět.
Na jaře ještě plánují zahradní úpravy, vybavit terasu venkovním nábytkem a těší se už na grilovací
sezónu.
■

www.modernibyt.cz
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+

jak to
vidím

ing, arch. michal kristen,
architekt

„Při návrhu stavby bylo
cílem dosažení optimálního
souladu exteriéru s interiérem s respektováním okolí.
Mám rád tvarosloví moderních staveb, které jsem ale
zjemnil použitými teplými
materiály. Proto jsem pracoval se dřevem, probarvenou omítkou, antracitovým
plechem na střeše a gabionovými zídkami s kamenem.
Ke klíčovým požadavkům
patřilo nejen volně navazující propojení prostoru
venkovního a vnitřního, ale
také v případě potřeby možnost oddělit prostory uvnitř,
například posuvnými dveřmi
do ložnice či koupelny majitelů,“ dodává autor projektu stavby i interiéru apartmánu, architekt
Michal Kristen. Je absolventem architektury VUT v Brně a jako autorizovaný architekt se zaměřuje nejen
na interiéry, ale i exteriéry budov.
Preferuje otevřený volný prostor
s důrazem na řemeslné zpracování detailů. Rád čte, poslouchá
vážnou hudbu, cestuje a zajímá se
především o architekturu a design.
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN,
autorizovaný architekt,
tel.: 731 523 951, e-mail:
michal.kristen@atelierkristen.cz

up Master ložnice s nenápadnou
skříní integrovanou s obkladem
a spoustou úložného prostoru
dokonale slouží svému účelu
u Prostorná terasa navazuje
na obývací prostor i obě ložnice
p
p+p Ložnice pro hosty je vybavena
nábytkem zhotoveným na míru z lamina
v dekoru dřeva a umožňuje přímý vstup
na terasu. Antracitové tóny podporuje
i vlněná deka (Pentik) s decentními
motivy ptáků
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t Koupelna pro hosty je
vybavena pouze sprchovým
koutem s praktickou
odkládací nikou. Umyvadlo
(Laufen) je posazeno
na skříňce vyrobené podle
návrhu architekta Michala
Kristena

p
p+p Koupelna majitelů
s keramickým obkladem v antracitové
barvě v kontrastu s obkladem
v dekoru dřeva je vybavena klozetem
i dvojumyvadlem (obojí Laufen), které
je posazeno na zakázkově zhotovené
skříňce. Vešla se sem vana (Laufen)
i sprchový kout umístěné v nikách.
Vše doplňují baterie Hansgrohe
up Předsíň poskytuje dostatek
úložného prostoru. Za posuvnými
dveřmi skrývá niku s pračkou
a sušičkou a za dalšími samostatnou
toaletu s keramickým klozetem
(Laufen)
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all-in-one

inzerce

Nové

řešeNí pro zabezpečeNí domu!

novinka dostupná od května 2018

Somfy One +

půdorys
❖

vestavěná HD kamera s nočním viděním ❖ vestavěná

siréna 90+ dB, kterou lze ovládat na dálku

1

upozornění při detekci pohybu i kouře

❖

❖

zasílání

kompatibilní

s inteligentní domácností TaHoma a příslušenstvím
Somfy Protect
2

Echo)

❖

❖

možnost ovládání hlasem (Amazon

funkce Správa uživatelů – automatické nasta-

vení dle úrovně uživatele
3

8

7

4

❖

❖

vestavěná záložní baterie

jednoduchá instalace

5
6

1/ venkovní terasa 2/ ložnice 3/ obývací část s kuchyňským
koutem a jídelním stolem 4/ ložnice 5/ koupelna 6/ WC
7/ vstupní prostory 8/ koupelna + WC

www.somfy.cz
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NA DEVĚT ŽIVOTŮ
Charles Bukowski kdysi napsal, že „čím víc koček máš, tím dýl žiješ“. Prý
se na to jednou přijde a pak budou mít lidi doma tisíce koček a budou žít
věčně. A tomu už se opravdu vyplatí přizpůsobit interiér...
PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

Hračka Topo (Mol), design
Regina, falešná kožešina,
cena 550 Kč,
WWW.MAKETHEMROAR.COM

Misky a tác The Sky (Deny Designs), design
Bianca Green, keramika a rám z bambusu,
cena 480 Kč, WWW.DENYDESIGNS.COM

Toaleta pro kočky
Poopoopeedo (Sin Design),
ABS plast, 70 × 40 × 40 cm,
cena 2 490 Kč, WWW.ALPETI.CZ

Nástěnná sestava pro kočky
(Dote design), plsť
z recyklovaných PET lahví,
cena na dotaz, WWW.DOTE.CO

Pracovní stůl CATable (Lysc),
design Ruan Hao, masivní
dřevo, cena na dotaz,
WWW.LYCS-ARC.COM

Škrabadlo pro kočky Torre
(Miacara), výška 70
a 110 cm, cena od 13 900 Kč,
WWW.MIACARA.COM
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Optimální
klima pro
vaše potraviny.
Celoročně.
ETA a.
Zelený s.
pruh
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Česk Praha 4 7
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A++
Kombinovaná chladnička ETA v provedení 2 m i 185 cm. Nerezové chladničky vybavené
pokročilou beznámrazovou technologií NO FROST ADAPT+ , tichým ECO motorem i XXL
boxem na ovoce a zeleninu koupíte u největších elektro prodejců.

koupelna

Moderní necky
Vany vstupují do souboje se sprchovými kouty a velmi často soupeří o pozornost
uživatelů pokaždé, když chybí centimetry. V prostorných koupelnách je však jejich pozice
neotřesitelná. Staví na odiv efektní zevnějšek i kvalitní materiál.
PŘIPRAVILA: lenka SaulICHoVÁ, FOTO: aRCHIV

Volně stojící vana Roca
newcast (Roca), tradiční
design od roku 1921, litina,
cena od 62 989 kč,
www.RoCa.Cz
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Volně stojící vana Bettelux Oval
Couture (Bette), 185 × 85 cm,
smaltovaná titanová ocel, vnější
část čalouněna nepromokavou
textilií, ve více barvách, cena
na dotaz, www.pErfECtO.Cz

P

ochopení rostoucího vý
znamu odpočinku se od
ráží i v oblibě van. A ne
ledajakých! Stále častěji totiž
upřednostňujeme líbivý design
před praktičností. Máme po
třebu nechat vyniknout jejich
křivky a podléháme kouzlu mo
derních materiálů. Hodně rádi
si užíváme relaxaci vleže a k va
nám se přikláníme také v přípa
dě, že jsou součástí rodiny děti
nebo můžemeli mít doma dvě
i více koupelen. V mnoha ohle
dech už nelze na koupelnu na
hlížet jen jako na jednu samo
statnou místnost a rozhodně ji
už nelze chápat jen jako prostor
intimní hygieny těla. Přináší
stále propagovanější životní styl
wellness, v jehož duchu je dnes
koncipována. Překračuje hra
nice ve všech směrech a často je
i boří. Lidé chtějí v duchu hygge
žít příjemně, být šťastní a v po
hodě. Pokud si to mohou dovolit,
není tedy divu, že jsou ochotni
za kvalitu zaplatit i milionové
sumy.

EfEktní dEsign
i kvalitní matEriál
Atraktivního vzhledu se do
stává spíše vanám určeným
k osazení volně do prostoru –
právě takto vynikne nejlépe je
jich tvar, který může připomínat
i umělecký artefakt, a v případě

nevšedních kousků také jejich
mimořádný materiál. Například
sklo, dřevo či kámen. Výjimkou
už nejsou ani vany vytesané
z jednoho kusu kamene. Znač
ka Bette koketovala dokonce
i s textilií. Pokud máte rádi ex
perimenty a odvážné nápady,
váš interiér vám díky nim nebu
de nikdy připadat nudný a ne
osobní.
Hojně se však v koupelnách
zabydlely vany akrylátové
(zpravidla z materiálu Lucite,
který může být obohacen tře
ba antibakteriální přísadou)
a vany ocelové s vrstvou smaltu.
Kvalitní smaltované vany jsou
velmi odolné, mohou se pyšnit
dlouhou životností i třicetile
tou zárukou. Vylepšení akrylátu
přinesla technologie nástřiku
skelného laminátu, která pod
pořila kreativitu tvůrců stejně
jako lité hmoty, které tvoří smě
si mletých minerálů a akryláto
vých pryskyřic. Svoji pozici si
vydobyly i vany z kompozitních
materiálů, které obsahují vyšší
podíl pryskyřic. Tak se zrodily
materiály Quaryl, Belatec, Mar
bex apod. Až donedávna se na
trhu nejčastěji vyskytovaly vany
ve tvaru klasického oválu. Dnes
si zásluhou nových materiálů
a také díky invenci designérů
můžete pořídit vany rozličných
tvarů.
■

Volně stojící vana z kolekce aveo
new generation (Villeroy Boch),
design atelier Conran & Partners,
190 x 95 cm, materiál Quaryl,
cena 126 352 kč, www.sikO.Cz

Volně stojící vana il Bagno alessi
One (Laufen), design Stefano
Giovannoni, materiál Sentec, cena
od 74 455 kč, www.laufEn.Cz
www.modernibyt.cz
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Zdeněk tržil,
Duravit

panuje všeobecně rozšířený názor, že muži nemají k vanám zrovna vřelý vztah a zpravidla v domácnosti preferují sprchový kout.
je to i váš postoj?
Volně stojící vana muse (Kos),
170 × 85 cm, materiál Silkstone,
cena 105 270 kč,
www.designbath.cZ

Vana bevel (Santech) s panelem,
180 × 86 cm, akrylát, cena
38 889 kč, www.perfecto.cZ
Volně stojící vana nigra
(Polysan), 158 × 83 cm, litý
mramor, cena 49 250 kč, za 15%
příplatek barvy podle vzorníku
RAL, www.sapho.cZ

Patřím do skupiny mužů,
kteří preferují ryzí sprchování. Dříve jsme měli vanu, ale
nyní máme prostorný sprchový
kout a je to přesně můj šálek
kávy. Od koupele mne odrazuje
regulovatelnost teploty vody.
Zpravidla byla voda příliš
horká nebo naopak zchladla až moc rychle. Sprchový
kout v kombinaci s hlavovou
sprchou u mne koupel plnohodnotně nahrazuje. Navíc
napouštění vany a následná
koupel je i časově náročnější.
jakou vanu z hlediska materiálu považujete za nejlepší a proč?

Z vlastní zkušenosti mohu
porovnat ocelovou a akrylátovou vanu. Oba materiály mají
z mého hlediska svá pro a proti.
Já osobně bych volil akrylát.
Pocitově mi přijde příjemnější,
dá se lépe udržovat – leštěním, broušením – a v případě
poškození i lépe opravit. Navíc
je váha akrylátové vany nižší,
což je velké plus při transportu
a instalaci. Výrazně se tím snižuje riziko poškození. Dále mi
přijde akrylát i méně klouzavý.
kterou vanou jste vybavil svoji
domácnost?

Jak jsem zmiňoval, v současné době máme prostorný
sprchový kout. Pokud bych
si mohl vybrat, tak by to byla
akrylátová vana s bezešvým
panelem Vero Air. Zpracování
a pevnost panelu je na vysoké úrovni a téměř identické
jako u vestavné varianty.
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KONVEKTORY
DESIGNOVÉ A EFEKTIVNÍ
VYTÁPĚNÍ

Vana City (Ravak),
180 × 80 cm, akrylát,
cena 14 990 Kč,
www.ravaK.Cz

Volně stojící vana Luv
(Duravit), design Cecilie
Manz, kompozitní materiál
DuraSolid A,
cena 141 720 Kč,
www.duravit.Cz

optimální okamžitý
topný výkon těles
významné úspory energie
za vytápění
pro všechny zdroje tepla
včetně tepelných čerpadel
mnoho variant rozměrů i barev
podlahové, nástěnné,
lavicové provedení

korado.cz | infolinka: 800 111 506

koupelna
Bette posouvá
hranice a ukazuje,
jak lze zpracovat
glazovanou
titanovou ocel.

Vana Cubito (Jika), akrylát,
cena od 6 640 kč, www.jika.Cz

Vana Silenio (Kaldewei),
design Anke Salomon,
smaltovaná ocel, 170 x 75 cm,
cena 28 031 kč,
www.proCeram.Cz

Volně stojící vana z kolekce
Betteloft ornament (Bette), design
studio Tesseraux + Partner of
Potsdam,181 × 81 cm, smaltovaná
titanová ocel, vně reliéfní geometrický
vzor, ve více barvách, cena na dotaz,
www.Dorint.Cz

Volně stojící vana meisterstück
Classic Duo oval (Kaldewei),
170 × 75 a 180 × 80 cm,
smaltovaná ocel, povrchová
úprava Perl-Effekt, orientační
cena 130 000 kč,
www.koupelny-ptaCek.Cz

86

OCHUTNEJTE

DOKONALE ČISTOU

VODU

Filtrací kohoutkové vody získáte
chutnější vodu bez vodního kamene.
Výhradní zastoupení více než 36 značek.

Potten & Pannen – Staněk: Újezd 25, Praha 1 I Nový Smíchov, Praha 5
Palladium, Praha 1 I Obchodní 110, Čestlice I Rumunská 43, Liberec
Šantovka, Olomouc I Vaňkovka, Brno I NC CENTRAL, Bratislava
www.pottenpannen.cz

DETAIL

OTVÍRÁNÍ OKATÉ
A SKRYTÉ
Zabývat se volbou dveří už ve fázi hrubé stavby se může jevit jako předčasné. Omyl! Abyste
dokázali vytvořit harmonické propojení celku, je třeba v interiéru včas naplánovat všechny
vazby. Jedině tak docílíte žádoucího efektu.
PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: ARCHIV
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Bc. Petr Paksi, mBa,
obchodní ředitel společnosti J.A.P.,
uceleného výrobce designových
dveřních systémů

jak vnímáte soulad dveří v kontextu s interiérem?

Osobně se kloním k názoru, že
vzhled dveří by měl vždy korespondovat se zbarvením či stylem podlahy. Tomu napomáhají
i aktuální trendy v konstrukci
dveřního křídla, a to především jeho hliníkový rám. Ten
na rozdíl od toho klasického
dřevěného umožňuje na povrch
dveří využít úplně jakýkoli
typ materiálu či dekoru – sklo,
dýhu, tapetu nebo i obyčejnou
nabarvenou MDF desku. A co
víc, můžete je i vzájemně kombinovat. Mezi nejžádanější patří
sklo a dýha. Vše vynikne tzv.
na druhou v kompletu těchto
dveří se skrytými zárubněmi.
A co se mně osobně hodně líbí,
je fakt, že současné trendy
vybízejí k využívání dřevin
typických pro danou lokalitu.
Pro naši českou a moravskou
kotlinu je tedy vhodné volit
především duby, jilmy, kaštany
nebo javory. Osobně doporučuji
zanechat dřevu i jeho krásný
přirozený vzhled s viditelnými suky nebo prasklinami,
které zútulní a zatraktivní váš
interiér na podlaze i dveřích.

Dveře vitrum (Dorsis) se skrytou
zárubní, kalené mléčné sklo,
orientační cena včetně kování
30 000 kč, www.dorsis.cz
www.modernibyt.cz
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Současným velmi
rozšířeným hitem
jsou dveře s CPL
povrchem, odolným
vůči mechanickému
poškození i barevným
změnám působením
slunečního světla.

Dveře Royal 254-la2-S (Prüm),
bílá exklusiv, výplňové sklo Flora 2,
cena 5 800 Kč, dveře Royal 254
(Prüm), bílá exklusiv, cena
od 5 800 Kč, www.pRum.cz

Nenápadně
Také nenápadné dveře mohou být vnímány rozdílně.
Někomu postačí zcela zřetelně viditelné dveře, které ale
dobře splynou s celkem v neutrální barevnosti či
hladkým povrchem, který zbytečně nekřičí tvarovanými
profily. Sázkou na jistotu mohou být tóny neutrálních
barev, případně sjednocený dekor dřeva s podlahovou
krytinou nebo čiré sklo, které umožní optické zvětšení
prostoru výhledem do další části interiéru. Zvlášť
pěkného efektu docílíte v případě, že bude i za dveřmi
pokračovat stejná podlaha. Z důvodu úspory místa roste
zájem o dveře posuvné, které se mohou pohybovat
po stěně ukotvené v garnýži, nebo se zasouvají
do stavebního pouzdra. Jste-li náročnější a vyžadujete-li
vyšší stupeň nenápadnosti, dopřejte si dveře zcela
shodné se stěnou, v níž budou zabudovány. Můžete je
integrovat do stěn polepených tapetou či ošetřených
různými omítkami či stěrkami. Dokonalé dveře mohou
mít i každou stranu jinou a přitom být po obou stranách
téměř neznatelné. K neviditelnosti vám pomohou i kliky,
jejichž dekor může být zcela identický s plochou dveří,
ale především skryté závěsy i zárubně a magnetické
prahy, které jim umožňují naprosto zmizet ve zdi.

Dveře Fortius 52 (Dorsis) se skrytou
zárubní, design Atelier Kunc Architects,
orientační cena včetně kování
27 000 Kč, www.doRSiS.cz
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Dveře Royal 251-LA3-S
a dvoukřídlé dveře Royal 251-LA3-S
(PRÜM), barva bílá exklusiv, sklo
Mikado 2, fixní nadsvětlík,
atraktivní frézování v křídle, ceny
od 3 800 Kč, www.pRum.cz

Dveře Space (Hanák
nábytek), dýha jasan
carbon, cena na dotaz,
www.hAnAK-nAbyteK.cz

inzerce

ilustrační foto

detail

Dveře Master (J.A.P.), hliníková
konstrukce, výška 3,7 m, bez
zabudovaného nadpraží, cena
od 12 935 Kč, www.dvere-jap.cz

Posuvné dveře Master
(J.A.P.), design Jan
Ranný, barevné sklo,
cena od 12 935 Kč,
www.japcz.cz

Nápadně
Přestože budete za všech okolností soustředěni
na pečlivou přípravu každého detailu interiéru a padne
i včasné rozhodnutí ohledně volby dveří, je dobré si
uvědomit, že důraz kladený na nápadnost nemusí být
vždy dostačující. V celkovém kontextu interiéru může
vyznít ne tak výrazně, jak jste si představovali.
Pochopitelně se liší i představy o tom, jak individuálně
vnímáte intenzitu výrazu. Pro někoho je už dost
nápadným prvkem jemný dekor tón v tónu, někdo
přitvrdí efektním dekorem dřeviny a další i nezvyklým
tvarem dveří či jásavou barvu. Důležité je vědět, že
máte na výběr z mnoha možností a kontrast není
zapovězen. Pokud toužíte po mimořádném efektu,
můžete sáhnout po všech výrazových odlišnostech
současně a zvolit nápadné dveře individuální výšky
i šířky, tvarově zajímavé například díky speciálnímu
rámu či ozvláštněné efektním dekorem a k tomu ještě
v živých barvách. Dokonce se mohou přemisťovat
po stěně a být stále na očích a suplovat atraktivní
obraz. Takový obraz si můžete vytvořit i sami například
na skle, které může být pískované, gravírované nebo
potištěné či lakované. Vždy ale mějte na paměti, že je
důležité, aby nápadný akcent dobře zapadl do interiéru
a s dveřmi uvažujte ve výhledu na desetiletí dopředu.

Dveře rede 12 (Sapeli), jednoduché
linky a drážky ve tvaru písmene V,
posuvné kování s tichým chodem
Minima, cena bez zárubně a kování
12 960 Kč, www.sapeli.cz
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Dveře Sapglass (Sapeli),
celoskleněné s digitálním
potiskem, kyvné otevírání,
cena od 9 067 Kč,

Posouvejte,

jde to i bez
stavebních úPrav

www.Sapeli.cz

Přestože jsou tradiční otočné dveře v českých
domácnostech stále dominantní, při otevírání v malých
interiérech mohou tvořit nevítanou překážku. Zejména
z tohoto důvodu je začaly nahrazovat dveře posuvné,
které nezasahují do prostoru místnosti.
www.sePos.cZ

Dveře pretoria (Siko),
bezfalcový systém Fiesta
nebo Duo, lepené vrstvené
dřevo obložené dvěma
hladkými dýhovanými HDF
deskami, cena od 11 648 Kč,
www.SiKo.cz

Pokud si chcete pořídit posuvné
dveře do již hotového interiéru, je
pro vás ideálním řešením varianta
posuvných dveří, které se
pohybují v garnýži podél zdi.
Tento posuvný systém vyniká
svojí univerzálností a originální
myšlenkou elegantně ušetřit
místo. Posuvné dveře na zeď sice
vyžadují volný prostor na stěně
vedle dveří, ale místnosti snadno
propojíte, aniž by dveřní křídlo
jakkoli překáželo. Dveře jsou
zavěšené v kolejnici ukryté
garnýží, která je ve stejném
dekoru jako dveře. „Součástí
kompletu může být i obložková
zárubeň, která obsahuje svislý
dorazový hranol. Díky
dorazovému hranolu nezůstává
mezi zárubní a dveřním křídlem
v zavřené poloze žádná mezera
a jednokřídlé posuvné dveře
můžete zamykat,“ říká Lumír
Kozubík, hlavní manažer firmy
SEPOS, předního prodejce dveří
a zárubní s celorepublikovou sítí
vlastních prodejen. Dalším
možným řešením jsou posuvné
dveře bez obložkové zárubně,
které překrývají začištěný
stavební otvor. Posuvné dveře je
možné umístit i na stávající
kovovou zárubeň.

Posuvné dveře na zeď,
foto: SEPOS spol. s r. o.

Posuvné dveře na zeď,
foto: SEPOS spol. s r. o.

DetAIl
Plné dveře (Sepos), dekor bílý jilm (CPL),
obložková zárubeň Sepos, dekor bílá (CPL),
kompletní cena 5 033 Kč,www.SepoS.cZ

Bezbariérové posuvné dveře Nexxt (VV Sklo), nerezové madlo,
osmimilimetrové tvrzené bezpečnostní sklo, rozměr dveří 60,
70 nebo 80 × 200 cm, cena 14 199 Kč, www.vvSKlo.cZ

Plné dveře
(Sepos), dekoru
palisandr bílý
(CPL), cena
2 747 Kč,
www.SepoS.cZ
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Dveře tenga 28 (Sapeli), dýha
teaku bílého ve svislém
provedení a střední pás
s dýhou dubu stříbrného, cena
bez zárubně a kování
12 007 Kč, www.SApelI.cZ

Dveře Alumi Horizon S
FDZ (CAG), dekor bílý
samet se zárubní FABI S
v dekoru bardolino, klika
Maximal (M&T), kompletní
cena 11 979 Kč,
www.DverecAg.cZ

Dveře Gabreta 1 (Solodoor),
povrch SOLO 3D – driftwood, sklo
satinato, cena od 4 404 Kč,
www.solodoor.cz

Přirozeně
Pokud si přejete docílit příjemně
nenucený a harmonický výraz
interiéru, začleňte do něj dřeviny.
V celkovém kontextu může celek
vypadat více či méně dramaticky
s ohledem na zdařilou volbu
dekoru a jeho vyvážené sladění.
Nápadnějšího dojmu dosáhnete
výraznou kresbou dřevin v jejich
rustikálnější podobě. Naopak
jemného jejich uhlazenou tváří
bez jizev. Optimální výsledek
celku však završíte sjednoceným
materiálem nebo aspoň dekorem
podlahy, dveří i zárubně.
inzerce

Systém Easy Door

kuchyně

Mycí záležitosti
správně zorganizovaná a vybavená kuchyň výrazně urychlí a usnadní
nepříliš populární činnosti, jako je mytí nádobí nebo příprava potravin
k vaření. k nim potřebujeme zejména vhodné mycí centrum...
připravila: lucie Pilátová, foto: archiv

Dřez Prepstation D-150
(Schock), Cristadur®,
dostupný v několika barevných
variantách, cena na dotaz,
www.schockcz.cz

N

a otázku, v čem myjeme nádobí, většina
lidí odpoví, že v myčce.
Neobejdeme se ovšem ani bez
dřezu, protože během přípravy
jídla musíme oplachovat ovoce,
zeleninu, ruce a někdy i nádobí, které se do myčky nevejde,
případně ho lze mýt jenom ručně. Jeho výběr podmiňuje nejenom typ kuchyně, ale také to, co
v něm budeme nejčastěji mýt.

aby záDa nebolela
Mycí centrum se obvykle integruje do pracovní desky, kte-
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rá se umísťuje do výšky postavy
uživatelů. Jde o to, abychom se
při práci nemuseli všelijak ohýbat a pracovali pouze s mírně
pokrčeným předloktím. Jenže
dřez má hloubku asi 17 cm, takže k mytí nádobí se už shrbit
musíme. Proto je daleko lepší
umístit dřez výš, než je pracovní plocha (ideálně o tolik, kolik
měří hloubka dřezové vany), což
umožní pohodlnou práci bez
zbytečného namáhání. Záda si
zaslouží šanci i při práci s myčkou, která rovněž patří do vyvýšené polohy, a nikoli na zem.

Praktické, flexibilní,
elegantní
Moderní dřezy dnes nabízejí
chytrá řešení, která funkčně rozšiřují pracovní desku. Vlastně se
dá říci, že tato zóna účinným způsobem podporuje proces vaření
čerstvých potravin, jejichž příprava zabere většinu doby, kterou
strávíme v kuchyni. Dřezy se rozšířily o praktická příslušenství,
kam řadíme nejenom posuvnou
krájecí desku, ale také nerezové
gastronádoby plně kompatibilní s parními troubami renomovaných značek. Gastronádoby

Dřez Prepstation D-150 (Schock), mycí nerezové nádoby,
dřevěná krájecí deska, cena na dotaz, WWW.SCHOCKCZ.CZ

se dají zavěsit do vaničky dřezu,
a díky tomu připravovat suroviny
přímo do nich. Nakonec už stačí
je přenést do parní trouby. Dřez
se tak proměňuje v doslova multifunkční pracoviště. Některé firmy jdou ve vývoji mycího centra
ještě dál.
Součástí výbavy se tak stává
například ultrazvuková čistička, jež účinně zbaví zeleninu nečistot, a to v podstatně menším
množství vody, než kdybychom
ji myli pod tekoucím proudem.
Ekologové nejspíš zajásají nad
odsávačkou použitého oleje,

Keramický dřez Centra 90
(Systemceram), vhodný pro
montáž mezi pracovní desky,
cena 35 696 Kč,

Mycí centrum Washer 120 (Elleci),
dřez materiál Vitrotek, odsávačka
použitého oleje, ultrazvuková
čistička zeleniny, cena na dotaz,

WWW.DREZYSYSTEMCERAM.CZ

WWW.ELLECI.CZ

Dřez COLLECTIS 6 S InFino
(Blanco), silgranit, jasmín, cena
11 690 Kč, WWW.ANCOR.CZ

www.modernibyt.cz
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Keramický dvoudřez
Centra 90 Grönland
(Systemceram), 2 výpusti,
cena 35 696 Kč,
WWW.DREZYSYSTEMCERAM.CZ

Dřezová baterie
Modena, stojánková,
sprška, provedení
chrom, cena 2 998 Kč,

Dřez Signus D-150 (Schock),
granit, možnost více barevných
variant, cena na dotaz,
WWW.SCHOCKCZ.CZ

WWW.NOVASERVIS.CZ

Dřezová baterie FN 9311
(Franke), vhodná pod okno,
povrchová úprava chrom,
bez sprchy, cena 6 413 Kč,
WWW.FRANKE.CZ

která zabraňuje jeho stékání do
odpadu a dál do čističky odpadních vod.

VYCHYTANÉ BATERIE
Stojánková baterie KWC Zoe
Touch Light PRO (Franke),
dotykové ovládání, vytahovací
koncovka, přepínač sprchy, cena
44 650 Kč, WWW.FRANKE.CZ
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Neodmyslitelnou součástí
mycího centra je baterie, která
by měla s dřezem ladit nejenom
po vizuální, ale i materiálové
stránce. Oblíbené jsou pákové
varianty s velmi snadným ovládáním, třeba jenom loktem,

a také baterie fungující na principu senzoru. Moderní elektronické varianty umožňují regulaci teploty a síly proudu vody.
Pro snadnější úklid pracovní
plochy či natočení vody do velkého hrnce, který se do dřezu
nevejde, se budou hodit baterie
s výsuvnou koncovkou. Ta bývá
zabudovaná buď přímo v těle
baterie, nebo se integruje samostatně do mycího centra.
■

Z hlediska ergonomie
by se mycí centrum
mělo nacházet mezi
zónou ukládání
a zónou přípravy jídel.

Dřez ZENAR XL 6 S DampfgarPlus
(Blanco), Silgranit®PuraDur®,
gastronádoby vhodné pro parní trouby,
cena 20 240 Kč, www.ANcoR.cZ

inzerce

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou dokonalost,
nekompromisní kvalitu a absolutní spolehlivost. I proto jsou
nejprodávanější značkou velkých domácích spotřebičů v Evropě.*
Více na www.bosch-home.cz a www.brandexperiencecenter.cz

* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2017

KUCHYNĚ
Při umístění mycího
centra před okno
bude vhodnou volbou
baterie se sklopným
ramínkem, která vás
neomezí v možnosti
větrání.

Fragranitový dřez Kubus 2 KNG
110-62 (Franke), vanilka, snadná
údržba, odolnost proti opotřebení,
cena 10 890 Kč, WWW.FRANKE.CZ

Fragranitový dřez Onyx SYG
611 (Franke), pro horní
montáž, cena 13 552 Kč,
WWW.FRANKE.CZ

Dřez Axis III 6 S-IF InFino
(Blanco), nerez, hedvábný lesk,
závěsná multifunkční miska,
posunutelné krájecí prkénko,
cena 21 140 Kč, WWW.ANCOR.CZ
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Keramický dřez Bela 57
(Systemceram), vhodný pro
montáž do všech typů pracovních
desek, cena 12 826 Kč,
WWW.DREZYSYSTEMCERAM.CZ

Šampión v každé třídě kuchyní

Německé kuchyně Livanza
od Oresi jsou teď nejvýhodnější!
Návrhy kuchyní ve 3D nezávazně a zdarma!

Exkluzivně v síti Oresi
www.oresi.cz

zahraničí

Odvrácená strana
tiché vily
Villa Tranquille (Tichý dům) se nachází mezi vinicemi ve městě Saint-andré-de-Sangonis
na jihu Francie. na první pohled zaujme svou minimalistickou stavbou a mimořádným
výhledem do údolí hérault.
připravila: Dana KLOMínKOVÁ, FOTO: MariE-CarOLinE LUCaT
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Výrazné prošívání
pohovky Ruché (Ligne
Roset) v sytě žluté barvě
oživuje jinak nenápadné
atrium. Křeslo Fifty
(Ligne Roset)

www.modernibyt.cz
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zahraničí

V architektuře domu se odráží
kompozice základních
geometrických tvarů

Jednoduché tvary a velké prosklené
plochy maximalizují propojení
interiéru s exteriérem.

p
p Architektonický prvek
Moucharabieh je typický pro arabskou
architekturu 17. a 18. století
p Zvenku působí Villa Tranquille až
asketickým dojmem
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Z

áměrem architektů ze studia Artelabo bylo
vytvořit dům s co největší mírou soukro
mí. Střídmost domu vychází z jednodu
chého tvaru, přesto je však patrná rafinovanost
provedení.
Stavba na jednu stranu odkazuje k tradičním
hodnotám jižní Francie, zejména použitím staveb
ního materiálu, jako je cihlové zdivo, bílá omítka
a pálená střešní krytina. Nicméně minimální ote
vřeností svých prostor do okolního prostředí se
Villa Tranquille vymyká představám o klasických
domech a budí dojem zvláštního architektonické
ho objektu.
Atria jsou součástí jednotlivých pokojů a jejich
částečné překrývání ústí v prodloužení interiéru.
Chodba působí jako spojovník všech místností
v jeden celek a díky tomu je možný výhled na vi
nice i ze zadní části domu. Kontrast mezi neprů
hledným a uzavřeným vnějškem a světlem přichá
zejícím z atria umocňuje sílu vnitřního prostoru.
Interiér je zařízený nábytkem a doplňky fran
couzského výrobce Ligne Roset, jenž klade důraz
na kvalitu zpracování produktů a pohodlí. Syté
barvy i tlumenější odstíny se dokonale vyjímají
na podkladu bílých stěn a podlahy. Zajímavým
dekorativním prvkem jsou dělicí příčky Mouch
arabieh, orientální mřížoví, které je původem
z arabských zemí.
■

Vrásněnou pohovku Togo
vytvořil pro značku Ligne Roset
francouzský designér Michel
Ducaroy a odkládací stolek
On the rock designérka
M.-A. Sticker-Metralová

inzerce

Blanka 38 5+KK

8 738 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ
Objednávejte
+420 377 825 782

ZDARM A

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

zahraničí

artelabo
Architektonické studio založené
architekty Nadine Chambon
Fayardovou a Laurentem Fayardem.
Vzniklo roku 2012 ve francouzském
městě Gignac.

t Stavba svým
jedinečným řešením
vyčnívá mezi ostatními
domy

půdorys

p Francouzská okna
propouštějí do interiéru výrazné
množství denního světla
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1/ nezastřešené
vstupní prostory
2/ koupelna + WC
3/ pokoj
4/ pokoj
5/ koupelna + WC
6/ nezastřešený pokoj
7/ komora
8/ nezastřešená
obývací část
9/ kuchyňská část
s jídelním stolem
10/ obývací část
11/ nezastřešený
prostor se vstupem
na terasu
12/ zadní terasa
s vyhlídkou

2

1

5

4

3

6

7
8
9

11

10

12

inzerce

Katka 41 3+1

Koberec s kohoutí stopou
působí velice elegantně
a dodává šmrnc celé
místnosti

7 328
měsíčně v programu Nulová hotovost

Kč

Objednávejte
+420 377 825 782

ZDARMA

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

osvětlení
soho (Marset), design Joan
Gaspar, polyetylen speciálně
tvarovaný rotací, svítidlo je
vyrobeno z jednoho kusu
materiálu bez spojů, Ø 38, 57
a 112 cm, cena od 16 808 Kč,
www.lIgHtwoRKs.Cz

Od sOumraku
dO úsvitu
Atmosféra teplé letní noci je obvykle silnějším argumentem než dobře míněná doporučení
spánkových odborníků. Docela nepokrytě vybízí pokračovat v zábavě pod širým nebem,
i když slunce zapadne. A právě to je ta chvíle pro umělé světlo, které může podpořit magii
okamžiku.
PŘIPRAVILA: JAnA PoloMovÁ, FOTO: ARCHIv
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Gregg (Foscarini), design Ludovica+Roberto
Palomba, šířka 31, 46 a 60 cm, rotačně
tvarovaný polyetylen a lakovaný kov, cena
od 5 986 Kč, WWW.BULB.CZ

E

xteriérové osvětlení bylo
dlouho jedním z nejméně výrazných doplňků
všech teras a zahrad. Pravděpodobně záměrně, šlo přece o čistě
funkční prvek umožňující především dobrou orientaci a bezpečný pohyb v prostoru. Co se
týče estetiky, ta v jeho případě
nehrála velkou roli. To se konečně začalo měnit a mnozí
výrobci dnes věnují vzhledu exteriérových svítidel stejnou důležitost jako v případě svítidel
interiérových.

BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ
Samozřejmě stále platí, že
svítidla vystavená venkovním
podmínkám musejí mít mimořádné vlastnosti, aby odolala
všem rozmarům počasí. Na prvním místě je bezpečnost celého
systému, svítidlo tedy musí mít
odpovídající stupeň krytí (IP
ochranu). Optimální je IP44 až
IP68, tzv. IP kód přitom vyjadřuje odolnost proti vniknutí cizího tělesa a kapalin, především
vody. IP67 umožňuje neomezené
venkovní použití vč. umístění
pod vodou, např. v bazénu. Když
opomineme nejrůznější bodová
svítidla a osvětlení zahradních
cestiček nebo vjezdu do garáže
sloupovými popř. zapuštěnými svítidly, které často cíleně
splývají s okolím a do setmění
o nich ani nevíte, zbývá nám ta

o poznání zajímavější skupina:
závěsná svítidla, nástěnné a stojací lampy i lampičky.

FUNKČNÍ DEKORACE
Přestože jde o plnohodnotné
dekorativní prvky, vlastnosti
superhrdinů by měly být také
u nich samozřejmostí. Musejí
odolat přímému slunci, prudkému dešti i větru. Nejčastějšími konstrukčními materiály
jsou proto speciální pevné typy
plastů s vysokou odolností proti UV záření a kovy s kvalitní
povrchovou úpravou. V souladu se současnými tendencemi
zajišťují osvětlení především
LED zdroje, dostupné jsou také
ekologické varianty se solárním
napájením, ty však zajistí pouze velmi tlumené světlo podobně jako svíčky nebo lampiony,
a hodí se tedy spíš pro dotvoření atmosféry. Jejich velkou
výhodou je možnost snadného
přenášení, tou se pyšní také některé stolní lampy s možností
dobíjení přes USB kabel. Ať už
si chcete posvítit na zajímavý
kout zahrady nebo na příjemný
večer s přáteli u dobrého vína,
nebojte se vymezit vůči nudným
nástěnným čtvercům a nezajímavým kovovým sloupkům. Vybírejte mezi solitéry, kteří prostor ozdobí i ve dne a obyčejnou
terasu snadno promění v další
obývací pokoj.
■

Trim (PlusT), design Valerio
Sommella, polyetylen, výška
175 cm, cena 19 100 Kč,
WWW.PUNTODESIGN.CZ

Soho (Marset), design Joan Gaspar,
polyetylen, Ø 38 cm, cena 29 721 Kč,
WWW.LIGHTWORKS.CZ

Kiki (Martinelli Luce), design Paola
Navone, bezdrátová přenosná lampa
vydrží na jedno dobití svítit 4 až
5 hodin, polyetylen, výška 16 cm,
cena na dotaz, WWW.ELEKTRO-LIGHT.CZ

www.modernibyt.cz
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OSVĚTLENÍ
Trilly (Martinelli Luce), design
Emiliana Martinelli, polyetylen,
Ø 27 a 45 cm, cena od 3 242 Kč,
WWW.ELEKTRO-LIGHT.CZ

Sasha (Carpyen), design Dani
Vila, polyetylen, Ø 21 cm, lampu
lze postavit na zem nebo
zavěsit, cena 6 130 Kč,
WWW.SELECT-LIGHT.COM

Plisy (Diabla), design
Alejandra Gandía-Blasco
Lloret, přenosná bezdrátová
lampa zavěšená
na samostatné přenosné
konstrukci, cena na dotaz,
WWW.ONESPACE.CZ

Mnozí výrobci konečně
věnují vzhledu exteriérových
svítidel stejnou důležitost jako
v případě svítidel interiérových.
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Mooon! (Fermob), design
Tristan Lohner, hliníkový
rám, stínidlo z polyetylenu,
výška 41 cm, cena na dotaz,
WWW.FERMOB.COM

Angle (Troy RLM),
hliník a sklo, 62,2 cm,
cena od 4 606 Kč,
WWW.TROYRLM.COM

Giravolta (Pedrali), design
Alberto Basaglia a Natalia
Rota Nodari, bezdrátová
lampa s difuzorem
otočným o 360°, dostupná
ve třech velikostech, mikro
USB pro dobíjení, cena
od 4 344 Kč, WWW.LINO.CZ

Llum (Calma), design CrousCalogero, Ø 50
a 60 cm, výška 85 a 120 cm, cena
od 9 200 Kč, WWW.GOMODERN.CO.UK

INZERCE

… v bílém
Láska na celý život
www.sapeli.cz

VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM

OSVĚTLENÍ

Kolekce Cone (Emu), design
Chiaramonte – Marin, syntetická
textilie a ocel, stojací lampa, výška
271 cm, cena 68 955 Kč, stolní lampa,
výška 22 cm, cena 8 935 Kč,

Santorini (Marset),
design Sputnik Estudio,
Ø 21,2 cm, sklo, kov
a polykarbonát,
cena od 6 948 Kč,

WWW.LINO.CZ

WWW.LIGHTWORKS.CZ

Verve (Troy Lighting),
lakovaný kov a opálové
sklo, výška 51 cm, šířka
22 cm, cena 10 193 Kč,
WWW.TROY-LIGHTING.COM

Balad (Fermob), design
Tristan Lohner, bezdrátové řešení
s USB přípojkou, polyetylen
a lakovaný hliník, Ø 19 cm, cena
1 940 Kč, Ø 28 cm, cena 3 940 Kč
WWW.DECOFORM.CZ
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Plynový gril Genesis II E 210
(Weber), dvouhořákový,
propracovaný odkapávací
systém, cena 21 990 Kč,
WWW.WEBERSTEPHEN.CZ

Plynový gril Dualchef S 325 G
(Outdoorchef), systém DGS,
elektrické zapalování, boční
hořák, cena 39 990 Kč,

PARTY U GRILU

WWW.OUTDOORCHEF.CZ

Léto budiž pochváleno a s ním vůně grilovaných dobrot. Se správnými přístroji si dopřejete
tuhle oblíbenou přípravu masa, zeleniny a dalších produktů kdekoli, aniž byste se museli
omezovat prostorem a dalšími okolnostmi.
PŘIPRAVILA: LUCIE PILÁTOVÁ, FOTO: ARCHIV
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V MALÉM
I na městském balkoně zvládnete připravit večeři na grilu.
Jenom jde o to, vybrat vhodnou variantu, ze které se během
přípravy jídla nekouří, takže
neobtěžujete dýmem ostatní
nájemníky v domě. K těmto účelům jsou nejvhodnější elektrické typy. Dají se pořídit ve dvou
základních provedeních, a sice
s topným tělesem pod roštem
grilu, anebo s teflonovou deskou
se zabudovanými spirálami. Některé grily jsou opatřeny dvěma
deskami, kdy horní slouží k takzvanému nepřímému grilování.
Pokud jde o typ grilu, vyrábějí
se stolní, nebo stojací, u kterých
lze většinou odmontovat stojanovou část, takže vznikne opět
stolní model. Oceníte i možnost
vyjmutí vnitřních částí grilu
a jejich opláchnutí v myčce.

Elektrický gril Raclet
4162 90000 (Eta),
7 pánviček, antiadhezní
povrchová úprava, cena
1 299 Kč, WWW.ETA.CZ

POHODA NA TERASE

WWW.KULINA.CZ

Na větší terase a pro větší
společnost využijete plynový
gril, který nabízí celou řadu
výhod. Zásadní je zdravá příprava masa, protože tuk neskapává do ohně a nepřepaluje se.
Nehrozí ani připálení potravin,
a to díky snadné regulaci teploty. S ní souvisí i fakt, že není
nutné čekat, až se plynový gril
zahřeje. Stačí zmáčknout piezo zapalování, otočit knoflíkem
a můžete grilovat. Odpadá tak
pro někoho zdlouhavé roztápění, jako tomu někdy bývá
u grilů na dřevěné uhlí, a to
nemluvě o nepořádku, čištění
„popelníku“ apod. Do kategorie plynových grilů se řadí grily
s lávovými kameny a RBS grily.
Plynovým grilům bývá často vytýkána nedostatečná chuť masa.
Proto bývají doplněny miskami,
do kterých se přidává víno, pivo
nebo voda s kořením, jež během
grilovacího procesu vytvářejí
požadované aroma.

Přenosný gril
na dřevěné uhlí To Go
(Eva Solo), smaltovaná
ocel, chromované železo,
silikon, cena 4 329 Kč,

Kartáč na čištění grilu FZG
9012 (Fieldmann), škrabka,
brusná houbička, drátěné
štětiny, cena 35 Kč,

Plynový gril Compactchef
(Outdoorchef), systém
Easy Flip, cena 12 990 Kč,
WWW.OUTDOORCHEF.CZ

WWW.FIELDMANN.CZ

Pro snadnější manipulaci
s velkým grilem zvolte
podstavnou část opatřenou
alespoň dvěma kolečky.

Elektrický gril Pulse 2000 (Weber),
kombinace chytrých technologií
s digitálně řízeným elektrickým
výkonem, zónové grilování, cena
27 990 Kč, WWW.WEBERSTEPHEN.CZ
www.modernibyt.cz
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Na vrchní i spodní části grilu na dřevěné
uhlí by měly být umístěné nastavitelné
průduchy k regulaci proudění vzduchu,
a tím i teploty uvnitř grilu.

Gril na dřevěné uhlí FZG 1014
(Fieldmann), průměr grilovací
plochy 54 cm,cena 2 799 Kč,
WWW.FIELDMANN.CZ

ZAHRADNÍ PARTY
Do stále oblíbenějších zahradních kuchyní se montují
již zmíněné plynové grily. Milovníci tradiční vůně a chuti
kouře ale nejspíš dají přednost
grilu na dřevěné uhlí, jenž se dá
postavit kdekoli v zahradě. Pokud nesáhnete po nejlevnějším
modelu, který pořídíte i za pár
stovek, a naopak si připlatíte za
sofistikovanější variantu, získáte gril se spoustou užitečných
funkcí. Tak se zbavíte například
zdlouhavého roztápění briket,
zjednodušíte si úklid popela
apod. Tento typ grilů se vyrábí
z nerezu nebo litiny. Důležitý je
také tvar, v kulatém se griluje
plynuleji, do obdélníkového grilu se vám vejde víc porcí. Abyste
mohli využívat takzvané nepřímé grilování, pořiďte si gril s víkem, ve kterém by měl být zabudovaný teploměr.
■

Digitální elektrická udírna
(Char-Broil), 2 programovatelné
režimy uzení, cena 9 990 Kč,
WWW.MOUNTFIELD.CZ

Elektrický stolní gril
SBG 106BK (Sencor),
automatická regulace
teploty, funkce Keep
Warm, cena 999 Kč,
WWW.SENCOR.CZ

Plynový gril Professional
4400S (Char-Broil),
systém TRU-Infrared,
cena 17 990 Kč,
WWW.MOUNTFIELD.CZ

Plynový gril Meridian
3 + 1 Woody (Cadac),
3 hořáky z nerezové
oceli, 1 boční hořák,
piezo zapalování, cena
25 479 Kč, WWW.GRIL.CZ
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Gril na dřevěné uhlí FZG 1013
(Fieldmann), regulátor větracího
otvoru, průměr grilovací plochy
57 cm, cena 4 800 Kč,

Víceúčelový elektrický gril SBG 5000BK
(Sencor)v exkluzivním skleněném designu
umožňuje grilování bez nutnosti přidávání oleje,
cena 2 799 Kč, WWW.SENCOR.CZ

WWW.FIELDMANN.CZ

Moderní plynové grily
rovnoměrně rozvádějí teplo
v celém prostoru grilu
a umožňují i zónové grilování.

Plynový gril Dualchef 315
(Outdoorchef), 3 DGS dvojitý
hořák, vhodný pro zónové
grilování, cena 33 990 Kč,

Ohniště Dancook 9000 můžete využít
pro opékání špekáčků nebo ho proměnit
v klasický gril, cena 4 150 Kč,

WWW.OUTDOORCHEF.CZ

WWW.MOUNTFIELD.CZ

INZERCE

NOVINKA letošní sezóny!

gril COMPACTCHEF
plynový gril s elektrickým zapalováním,
originální systém EASY FLIP pro přímé
i nepřímé grilování, víko s kloubem
pro snadné otvírání, teploměr ve víku
Navíc spousta příslušenství, díky kterému změníte váš gril na venkovní kuchyň.

ŠVÝCARSKÉ GRILY

S PATENTOVANOU TECHNOLOGIÍ
PRO ZDRAVÉ GRILOVÁNÍ

Plynové, elektrické i na dřevěné uhlí. U nás si vybere každý.

www.outdoorchef.cz, info@progrill.cz, +420 723 534 959

reality
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Bydlení v srdci
evropy
Vlastní bydlení bylo vždy jednou z jistot, na kterou Češi rádi slyšeli. A mají pravdu,
bydlení je z těch komodit, jejichž hodnota neklesá.
připravila: lucie spoustoVá, foto: ArchiV

c

eny nemovitostí rostou.
Za poslední čtyři roky
zdražily některé byty
v Česku i o miliony korun. Nej
rychleji se zdražovalo ve vel
kých městech. Například v Pra
ze se hodnota některých bytů
za poslední čtyři roky navýšila
i o několik milionů korun. Za
tímco v roce 2015 se průměrné
ceny pohybovaly mírně nad hra
nicí 55 tisíc korun za metr čtve
reční, ke konci loňského prosin
ce již dosahovaly 85 223 korun.
Pokud si děláte naděje, že dál
už zdražovat nelze, že ceny jsou
vyšponované na maximum a že
realitní bublina v Praze brzy
praskne, pravděpodobně vás
čeká zklamání. Praha je atrak
tivní, roste a počet obyvatel se
zvětšuje větším tempem, než ja
kým vznikají nové byty. To žene
ceny nahoru. A nic nenasvěd
čuje tomu, že by se něco mělo
v blízké budoucnosti změnit.

souVislosti
Trocha historie nikoho ne
zabije. Zejména pokud v ní lze
hledat dílčí příčinu současného
stavu pražského bytového fon
du. Do středověku netřeba za
bředat. Stavby z tohoto období
sice tvoří jádro města, ovšem
na bydlení mas se podílí mini
málně. Samostatné obce, z nichž
se staly pražské čtvrti, se po
stupně připojovaly až do půlky
minulého století. V šedesátých
a sedmdesátých letech se komu
nisté s vervou sobě vlastní pus
tili do výstavby sídlišť po všech
pomyslných okrajích města da

leko za jeho původní správní
hranici, a město tak spolklo dal
ších cca třicet obcí. V roce 1974
vzniklo dosud platné administ
rativní území hl. m. Prahy o roz
loze téměř 500 km2. Po revoluci
se v Praze vytvořilo dnešních 57
městských částí, které se liší jak
svojí rozlohou (179 ha Petro
vice, 4 156 ha Praha 6), tak po
čtem obyvatel (cca 300 Nedvězí,
128 301 Praha 4). Zájem o vý
stavbu se vrátil i do centrálních
částí města, okraje Prahy zača
la zaplňovat satelitní městečka.
Město by se chtělo soustředit
i na rozvoj tzv. přestavbových
území blízko centra, což jsou
nejčastěji bývalé průmyslové
areály nebo nevyužívané želez
niční plochy.

prAhA V Číslech:

současný počet
obyvatel:

1 294 513
předpokládaný
počet v roce 2030:

1 421 229

prAhA dnes
Na sklonku roku 2017 v Pra
ze trvale žilo bezmála 1,3 milio
nu lidí. V průměru kvůli stě
hování přibylo v posledních
čtyřech letech více než deset
tisíc obyvatel ročně. Sdružení
pro architekturu a rozvoj uvá
dí, že podle strategického plánu
Prahy je zapotřebí postavit kaž
dý rok přibližně 6 000 nových
bytů. Jenže od roku 2010 je roč
ně schváleno v průměru pouze
3 500 bytových jednotek. Jestli
že bude tento trend pokračovat,
bude v Praze v roce 2030 chybět
kolem 50 tisíc bytů. Nízká na
bídka nových bytů, která mi
mochodem poklesla za poslední
dva roky o 40 procent, je podle
developerů způsobena rozhod
nutím úřadů pozastavit vydává
www.modernibyt.cz
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Moderní městské domy
Komfortní rodinné bydlení, které
poskytuje dostatek pohodlí a klidu
a rezonuje s potřebami rodičů i jejich
dětí, je velmi žádané. Dvoupatrové
moderní městské rodinné domy
v jedinečné lokalitě Britská čtvrť
na Západním městě v pražských
Stodůlkách jsou jen 5 minut chůze
od stanice metra. Řadové domy nebo
dvojdomy v dispozicích 4+kk nebo
5+kk mají velké přízemí ideálně
uzpůsobené pro společný rodinný
život a první patro upravené tak, aby
poskytovalo dostatek soukromí
každému členu rodiny. Všechny domy
mají vlastní dostatečně velkou
zahradu, samozřejmostí je i garáž
a navíc jedno parkovací stání před
domem. Britská čtvrť nabízí i velké
množství městských parků,
travnatých ploch a moderní bezpečná
dětská hřiště. Kompletní městská
infrastruktura a služby přímo
v lokalitě.
Velkým benefitem pro majitele
rodinných domů je nadstandardní
tříletá záruka. Podobné moderní
městské řadové rodinné domy
společnosti FINEP se nabízejí
i v lokalitě Malý háj v pražských
Štěrboholech.
WWW.FINEP.CZ

Metropolitní plán města Prahy
Pražský institut plánování a rozvoje předal letos v půlce
dubna magistrátu návrh Metropolitního plánu,
dokumentu, v němž se odráží vize města na další
desetiletí. Nový návrh např. stanovuje výškovou regulaci
zástavby a plán by měl platit od prvního ledna 2023.
Jeho autoři prý srovnali výškovou hladinu, přečetli
možné plochy rozvoje a snažili se najít potenciál uvnitř
Prahy, a nikoliv na loukách a polích tohoto města.
Nebere prý v potaz pouze funkční využití území, ale
hledí i na charakter území a městské čtvrti. Bude ho
možné připomínkovat až od 27. června.

CENY NOVÝCH BYTŮ

průměrná cena nového bytu v Praze

95 800 Kč/m2

nejdražší zůstává Praha 1
s průměrnou nabídkovou cenou

220 700 Kč/m2
nejlevnější je Praha 4
s průměrem

76 100 Kč/m2
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56%
ní povolení k výstavbě, ale také
přílišnou byrokracií a špatnými
zákony.
Průměrná nabídková cena
volných bytů v developerských
projektech se pomalu blíží hranici 100 tisíc korun za metr
čtvereční. Podle analytiků již
v české metropoli ceny nemovitostí dosahují svého stropu.
Centrální banka dokonce pokládá ceny bytů za nadhodnocené a jejich další růst za rizikový.
Současnou cenu bytů by mohla
snížit jen jejich větší nabídka.
Pokud ovšem město Praha nezačne využívat volné prostory
k výstavbě a nebude se věnovat
obnově bytového fondu, situace
se nezlepší.

domů v Praze
je nižší než
10 metrů.

MEZINÁRODNÍ PRAHA
V Praze žije trvale necelých 300 tisíc cizinců. Nejvíce
(bezmála dvě třetiny) je jich ze
zemí bývalého Sovětského svazu, po 50 tisících z Vietnamu
a ze Slovenska, něco přes 13 tisíc ze zemí bývalé Jugoslávie,
ale máme tu i cca 350 Japonců.
Pro výběr lokality v Praze mají
svá specifická měřítka: movití
Rusové si oblíbili Prahu 6, Číňané a Vietnamci se cítí dobře
mezi výškovými budovami na
Praze 4, cizinci z Balkánského
poloostrova vyhledávají oblasti
s dostatkem zeleně, jako je například Letná. Francouzům se
líbí Praha 5 (zejména v sousedství s Malou Stranou).
■

Velká brána
k rodinnému životu
Nový bytový projekt naplňuje
představy o moderním bydlení. Nabízí
venkovský klid, fungující zázemí
a těsnou blízkost velkoměsta
s kvalitním dopravním spojením.
Velkou Bránu totiž najdete
na severozápadní hranici Prahy
v obci Horoměřice v okrese Praha-západ. Aby se tu cítili budoucí
obyvatelé opravdu dobře a pohodlně,
zvolili architekti promyšlené řešení,
v němž bude mít každý své soukromí
a zároveň všechno po ruce. Velkou
Bránu tvoří sedm obytných a jedna
polyfunkční budova v jednoduchém,
ovšem elegantním stylu. K dispozici je
122 bytů všech velikostí
od třicetimetrových garsonek až
po stometrové apartmány. Většina
z nich bude mít balkón nebo terasu,
byty v přízemí budou pro změnu
lemovat zelené předzahrádky.
Pamatuje se i na dostatek
parkovacích míst. V místě jsou nejen
mateřská a základní škola, ale také
zdravotní středisko, veterinární klinika
nebo autoservis. Supermarket,
vyhlášená pekárna, restaurace či
pošta jsou samozřejmostí.
www.velkabrana.cz
inzerce
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Projekt Markéta
Výstavba bytového projektu Markéta byla
zahájena v květnu 2016 a její dokončení je
plánováno na konec srpna 2018. Lokalita
uspokojí i nejvyšší nároky rezidentů. Objekt
se nachází v atraktivním prostředí Břevnova,
v širším centru města, na jedné z hlavních
dopravních tepen Prahy 6. V okolí Břevnova
a Střešovic lze nalézt veškerou občanskou
vybavenost, osobní doprava je napojena
městským okruhem na blízké letiště Václava
Havla a tunel Blanka, zastávky tramvaje
a autobusu jsou také v těsné blízkosti. Poblíž
se nacházejí ZŠ, ZUŠ, MŠ a Břevnovský
klášter s krásným a poklidným klášterním
parkem. Autorem návrhu je renomovaný
pražský ateliér 4A architekti. Dům se staví
z kvalitních stavebních materiálů s důrazem
na eleganci a udržitelnost. Objekt, který
nabízí v pěti patrech 22 exkluzivních bytů
s promyšlenými dispozicemi 2+kk, 3+kk
a 4+kk, je s velkou citlivosti zasazen
do okolního prostředí a zeleně. Svažitost
využívá ve prospěch bytů a poskytuje jim
komfortní rozšíření obytných prostor o terasy
a lodžie. Samozřejmostí je jedno garážové
stání ke každému bytu. Velkorysé prosklení
pak poskytuje nejen nadstandardní oslunění,
ale i panoramatický výhled na téměř celý
Břevnov. Ceny od 4 345 000 Kč.
www.bd-marketa.eu

inzerce

MARKÉTA
bytový dum
O

originální moderní projekt na Praze 6 – Břevnově

poslední byty k nastěhování 09/2018

dopravní napojení na městský okruh, tunel Blanka
služby, obchody, restaurace, ZŠ, MŠ, ZUŠ
Břevnovský klášter s krásným parkem
Pražský hrad v pěší dostupnosti
blízkost dalších rekreačních zón
(Ladronka, Hvězda, Petynka)
klidná lokalita plná zeleně

www.bd-marketa.eu

+
HuStota zalIdnění V Praze

v současnosti:

v roce 2030:

jak to
VIdíM

25 osob na hektar 29 osob na hektar
Hustota zalidnění není na celé území Prahy stejná, největší
hustota je v centru Prahy, nejmenší v okrajových čtvrtích.
Ing. arch. Peter Hudák,
jednatel ateliéru 4A architekti

V Praze je situace s byty specifická. Co ji podle vás nejvíc komplikuje a jaký se dá očekávat vývoj v nejbližších
letech? Sehraje zásadní roli nový Metropolitní plán?

Bytů je málo, protože povolovací proces trvá neúměrně dlouho a je příliš komplikovaný. Potřebujete až několik desítek vyjádření a razítek,
než se dopracujete k stavebnímu povolení.
Navíc některé regulativy v UP jsou ponechány na subjektivním hodnocení jednotlivých úředníku, kteří nejsou vždy natolik kvalifikováni, aby odborně stačili na takové rozhodování. Taková situace navíc znejistí investory a projektanty.
Metropolitní plán spolu s novými stavebními předpisy přispěje k lepšímu prostředí v našem oboru, neboť jasněji zadefinuje vztahy v území a zjednoduší
výstavbu zejména v už zastavěných oblastech.

inzerce

NadstaNdardNí byty a rodiNNé domy

Najděte exkluzivNí domov

www.aidevelop.cz

reality

+

jak to
vidím

ivor Ševčík,
předseda představenstva
All Inclusive Development

Pokud se poohlížíte po bydlení ve větším městě, dřív nebo později stanete
před otázkou, zda starší byt v centru,
nebo raději novostavbu na okraji města. Na co brát zřetel především?

S trávníkem nad hlavou
Trávník pod nohama na zahradě je klasika, to se
nikdo nediví. Co však mít zeleň přímo nad hlavou?
V Mariánském údolí v Brně-Líšni se staví zajímavý
bytový projekt s unikátně řešenými střechami,
který architektonicky doslova vklouzne do okolní
přírody. Viladům Slunné údolí zaujme zkosenými
zelenými střechami, které organicky kopírují linii
krajinného reliéfu. „Zeleň na střeše má dvojí
funkci. Především stavbu harmonicky začleňuje
do okolí, které je mimořádné svým přírodním
charakterem,“ říká Jan Procházka, zodpovědný
za technický dozor ve společnosti All Inclusive
Development, která projekt realizuje. Zatravněná
střecha pak pracuje s retenční schopností rostlin.
„Voda, která sem naprší, se v půdě zadrží,

postupně se odpařuje a ochlazuje dům a jeho
nejbližší okolí. Vytváří tím příjemnější klima a hraje
nezanedbatelnou úlohu nejen v mikroklimatu
domu, ale i v jeho bezprostřední blízkosti,“
doplňuje Jan Procházka.
Bydlení s trávníkem nad hlavou je z hlediska
údržby nenáročnou záležitostí a ničím obyvatele
domu neomezuje. Na střeše porostou
bezúdržbové rostliny, které není třeba zalévat.
Obyvatelé se tedy o zeleň de facto nemusejí
vůbec starat. Najít dnes v Brně kvalitní bydlení pro
rodiny je poměrně problematické. Viladům Slunné
údolí se díky své lokaci pro takové bydlení hodí
ideálně.
www.bytyliseN.cz

brNo v číslech:

73 000 Kč/m2
Počet obyvatel: 379 527
2
Rozloha: 230 km
Hustota zalidnění: 16,5 obyvatel na hektar

Průměrná cena nového bytu:
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Já bych jednoznačně volil novostavbu.
Náklady na její pořízení jsou v porovnání
se starší zástavbou, do které musíte ne
ustále sypat peníze na opravy či rekon
strukce, zanedbatelné. Dobrý developer
dokáže novostavbu vybavit moderními
technologiemi, jako jsou předokenní
žaluzie, podlahové topení, rekuperace,
tepelná čerpadla, což jsou nákladově
a po stránce komfortu významné plusy.
Pokud bychom novostavbu porovnali se
starším panelovým bytem 3+1, za provoz
ušetříte tři až čtyři tisíce měsíčně. Osobně
bych kladl důraz na adresu a koupil raději
o trošku dražší byt, který si svou hodno
tu udrží, než méně atraktivní lokalitu.
Pokud se rozhodnu pro novostavbu, pravděpodobně budu kupovat přímo od developera. Na co si mám dát pozor především?

Naštěstí máme možnosti, jak develope
ra prověřit a poznat, jestli patří mezi ty
solidní. Reference jsou vždy základem.
Nejprve si zjistěte, jak dlouho na trhu
působí a jaké projekty postavil. Čím víc
jich má za sebou, tím zkušenější je a vy
můžete předpokládat, že své práci rozumí.
Zajímejte se, na jaký typ stavby se specia
lizuje a jak se lidem v jeho bytech bydlí.
Pokud staví spíš menší projekty, zřejmě
jim věnuje dostatek péče – v domě se
stovkami bytů se těžko dohlíží na každou
maličkost, proto bývají menší výstavby
promyšlenější. Solidní developer vám rád
poskytne kontakty na reference. Ideální
je, pokud vás osobně vezme do dokončené
nemovitosti. Důraz bych kladl i na ener
getiku, resp. nízké náklady na provoz,
a také na kvalitu vybavení. Pokud jsou
například v bytě drahé dřevěné pod
lahy, můžete nejspíš předpokládat, že
nebudou položeny nedbale nebo křivě.

NOVé byty
horoměřice

Poslední etaPa v Prodeji


byty 1+kk – 3+kk  velikosti 28 – 87 m2  balkony, terasy
 10 minut na metro  10 minut na letiště

602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz
Při uvedení hesla ModerniByt1 během prvního kontaktu s námi získá prvních 5 zájemců při podpisu
rezervační smlouvy vouchery v hodnotě 10 000 Kč na nákup v OD IKEA.

Developer: Shikun & Binui Horoměřice s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING

reality

představujeme

OTEVŘENĚ VELKORYSÉ
LOFTY
Bydlení loftového typu vás nadchne svou otevřeností. atypický prostor působí vzdušně,
avantgardně, neotřele a přímo vybízí k tvůrčímu přístupu při jeho zařizování. Nakonec ani
nezáleží na tom, jestli zvolíte minimalistický, bohémský, nebo romantický styl, výsledek
bude vždy nadstandardní.
PŘIPRAVILA: jaNa pOlOmOvÁ, FOTO: arCHiv
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V blízkosti vysočanského toku řeky
Rokytky roste v několika etapách čtvrť
Emila Kolbena. Tři domy první etapy jsou
pojmenovány Malvína po manželce Emila
Kolbena a Greta a Lilly po jejich dvou
dcerách. Druhá etapa nabízí netradiční byty
loftového typu se zvýšenými stropy i byty
o dispozicích 2+kk až 4+kk.

L

oft je velkoprostorovou
bytovou jednotkou většinou nečleněnou příčkami
a s vysokými stropy umožňujícími vestavbu dalšího patra
v podobě galerie nebo ateliéru.
Charakteristické jsou pro něj
také velká okna a rozloha kolem 100 m2. Jeho kořeny sahají
až do 60. let minulého století. V newyorském Soho tehdy
umělci zabydlovali opuštěné
tovární haly, brzy je následovali v Londýně a dalších centrech kulturního dění rozesetých
po celém světě. Bydlení tak měli

většinou zadarmo a zároveň jim
maximálně vyhovoval charakter volného prostoru umocňující jejich svobodomyslný přístup
k životu. Postupně se lofty staly
velmi populární a v současnosti
jde o vyloženě luxusní typ nemovitosti nacházející se především ve velkoměstech. Kromě
revitalizovaných brownfieldů se
týká také velkorysých projektů
v půdních vestavbách nebo novostaveb budovaných v tomto
stylu. Jedním z projektů, který
se lofty do velké míry inspiroval, je druhá etapa Čtvrti Emi-

la Kolbena nabízející přibližně
230 bytových jednotek v místě
původně průmyslového objektu
bývalého ČKD. Nová rezidenční
podoba skloubí moderní bydlení
s využitím nových technologií
a umožní vyniknout jedinečnému geniu loci. Byty loftového
typu nabídnou zvýšené stropy
a dispozice od 2+kk do 4+kk.
Vzhledem k tomu, že na českém
realitním trhu zdaleka neodpovídá nabídka loftů poptávce, je
to dobrá zpráva pro všechny kdo
vědí, že kdo jednou bydlel v loftu, už nechce bydlet jinak...
■
www.modernibyt.cz
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INSPIRACE
Guidelight (Weltevree), design Floris
Schoonderbeek, LED zdroj, dobíjení
přes USB, BS a prášková ocel,
cena 2 500 Kč, WWW.WELTEVREE.EU

Mr. Go! (Koncept) získala
ocenění iF Design Award
2017, design Edmund Ng,
LED zdroj, dobíjení přes USB,
na jedno nabití svítí až
50 hodin, cena 6 603 Kč,
WWW.YLIGHTING.COM

Farol Giant (Gandia Blasco),
design José A. Gandía-Blasco, hliník a akrylátové
sklo, výška 100 cm, cena
na dotaz, WWW.EGOE.CZ

Závěsná lucerna
na čajovou svíčku Glass
Lantern (Eva Solo),
design Tools Design,
pískované sklo, výška
20 cm, cena 1 229 Kč,

NA MOTIVY
LUCERNY

WWW.KULINA.CZ

Inspirované dávnými zdroji světla ukazují cestu i dnes. Jsou
křehké, ale hodně vydrží. Můžete je vzít i na výlet nebo si
jimi posvítit na příjemný večer s přáteli...
PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

Carrie LED lamp (Menu),
design Norm Architects, výška
24,5 cm, LED zdroj, dobíjení
přes USB, cena na dotaz,
WWW.STOCKIST.CZ

Carrie (Menu), design Norm Architects,
výška 38 cm, opálové sklo, lakovaná ocel,
cena na dotaz, WWW.STOCKIST.CZ
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Farol Fez (Gandia Blasco), design José A. Gandía-Blasco, lakovaný hliník, 30 × 30 × 30 cm, cena
včetně svíček 14 280 Kč, WWW.EGOE.CZ

Z důvodu ochrany soukromí bylo jméno děvčátka změněno.

KRISTÝNKA UŽ SE
ZASE SMĚJE

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv
do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají.
Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet: 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi.

Láskyplný domov pro každé dítě

WWW.SOS-VESNICKY.CZ

komerční prezentace

NavržeNá tak,
aby vás Nadchla
Může auto budit emoce dokonce i u někoho, kdo ho vnímá jen jako dopravní prostředek?
Toyota C-HR to umí hned z několika důvodů.

Jako první vás zaujme její neotřelý design. Na ulici je
nepřehlédnutelná a díky její charakteristické siluetě si ji rozhodně
nespletete s žádným jiným vozem. Spojuje dynamiku a městský
styl, a to nejen co se designu týče. Velikost modelu C-HR je
navržena tak, aby byla uvnitř dostatečně prostorná, ale zároveň se
s ní pohodlně cestovalo i v městském provozu.
Protože je určena především lidem, kteří žijí ve městě, většina
zákazníků volí hybridní motor. To znamená, že při pomalých
rychlostech nebo třeba v zácpách využíváte elektrický pohon, tím
pádem vůz nemá žádné emise, neznečišťuje životní prostředí,
a navíc není slyšet, což ocení zejména obyvatelé frekventovaných
ulic, kterými projíždíte. Hybridní motory se samy dobíjejí při
brzdění, a není je tím pádem nutné už dobíjet ze zásuvky.

Vůz s hybridním motorem má samozřejmě i menší spotřebu,
a tak vás i provoz stojí méně peněz. Někdy tohle auto dokonce
ušetří peníze také při servisu. Hybrid je totiž lehčí, má
jednodušší motor složený z méně dílů, čímž se snižuje
pravděpodobnost, že se některý z nich porouchá. Náklady
na prohlídku vozidla s hybridním pohonem jsou stejné a někdy
i nižší než u vozidel s tradičním pohonem. Nemají totiž
standardní díly, které by podléhaly opotřebení.
Kromě hybridního motoru si u Toyoty C-HR zamilujete také její
interiér. Je vytvořen z těch nejkvalitnějších materiálů, jeho část
můžete mít i v kůži, navíc přístrojová deska je natočena směrem
k řidiči, což je velmi praktické a bezpečné zároveň – například
kvůli navigaci nemusíte příliš uhýbat pohledem od vozovky.
Zvolit si můžete nejrůznější variace výbavy, v nabídce je
samozřejmě i LED osvětlení nebo třeba ozvučení interiéru
od JBL.

servis

rady, tipy, informace

SERVIS
Zajímá nás vše, co vás trápí. Hledáme odpovědi na otázky, řešení problémů,
nové informace. ptáme se odborníků. Upozorňujeme na vše, co by vám
nemělo uniknout. Jsme vám zkrátka k dispozici.
připravila: redakce, foto: arcHiv

www.modernibyt.cz
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PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY
Martina Minarského lze s největší pravděpodobností zastihnout na cestě Olomouc – Praha – Olomouc. i přes to, že
pendluje mezi dvěma místy podnikání, energii rozkládá spravedlivě. Ani po pět a dvaceti letech ve své společnosti
nepolevuje v pracovním nasazení a péči o obě značky a o její zákazníky bere opravdu svědomitě.
PŘIPRAVILA: verONiKA MOTyČKOvá, FOTO: lUKáš HAUseNBlAs A ArCHiv

ing. MArTiN MiNArsKÝ
V roce 1993 v Olomouci
založil firmu Rimex Interier,
která se orientuje nejen
na prodej nábytku, ale také na
realizace interiéru na míru
a od roku 2010 provozuje
showroom Max Divani se
sídlem v Praze. Nábytek
v jeho rodině znamená tradici
a sám má velmi vyhraněný
vkus. Nejraději má
funkcionalismus – jednoduchý
čistý design, který ho
nepřestává fascinovat, ale
s měnícím se ročním obdobím
i na něj občas působí tento
styl chladně a rád se uchýlí
k dekorativnějšímu stylu art
deco. Preferuje kožené
čalounění a v současné době
si domácí pohodu užívá na
sedací soupravě Antea od
značky Max Divani, kterou má
téměř pět let a stále se jí
nechce zříci a obměnit ji. Jak
sám říká „sedla mu pod prdel“.
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P

odnikání Martina Mi
narského začalo založe
ním firmy Rimex Interier
v roce 1993 v Olomouci (tenkrát
pod názvem Rimex). Pod touto
značkou na Moravě se svým tý
mem vybudoval stabilní společ
nost zaměřenou na komplexní
dodávku interiéru na klíč se širo
kým portfoliem ověřených a sta
bilních dodavatelů z tuzemska
i ze zahraničí. Z původně dodá
vaných kancelářských interiérů
se v průběhu rozvoje společnost
přetransformovala na dodávky
všech druhů interiérů. Aktuálně
sídlí pod značkou Rimex Interier
v Olomouci ve vlastních prosto
rách o rozloze více než 500 m2,
a zákazníci si tak můžou udě
lat velmi komplexní představu
o sortimentu i službách, které
společnost poskytuje. Pražská
část obchodních aktivit, značka
Max Divani, kterou Martin Mi
narský pro Českou republiku vý
hradně zastupuje více než deset

let, byla díky vysokému nárůstu
prodeje po dvou letech rozšířena
a podpořena o vlastní showroom,
tentokrát však v Praze ve vel
mi reprezentativním projektu,
v budově Sykora Home v Pra
ze 9. V této brandované prodejně
jsou reprezentovány nejen seda
cí soupravy, ale také jídelní sety,
postele a další kusový nábytek
včetně dekorací.

byla užitečná každá pomocná
ruka i hlava... Později po rozdě
lení Československa v roce 1993
jsme vzhledem ke ztrátě velkého
počtu odběratelů z České repub
liky obratem založili společnost
v Olomouci, abychom dokázali
opět rychle a spolehlivě serviso
vat zakázky bez vyřizování cel
ních formalit a jakýchkoli logis
tických zádrhelů.

Co vás vedlo k otevření prodejen
s nábytkem a realizacím interiérů?

Aktuálně podnikáte na Moravě
i v Čechách, šlo o strategické rozhodnutí?

Rodinná tradice... Otec vy
studoval vysokou školu dřevař
skou ve Zvoleně a po revoluci
založil v Žilině na Slovensku
společnost zabývající se impor
tem kancelářských židlí, později
i dalšího nábytku z Itálie. A pro
mě po ukončení studií na Vysoké
škole cestovního ruchu v Banské
Bystrici, ačkoli s úplně jiným
zaměřením, přišlo celkem sa
mozřejmé nastoupit do rozvíje
jící se rodinné společnosti, kde

Ano, rozhodně šlo o plánova
né rozhodnutí vzhledem k ideál
ní poloze a našemu sortimen
tu i službám. Zboží dovážíme
převážně z Itálie, ze Slovinska
a Slovenska. Mateřská firma
sídlila v Žilině, kde byl centrál
ní sklad kancelářského nábytku
i židlí, a z Olomouce je navíc
výborná dostupnost po dálnici
nebo vlakovou kontejnerovou
přepravou.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi zákazníky z Čech a z Moravy?

Zákazník z Moravy je přece
jen více tradičnější, nemá rád
extravagantní design ani žádné
výstřelky. Možná déle přemýšlí,
než uskuteční investici. Jednání
s ním je však příjemné a pohodové. Zákazník z Čech je rychlejší a nemá zásadní problémy
s velkými změnami. Občas ale
vnímám, že je méně důvěřivý
a raději osloví více dalších potenciálních dodavatelů. Nelze to
ale paušalizovat, nejde o úzus,
spíše o zkušenost.
Jak moc se změnil trh za roky, co
podnikáte v oboru?

Skutečně hodně. V naší malé
republice se dnes tlačí spousta
agentů z celé Evropy, kteří mají
za úkol generovat vysoká čísla. Vyrostlo zde mnoho velkých
prodejen (hangáry) s nábytkem,
od levných přes nižší střední
úroveň až po vysoký level. Sil-

né evropské firmy otevřely prodejny v celé České republice, no
a nesmím opomenout internetový prodej nábytku na e-shopech. Tato forma se stává stále
silnějším hráčem napříč všemi
cenovými kategoriemi. Proto
máme přesně stanovené cíle,
a to poskytnout zákazníkovi
individuální přístup, konzultace
přímo v jejich budoucích interiérech, 3D vizualizace, technická
řešení, poradenství a především
komplexnost. Tímto směrem vidíme budoucnost při získávání
náročného zákazníka.
■

RIMEX INTERIER,
Horní Lán 12a, Olomouc,
tel.: 585 221 523,
e-mail: obchod@rimexol.cz
STUDIO MAX DIVANI,
Českomoravská 183, Praha 9,
tel.: 284 682 006,
e-mail: praha@rimexol.cz,
WWW.RIMEXOL.CZ

www.modernibyt.cz
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Punto DeSign

DeSign italSkých trenDSetterů
společnost Punto Design se zrodila z lásky k italskému designu. navázala tak na zkušenosti zakladatelů z obchodu
s designovým nábytkem nejvyšší kvality, v něm se profesionálně angažují už mnoho let. od roku 2011 se firma věnuje
obchodu s designovým nábytkem a kvalitními interiérovými doplňky italské výroby.
PŘIPRAVILA: lenka saulichová, FOTO: lukáš hausenBlas A archiv

Majitelé společnosti Punto
Design – Kamila a Pavel
Šindelářovi
Pohled do části pražského
showroomu Punto Design
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S

voji působnost vnímají
majitelé – Kamila a Pavel Šindelářovi nejen
jako předmět obchodu, ale jako
osobní poradenství a doporučení na základě vlastního názoru
a dlouhodobých zkušeností. Itálii milují, Kamila tam dokonce
i nějaký čas žila. Italský design
je obecně považován za tvůrce
trendu, za špičku ve smyslu invence myšlenky a tvarů i úrovně technologického zpracování.
„Přáli jsme si lidem představit
kvalitní a krásný design segmentu střední třídy. Zvolili jsme
firmy, které spolupracují s šikovnými designéry, mají šmrnc
a potenciál růstu. Tyto značky
představují autority, které míří
výš a udávají trendy,“ shodují se
majitelé. „Zvolili jsme značky
s maximálním ohledem na preciznost a kvalitu, abychom mi-

nimalizovali reklamace, a s důrazem na spolehlivé a rychlé
dodávky.“ V nabídce studia
Punto Design dnes najdete zboží značek Bonaldo, Kristalia,
Erba, Desiree, Zalf, Casamania,
Ethimo, Serralunga, Desalto,
Roda, Vesoi a Penta. Do českého
designového prostoru přinášejí
invenčně silné značky a dynamické výrobce, jejichž síla je
nejen v tradiční nebo ikonické
výrobě, ale kteří jsou i nositeli
výrazné inovace. Schopnost generovat dlouhodobě a neustále
nové nápady považují za předpoklad udržení vedoucího postavení značky na trhu a signál
stability a důvěryhodnosti výrobce. Nastartována byla i nová
spolupráce s českými značkami Bomma a Brokis. „Vývojem
okolností a na přání zákazníků
jsme se ale začali trochu i vra-

cet k vyšší třídě značek, například dovozem sedacích souprav
Erba.“ Tato značka si dává mimořádně záležet na kvalitě každého kousku materiálu, z něhož
je produkt vyroben. Například
při výběru té nejdokonalejší
kůže dochází k téměř až padesátiprocentnímu prostřihu.

Péče na úrovni
Studio Punto Design dnes
představuje seriózního konzultanta a vnímavého rádce. Je
pevným bodem, který má své
místo v interiérovém designu.
Je také stabilní, důvěryhodné
a spolehlivé v kvalitě i preciznosti realizovaných služeb. Nabízí řešení a vybavení interiéru
kvalitním nábytkem i doplňky,
o jejichž kvalitách je zásadně přesvědčeno. „Obchodník
by rozhodně neměl být člověk,

Sofa Alchimia (Erba), dřevo,
nedeformovatelný polyuretan, peří,
textilie, 262 × 112 × 41/47 cm, cena
od 149 000 Kč, stolky Suerte (Erba),
chrom a mramor, cena většího
od 75 300 Kč, cena menšího
od 49 900 Kč

Židle Elephant (Kristalia), design Neuland Paster & Gelmacher,
polyuretan a lakovaný kov, ve více barvách, 62 × 60 × 44/84 cm,
cena 9 600 Kč, stůl Thin-K (Kristalia), design Luciano Bertoncini,
lakovaný kov a hliník, 90 × 150 × 70 cm, cena 42 000 Kč

který zvládne operaci s platební kartou, ale dobrý zbožíznalec,“ míní majitelé, pro něž je
znalost nabízených produktů
prioritou. Pro architekty, designéry, ale i běžné zákazníky jsou
skutečnou oporou a kvalitním
poradcem, protože se dokonale
orientují i v nepatrných rozdílech zastupovaných výrobků.
Poskytují však i rychlý a plnohodnotný servis k maximální
spokojenosti zákazníka a umějí
dobře naslouchat jeho potřebám a představám. Zakázka
začíná poznáním konkrétního
člověka, porozuměním jeho životnímu rytmu a preferencím.
Péče o zákazníka tu tvoří základní stavební kámen, od něhož se odvíjí další spolupráce
a pokračující vztah. Ochutnávku nabízeného sortimentu dnes
můžete zakusit v prostorném

pražském showroomu, na jehož
realizaci se podílela zkušená
architektka Eva Heyworth. Zde
najdete typovou ukázku výrobků nabízených značek včetně
velmi oblíbené židle Elephant
od Kristalie či pohovky a křesla
luxusní značky Erba nebo stolu
s dokonalým systémem rozkládání, který ani nepostřehnete.
Uvidíte i stůl, který reprezentuje sám sebe jako atraktivní
artefakt a v interiéru působí
jako socha. Příjemně spočinout
můžete také na dalších vystavených produktech i na pohodlné „válecí“ pohovce Coral od
Bonalda.
Za dobu sedmileté existence
má Punto Design za sebou bezpočet realizací – kanceláře, hotel, obchodní prostory, luxusní
rezidence i ekonomické byty určené na pronájem.
■

Chaise longue Brioni (Kristalia),
design Lucidi Pevere, polyester, plast,
snímatelná textilie Sunbrella,
109 × 154 × 62 cm, cena 73 600 Kč

Význam italského slova punto je bod, místo. Punto Design chce být
pevným bodem v prostoru interiérového designu, designového nábytku
a designových bytových doplňků. Bodem, který má své místo, je
stabilní, důvěryhodný, spolehlivý v kvalitě a preciznosti realizovaných
služeb. Bodem, o kterém budou partneři vědět, a místem, kam se
budou zákazníci vracet.

Houpací křeslo Elephant Rocking
(Kristalia), design Neuland Paster
& Gelmacher, bukové dřevo,
polyuretan, ve více barvách, 62
× 84 × 44/81 cm, cena 16 100 Kč

PUNTO DESIGN,
showroom: Jeseniova 56f, Praha 3,
tel.: 733 543 293,
e-mail: punto@punodesign.cz,
WWW.PUNTODESIGN.CZ

www.modernibyt.cz
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PORADNA
ODPOVÍDÁ:

OLGA GRONYCHOVÁ,
Brand manager
Potten & Pannen

Filtrační konvice Brita Style
Maxtra+ (Brita) využívající vodní
filtry Brita Maxtra+, bílý odstín,
digitální ukazatel pro včasnou
výměnu filtru, objem 2,4 l,
cena 799 Kč včetně 1 ks filtru
Brita Maxtra+, WWW.BRITA.CZ
a WWW.POPASTA.CZ
Díky filtrování vody pomocí
filtračních patron Brita Maxtra+
získáte čistší a průzračnější vodu
s neodolatelnou chutí. Filtrovaná
voda je osvěžující nejen studená,
umožňuje plné rozvinutí aroma
a chuti kávy a čaje a je rovněž
ideální pro zdravé vaření. Vaše
spotřebiče chrání před usazováním
vodního kamene a tím prodlužuje
jejich životnost
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VODNÍ KÁMEN MINULOSTÍ

Dobrý den,
bydlím v Kladně, kde je velmi
tvrdá voda. Za poslední dva roky
jsem již dvakrát měnila rychlovarnou konvici, kterou mi zničil
vodní kámen. Bohužel nějaké
větší řešení na úpravu vody v celém domě si nemůžeme dovolit.
Existuje alespoň nějaké dílčí
řešení?
Hana, Kladno

Dobrý den, paní Hano, pokud
nechcete investovat do většího
řešení, které by upravilo vodu
v celém domě, existuje řešení
alespoň pro Vaše spotřebiče.
Jak píšete, bydlíte v lokalitě
s velmi tvrdou vodou, takových
je v Čechách hodně. Doporučuji vám používat německý
filtrační systém Brita. Je velmi
efektivní a kromě toho, že filtrovaná voda skvěle chutná, je
ideální nejen na pití, ale také
na vaření. Díky tomu, že odfiltruje vodní kámen, je ideální
i do kávovarů, rychlovarných
konvic, žehliček apod., zkrátka
všude tam, kde vodní kámen
může výrazně zkrátit životnost
spotřebičů. Veliký rozdíl je také
např. v chuti čaje nebo kávy
připravené s filtrovanou vodou Brita. Kromě toho, že čaj
i káva mnohem lépe vypadají,
jistě Vás překvapí i mnohem
výraznější chuť a aroma. V nabídce je řada konvic různých
velikostí a barev, většina se
vejde do dveří ledničky, což je
velmi praktické. Filtrací Brita
získáte průzračnou a osvěžující vodu skvělé chuti a zároveň
se chováte ekologicky, protože
nekupuje plastové lahve. Šetříte tak kromě své peněženky
i životní prostředí!
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OdpOvídá:

ing. ondřej ČÍž,
produktový specialista
Korado

univerzálnÍ radiátor

dobrý den,
právě stavíme dům, a protože
ještě stále nemáme vyřešené připojení na otopnou soustavu, nevím si rady, jaké radiátory vybrat.
existuje nějaké univerzální těleso,
které později připojím jakýmkoli
způsobem?
marek z., Kroměříž

Dobrý den, Marku, určitě existuje řešení, a to v podobě deskového
otopného tělesa RADIK VKM8.
Jedná se o těleso, které má osm
připojovacích otvorů, a originální konstrukční řešení tak umožňuje až patnáct různých variant
připojení na otopnou soustavu
s nuceným oběhem. Díky tomuto
technickému řešení se vyhnete riziku nákupu tělesa s nevhodným
napojením na otopnou soustavu.
Přináší tak maximální univerzálnost, zároveň ale také nabízí
i volbu v designu tohoto tělesa.
Provedení PLAN je designová
varianta s hladkou čelní deskou,
provedení LINE zase s jemnými
horizontálními prolisy. Pokud
jste zastáncem klasického tvarování, ani to v nabídce nechybí.
Navíc si můžete zvolit barevné
provedení v jakékoli barvě ze
vzorníku RAL či v klasické bílé.
Designové úpravy tak dovolují instalovat tento radiátor jak
do moderních, tak i do klasických interiérů. Přestože trh nabízí mnoho druhů otopných těles,
deskové radiátory stále zůstávají
oblíbenou klasikou.
Otopná tělesa z řady radik vKm8
(KOradO) lze pořídit v šesti výškách od
30 do 90 cm, patnácti délkách od 50 do
300 cm a v hloubkách od 4,7 do 15,7 cm.
WWW.Korado.Cz

www.modernibyt.cz
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POHODLNÉ STÍNĚNÍ

PŘIROZENÝ VZHLED

DARY PŘÍRODY Z GALAPÁG

Slunečník se středovou tyčí lze snadno
ohnout nebo zalomit, a tím namířit stín přesně
tam, kde je právě potřeba
Soluna
vodoodpudivý potah
rychloupínací systém
230 × 120 × 140 cm
cena 1 090 Kč

Podlaha s ultra matným povrchem působí
autenticky jako surové neošetřené dřevo
Lumen
dekor dub Dusk, povrch kartáčovaný, kouřový
třílamelová kolekce
cena 1 803 Kč/m2
Kährs

Limitovaná edice kávy, která v sobě skrývá
všechny krásy výjimečných Galapág
Galapagos Santa Cruz
aromatický profil – sladké cereálie
profil kávy – nahořklý podtón kakaa
cena 330 Kč / 10 kapslí
Nespresso

WWW.KPP.CZ

WWW.NESPRESSO.COM

WWW.HORNBACH.CZ

ROSTOUCÍ ŽIDLE

ČISTÁ PRÁCE

MIX INOVACE A TRADICE

Individuálně nastavitelná hloubka a výška
sedáku i opěradla dětem poskytne zdravé
ergonomické sezení až do dospělého věku
Maximo
výška sedu 28–54 cm, nosnost 68 kg
vyměnitelný, pratelný potah
ocenění Öko-Test
cena 11 015 Kč
Delso

Masivní lopatka na uhlí s drtičem snadno
nadrtí větší kusy dřevěného uhlí
Privilege
ocel a odolný gumovník brazilský
cena 299 Kč
Tescoma

Designér Eugeni Quitllet vytvořil koncept židle
s využitím starodávných metod
a nejmodernějších technik
Soul
polykarbonát a jasan
cena 17 993 Kč
Pedrali

WWW.DELSO.CZ
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WWW.ESHOP.TESCOMA.CZ

WWW.LINO.CZ

EXTRÉMNĚ TICHÝ SPOLEČNÍK

NOVÁ RECEPTURA

IDEÁLNÍ KLIMA

Nová generace vysavačů kombinuje moderní
design, špičkový sací výkon a snadné
ovládání
PD91 - 4MG PURED9
technologie UltraSilencer, FlowMotion,
součástí účinný filtr Allergy Plus
cena 7 499 Kč
Electrolux

Dokonalá míra kryvosti, pohodlnější aplikace,
vysoká mechanická odolnost i snadná
omyvatelnost
Primalex Fortissimo
vydatnost 9–11 m2/kg
objem 15 kg (10,1 l)
cena 189 Kč/1 l
Primalex

Přenosný ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
s příjemným světlem
Perfect Air ZV1000
doba provozu až 10 hod., hlučnost 30 dB
vhodný do místnosti o rozloze až 15 m2
cena 699 Kč
Concept

WWW.ELECTROLUX.CZ

WWW.PRIMALEX.CZ

WWW.MY-CONCEPT.CZ

SVÍTÍCÍ KLIKA

IDYLICKÁ KOMPOZICE

VIDĚT A BÝT VIDĚT

Součástí dveřní kliky MINIMAL je neustále
svítící mikrotrubička, která usnadňuje
orientaci v nočním prostoru a bez přívodního
kabelu a baterie vydrží svítit 20 let
MINIMAL BLACK MATT 20 YEAR LIGHT
mosaz, ručně broušený 3D povrch
cena od 7 018 Kč

Závěsné svítidlo, které hraje hned několika
RAL barvami v harmonickém složení
Juno E27
lakovaný hliník a textilní kabel
cena od 3 156 Kč
Lucis

Venkovní osvětlení vytváří atmosféru,
osvětluje cesty a zajišťuje bezpečnost
Flair Regor
nerezová ocel
napevno zabudovaný LED zdroj 7,5 W
17,6 × 17,3 × 15 cm
cena 999 Kč

WWW.KLIKY-MT.CZ

WWW.LUCIS.EU

WWW.HORNBACH.CZ

www.modernibyt.cz
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PERFEKTNÍ PODÍVANÁ

CITLIVÉ KOMBINOVÁNÍ

JAKO V PELÍŠKU…

Novinka nejvyšší řady Philips 8503 s Nano
Led technologií, která zajišťuje perfektní obraz
ze všech úhlů
55PUS8503
úhlopříčka 139 cm
cena 36 999 Kč
Philips

Dokonalá kompozice kávových stolků od
známého italského designéra Lucy Nichetta ,
které se v překladu nazývají Souhvězdí
Constellation
tři moduly – lakovaný kov, americký ořech
a Fenix
výběr z výšek 31 nebo 41 cm
cena od 32 000 Kč
Kristalia

… bude váš chléb hýčkán uskladněný
v luxusním solitérním chlebníku
v severském designu
Vipp270
práškově lakovaná ocel s víkem
z nerezavějící oceli
uvnitř bavlněná látka pro uchování čerstvosti
41 x 22,5 x 18 cm
Cena od 4 581 Kč
Vipp

WWW.PHILIPS.CZ

WWW.PUNTODESIGN.CZ

WWW.STOCKIST.CZ

KROK S DOBOU

ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ

NOVÉ RETRO

Nová série vodovodních baterií si pohrává
s paletou odstínů barevných kovů, které
koupelnám dodají neuvěřitelný šmrnc
Light
stojánková
výška 16,2 cm
cena 4 990 Kč
Paffoni

Subtilní čalouněná židle k jídelnímu
stolu s jemnými liniemi
Sofia
výběr z dubového, bukového
či ořechového dřeva
látkové čalounění
44 x 48 x 86 cm
cena od 8 980 Kč
Brik
WWW.BRIK.CZ, WWW.BRIK.SK

Kolekce celoskleněných dveří a stěn
od výrobce Sapeli se rozšiřuje o několik nových
vzorů inspirovaných současnou retro mánií
Sapglass
11 nových dekorů
bezpečnostní kalené sklo
cena 7 577 Kč
Sapeli

WWW.SIKO.CZ
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WWW.SAPELI.CZ

CzeCh made
Nová bioklimatická hliníková pergola espacio
od tradičního českého výrobce Climax v sobě
snoubí luxus a funkčnost. Její hlavní předností
je nadčasový design bez jediného viditelného
šroubku. Výhodou Espacia je i ochrana před
nepříznivým počasím, přirozená ventilace
a propracovaný dešťový svod schovaný
do nosné nohy. Pergolu je tak možné využívat
prakticky celý rok. Na výběr je ze stovek
barevných odstínů, různých povrchů a stupňů
lesku, WWW.CLImaX.Cz

Pro odoLnou a PraktICkou terasu

nový rozměr krásy

WPC prkna konsta vytvoří terasu v přírodním vzhledu,
snadnou na údržbu a s příjemným povrchem
na dotek. WPC je termoplasticky zpracovaná
a spojená surovina, vyrobená ze dřeva a umělé hmoty.
Při výrobě se používá polyetylen, materiál je tedy
plně recyklovatelný. Na povrchu se netvoří žádné
třísky, je bezpečný i pro chůzi na boso. Prkna jsou
protiskluzová, proto se terasa hodí i k okolí bazénu.
Výrobky jsou tvarově stálé a ekologicky šetrné vůči
životnímu prostředí. Velký výběr WPC terasových
prken k dostání za 1 356 kč/m2, WWW.hornBaCh.Cz

Výrobky Calacatta vás hned několikrát
ohromí, a to dokonalými liniemi, jedinečnými
vlastnostmi i precizním vykreslením vzoru.
Nové materiály jsou vhodné pro použití
v kuchyních i koupelnách. Interiér promění
v dokonalý prostor, kde hlavní roli hraje
krása tvrzeného kamene. Crystal Calacatta
Amnis s elementy řeky a stromoví
vykreslené v Crystal Calacatta Silva dodají
vašemu domovu zcela novou tvář. Více
informací na WWW.teChnIstone.Cz
inzerce

www.lino.cz

NOVĚ OTEVŘENO V PRAZE

Designový nábytek,
který nemá každý!

showrooms Brno / Praha

servis

DvOjitý pOžitek
Minimalistický design a luxusní velikost – nová
generace hlavové sprchy rainshower 310
(Grohe) se dvěma tryskami jako skvělý doplněk
k podomítkovému sprchovému systému Grohe
SmartControl poskytuje osvěžující a stimulující
vodní masáž po vzoru letního deště. Design
této prémiové kolekce Cosmopolitan je navíc
nabízen v několika různých variantách. Více
nejen o novince na WWW.GrOHe.CZ

Hra se světLem

prO OpravDOvé GurmáNy

Dvě nové kolekce dřevěných podlah Lux
a Lumen (na obrázku kolekce Lux) švédské
značky Kährs v ultra matném laku budí dojem,
že je krytina vyrobena z neošetřeného, surového
dřeva. Ultra matný povrch totiž efektivně
pohlcuje světelné paprsky, neodráží lesk
a nechává vyniknout krásu barevného odstínu
i přirozeného vzhledu. Kolekce Lumen je dvou
nebo třílamelová, kolekce Lux jednolamelová rozměr lamely 242 × 18,7 × 1,5 cm poskytne
v rámci prostoru optickou jednolitost. Více
o nových dřevěných krytinách na na WWW.kpp.CZ

Pojízdný gril na dřevěné uhlí tC smoker XL
(Tenneker) je vhodný nejen k přímému
a nepřímému grilování, ale také uzení. Jeho
velkou výhodou jsou dvě oddělené komory
s ocelovými rošty na současnou přípravu až 36
steaků. Při uzení se malé topeniště používá
k hoření dřevěného uhlí, kouř proudí do velkého
topeniště a odtud nakonec uniká komínem.
Ohniště a poklop jsou vyrobené z vysoce
žáruvzdorného smaltu, odolné do teploty 600 °C.
Kvalitu grilů Tenneker dokazuje 10letá záruka.
Cena 13 790 kč, WWW.HOrNBaCH.CZ

NeCHte se OkOuZLit...
I design dveří dokáže doslova nadchnout. Nás
zaujal model dveří od výrobce Prüm v novém
odstínu Bílá 9016. V nabídce jsou ve variantách
jednokřídlé, dvoukřídlé, otočné falcové či
bezfalcové a posuvné v provedení po zdi, nebo
do zdi. Pro každého dle potřeby... Nenechte si
ujít eleganci vhodnou do každé interiéru, cena
od 2 990 kč. WWW.prum.CZ

Na míru

vžDy při ruCe

Dobrá postel je základ! Své o tom i ve společnosti
Indeco, kde postele na míru s kvalitními matracemi
a rošty vyrábějí. Výhodou takovéto postele je, že si ji
můžete přizpůsobit svým potřebám, velikosti i váze
a vybrat si lze z různých barevných kombinací.
A hlavně každá postel je zcela unikátní – jen vaše!
Více nejen o postelích, ale také o sortimentu značky
Indeco, která vaši ložnici dokáže vybavit kompletně,
počínaje vestavnou skříní a konče atypickým
nábytkem, na WWW.iNDeCO.CZ

Chcete držet krok s dobou a moderními
technologiemi, které hýbou dnešní dobou?
Zpozorněte. Sortiment moderních přenosných
vychytávek se rozrostl o praktické mobilní
svítidlo portino (Paulmann) na dobíjecí
akubaterie s výdrží až šest hodin a s možností
dobíjení prostřednictvím powerbanky. Dobře
vám posvítí na zahradě, při kempování nebo
třeba na cestách. Dostupné za 1 706 kč
na WWW.auLiX.CZ
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IDEÁLNÍ CHLADNIČKA

MISTREM ZAHRADNÍHO GRILOVÁNÍ
Plynový gril Professional 3400S americké značky Char-Broil je vybaven unikátním systémem TRU-Infrared,
který využívá infračervené záření pro přípravu lahodného šťavnatého masa s křupavou kůrkou na povrchu. Gril
je vybaven třemi hořáky z nerezové oceli s ovládáním výkonu pro každý samostatně. Další boční hořák navíc
oceníte při ohřevu omáček, polévek nebo přílohy. Zadní mřížku nad hlavní grilovací plochou využijete snadno
pro grilování v mírnějších teplotách nebo pro rozpékání pečiva. Díky kolečkům zvládnete gril také kdykoliv
snadno a bezpečně přemístit a jistě využijete i praktický úložný prostor v těle grilu, který máte vždy po ruce.
Více na WWW.MOUNTFIELD.CZ

Představte si spotřebič, který nabízí úžasnou
energetickou účinnost a krásný, nadčasový
design. Navíc také rychle zchladí potraviny
na optimální teplotu, aby byly čerstvé mnohem
déle, který je pozoruhodně prostorný, ale zároveň
i prostorově nenáročný, a navíc ještě s přitažlivým
elektronickým ovládáním – prostě chladnička plná
inovativních technologií pro usnadnění
každodenního života. Řeč je o BluePerformance,
o zcela nové dimenzi chlazení od značky Liebherr,
WWW.MCTREE.CZ

INZERCE

HORNBACH
projektové návody
rosteš.
S našimi projekty po dlání,
ho
od
ní
ov
Ty máš prac
my odbornost na
eonavody
www.hornbach.cz/vid

Chystáš se postavit terasu, položit kvalitní podlahu, obložit koupelnu barevnými obklady,
vyměnit starou kuchyňskou baterii za novou, vylepšit dětský pokoj barvami a tapetami nebo
třeba zabudovat sprchový kout? Potřebuješ poradit s výběrem toho správného materiálu
a nářadí? Pokud jsi si v duchu alespoň jednou odpověděl “Ano”, pak jsi tu správně!
Vítej ve světě názorných a praktických video návodů. Vítej v projektové dílně HORNBACH!

Návod

Návod

Návod

Jak obložit stěnu přírodním
kamenem >

Jak namontovat
umyvadlovou baterii >

Jak namontovat
baterii Top Mount >

Návod

Návod

Jak položit koberec >

Jak položit PVC >

Návod

Návod
Jak namontovat
kuchyňskou baterii >

Jak položit laminátovou
podlahu >

Rádi ti poradíme s tvými projekty osobně. Zeptej se našich projektových poradců.
Praha - Velká Chuchle, Strakonická 62 Praha - Čestlice, Lipová 281 Praha - Černý Most,
Chlumecká 2398 Praha - Řepy, Slánská 1706/2 Ostrava - Svinov, Bílovecká 3 Ostrava Vítkovice, Rudná 2978/11 Brno, Heršpická 3 Olomouc, Rolsberská 10 Plzeň, U Prazdroje 2750/24
Hradec Králové, Rovná 1697
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Kvalita jaKo standard

dobrý den,
s manželem řešíme výměnu postele. tentokrát bychom si chtěli
dopřát „luxus“, myslím tím nešetřit a za kvalitu si klidně připlatit. Co bychom od výrobce
měli vyžadovat?
magda, třebíč

postel opes (Somnus), základna
obsahuje 2 400 pružin a matrace
14 400 pružin, provedení 100% přírodní
materiály, výplň z egyptské bavlny, eko
vlny, přírodních koňských žíní a mohéru,
cena dle provedení, WWW.dreamBeds.Cz

Dobrý den, Magdo, já osobně
bych vyzdvihl tři vlastnosti, jež
považuji za výjimečné, a v rámci sortimentu, který značky
Hästens a Dreambeds by Vagner nabízejí, je všechny postele
zcela splňují. Jde o kompletní
spací systémy, které se skládají
ze spodního pružicího systému
a matrace s kapsičkovými pružinami, jejichž skladba poskytuje – absolutní tichost postele, prvotřídní komfort a stoprocentní
prodyšnost materiálů. Jsme si
vědomi, že naše konkurence nabízí podobné řešení, ale výjimečnost je právě v kvalitě, trvanlivosti a absolutní prodyšnosti,
což ve spojení se skladbou dělá z
postelí vyloženě mistrovská díla.
Při výrobě používáme výhradně
nejkvalitnější přírodní materiály. Koňské žíně odvádějí vlhkost a působí jako klimatizační
systém, vlna má za úkol regulaci
teploty postele a také přispívá
k vyššímu pohodlí. Len se používá pod a mezi pružicí systémy.
Hustá lněná tkanina je mimořádně pevná a pružná a kromě
toho odvádí statickou elektřinu a zabraňuje jejímu vzniku.
Dřevo ze švédských borovic, ze
kterého jsou vyrobeny všechny

Spánkoví specialisté v obchodech
dreambeds by vagner a Hästens
se při výběru vhodné postele
zákazníkovi plně věnují. Testování
na „vlastní kůži“ je nenahraditelné,
více o službách a o péči
na WWW.dreamBeds.Cz
a WWW.postele–Hastens.Cz
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OdpOvídá:

Karel váGner,
majitel značek Hästens
a dreambeds

postelové rámy, jim dává mimořádnou pevnost a stabilitu a tím
přispívá ke dvěma přednostem –
téměř si nevšimnete, když se váš
partner v posteli pohybuje, a postel je zároveň neobyčejně tichá.
ta „pravá“ postel

dobrý den,
v lednu jsme vybírali novou pohovku a bylo to časově dost náročné, než jsme se dostali do „finále“. Kolik času bychom si měli
vyhradit pro nákup postele?
jana s., opava

Milá Jano, při výběru postele je
důležité najít si čas pro pečlivou
konzultaci spánku a spacího
prostředí.Vybrat tu správnou postel vás bude stát nějaký čas, ale
určitě se vám tato investice vrátí.
V první řadě zapomeňte na stále
opakované klišé „správná postel
má být tvrdá“. Ideální varianta se rovnoměrně postará o celé
tělo, v každém bodě mu bude dokonalou oporou a nikde nebude
vytvářet tlak. Je důležité neopomínat, že každý člověk je individuální a potřebuje specifickou
postel tzv. na míru. Jak u Hästens, tak u Dreambeds věnujeme každému potenciálnímu zákazníkovi velkou péči. Zejména
se soustředíme na polohy, které
jsou pro něj přirozené v době
spánku, a pečlivě sledujeme zákazníka při praktickém testování postelí, abychom mohli co nejlépe poradit, co se týče tvrdosti
jednotlivých modelů. Ideálním
řešením je zapůjčit si vybranou
postel domů, a to minimálně na
týden. Tyto služby mimo jiné samozřejmě v našich showroomech
v Praze i v Brně poskytujeme.

inzerce

Každý den přepravíme
1 986 jízdních kol.
To znamená 3 972 kol vašich kol,
která se vezou na kolech
všech našich souprav.

Ceny Českých drah jsou výhodné,
cestování s nimi romantické
a kuchyni mají na výbornou
Takový je ve stručnosti závěr hodnotitelů prvního žebříčku evropských
železničních dopravců „The Great Train Comparison“, který zveřejnila
britská společnost Loco2. Cesta za poznáním vlakem je zkrátka zajímavou
alternativou, která nám nejen ušetří komplikace na rozkopaných silnicích,
ale dává nám jedinečnou příležitost nerušeně sledovat ubíhající krajinu
a z orosené sklenice při tom upíjet dobré pivo k obědu.
Národní dopravce nabízí kvalitní catering v jídelních vozech a občerstvení
formou pojízdných minibarů. Všimli si toho i autoři již zmíněného srovnání
velkých evropských železničních dopravců. České dráhy tak ovládly kategorii
občerstvení na palubě díky svým jídelním vozům provozovaným společností
JLV. Nabídka jídel je pestrá a několikrát ročně se mění, aby mohli kuchaři
využít čerstvé sezonní potraviny. Bodovaly také v kategorii cestování v párech,
která se pro změnu zaměřila na romantické zážitky. Zajímavé cenové nabídky
Českých drah pak autoři ocenili třetí příčkou v kategorii cestování pro
baťůžkáře. V rámci Evropy totiž patří k nejvýhodnějším.
Cestování vlakem je dnes mnohem jednodušší než dřív. Většina expresních
a rychlíkových spojů jezdí v dvouhodinovém či hodinovém intervalu. Doba jízdy
se navíc na mnoha trasách oproti minulosti výrazně zkrátila. Podobné to je
s osobními vlaky. Řada z nich jezdí v hodinových nebo dvouhodinových
intervalech a okolo Prahy dokonce po půl hodině. Díky tomu se dá program
výletu operativně měnit.
Vlaky Českých drah lze vyrazit téměř kamkoliv, včetně sportovní dovolené.
Jednou z nejoblíbenějších služeb je totiž přeprava jízdních kol. Ta si lze
s sebou vzít jak do většiny expresů a rychlíků (kvůli komfortu a plánování cest
na větší vzdálenost ale v některých spojích s povinnou rezervací), tak prakticky
do všech osobních vlaků. Kdo plánuje použít vlak i několikrát za den
a kombinovat několik úseků na kole a vlakem, ocení celodenní doklad za 99 Kč.

I to je naše práce
Za posledních 7 let jsme pořídili
20 nových lokomotiv a k nim 247 vozů.
Navíc jsme zmodernizovali 327 starších
vozidel. Do rychlejšího a pohodlnějšího
cestování jsme tak investovali
17 miliard korun.
Pavel Krtek,
generální ředitel, České dráhy, a.s.
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eKologicKá podlaha

dobrý den,
s přítelem vybíráme podlahu do
nového nízkoenergetického domu.
rádi bychom zařídili interiér v moderním stylu a zároveň vybrali
i „zdravé“ podlahy. jaký typ podlahy byste nám doporučili?
šárka, zbraslav

vinylová podlaha diamond by
Floor Forever CW-1320
Mississippi z kolekce Apex Click,
5,5 + 2 × 176 × 1 213 mm,
cena 1 145 Kč/m2,
www.FloorForever.cz

Abyste se z podlahy mohli těšit
dlouhá léta, je důležité zvážit –
zda plánujete podlahové vytápění, zda chováte psa nebo zda máte
malé děti. Ať už plánujete tradiční venkovský styl, nebo moderní
interiér, masivní dřevěné podlahy
Simply Wood budou vždy správ-

OdpOvídá:

nou volbou. Můžete vybírat od
výběrového třídění Selekt a Natur po sukaté a barevnější třídění Rustik. Nic nepodtrhne krásu
vašeho interiéru jako rustikální
podlaha, která odráží přírodní
kresbu dřeva. Pokud uvažujete
o podlahovém vytápění, vhodnější volbou jsou vrstvené dřevěné
podlahy, protože jsou stabilnější.
Špičkou na trhu jsou exkluzivní
podlahy Bergland Parkett, které
se skládají ze stejného druhu dřeva. Při jejich výrobě se používají
ekologické materiály, které jsou
zcela bez škodlivých látek a rozpouštědel. Další možností mezi

Kamil Kalaš,
Obchodní ředitel společnosti
podlahy Šesták

třívrstvými podlahami jsou třívrstvé dubové nebo jasanové podlahy Pure Wood, které vám domů
vnesou hřejivou atmosféru, nebo
velkoformátové dřevěné podlahy
Timber Top z kolekce Wild Beauty. Jejich dubová nášlapná vrstva
je chráněná extrémně matným
UV olejem a dokonale ji chrání
před mechanickým poškozením.
A proč je dřevěná podlaha správnou volbou? Dřevěná podlaha je
staletími prověřená a dosud nepřekonaná. Jedná se o přírodní
ekologický materiál, z kterého
sálá energie.
Pokud máte psa nebo malé děti
a víte, že bude vaše podlaha více
zatěžovaná, pak zvažte vinylovou podlahu. Vinylové podlahy
Floor Forever ustojí extrémní zátěž a na rozdíl od ostatních podlahových krytin vám téměř vše
odpustí. Hravě zvládnou drápky
vašeho miláčka, jsou odolné vůči
vodě, a proto také vhodné i do
koupelen. Kromě toho jsou tiché,
teplé, příjemné na dotek a cenově dostupné. Do nové generace
extrémně stabilních a odolných
podlah patří vinylové podlahy
Diamond by Floor Forever, které
jsou ekologické, bez obsahu ftalátů a 100% recyklovatelné. Zároveň jsou stabilní vůči teplotním
změnám a slunečnímu záření.
Lze je tedy položit do veškerých
prostor, kde hrozí pronikání vlhkosti nebo únik vody. Podlahy
jsou vybaveny integrovanou podložkou s paměťovou pěnou, a proto je můžete pokládat přímo na
nerovný podklad, jako jsou parkety nebo dlažba.
Kontakt: podlahy šestáK,
Business park, průmyslová
1472/11, 102 19 praha 10 –
Hostivař, info@floorforever.cz,
www.FloorForever.cz

146

SALVADOR

PLNÁ CHUŤ A SILNÉ AROMA
Tato malá země s asi 6 miliony obyvateli si právem
získává své pevné místo na kávové mapě. Přesvědčili
jsme se, že Salvador nabízí velmi kvalitní plantážní
kávu a díky spolupráci s místními farmáři vám
přinášíme velmi zajímavé kávové lahůdky.

PESTRÁ KOLEKCE KÁV Z CELÉHO SVĚTA.
TO JE COFFEE CLUB.
ŽIJEME KÁVOU
Mezi takové patří i káva Salvador Red Bourbon - Santa Adelaida. Chuť této
jedinečné kávy je velmi vyvážená, plná a výrazná. Umocňují ji tóny zralých
hroznů a tangerinek (druh mandarinek z Asie) s lehkým nádechem kakaa.
Dochuť je jemně kořeněná po červených papřičkách s náznaky ženšenu.
Region: Cordillera el Balsamo
Farma: Santa Adelaida
Nadmořská výška: 900 - 1275m.n.m.
Sběr: ruční sběr
Zpracování: plně promytá
Sklizeň: prosinec - únor
Na farmě Santa Adelaida se plody kávovníků sklízí ručně. Jedná se
o metodu velmi pracnoua drahou, ale z hlediska rostlin šetrnou.
Ke zpracování se navíc dostávají jen ty nejzralejší třešně, což zaručuje
vysokou kvalitu výsledné kávy. Její jedinečná chuť a ohromující
aroma je mimo jiné výsledkem pěstování kávovníků ve stínu stromů
Iluminosa Ingos a dalšími ovocnany.
Další zajímavé kávy můžete vybírat na
WWW.ZIJEME-KAVOU.CZ

servis
zeptali jsme se

poradna
OdpOvídá:

jaN HeriaN,
prodejní školitel
BSH domácí spotřebiče

atyp mezi spotřebiči

Dobrý den,
mám atypicky řešenou kuchyň
a lednička o standardních rozměrech se mi do ní nehodí. existují
nějaké kombinované chladničky
s nestandardními rozměry nebo
ideálně spotřebiče na míru?
michaela s., brno
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Milá Michaelo, dnes už můžete
velmi jednoduše přizpůsobit kuchyň prostorovým možnostem
domácnosti, životnímu stylu
a individuálním nárokům. Moderní spotřebiče jsou k dispozici
v různých rozměrech i designech
a určitě je z čeho vybírat. Dokonce i chladničku a mrazničku je
možné kombinovat přesně tak,
jak potřebujete – například se
systémem modularFit značky
Siemens. Chladničky i mrazničky Siemens tak lze vybírat
v různých velikostech: kombinací dvou spotřebičů vytvoříte
sestavu s výškou od 160 cm až
do 212 cm přesně podle svých
požadavků.
Díky nové technologii antiCondensation navíc můžete spotřebiče umístit nad sebe podle toho,
jak vám to bude nejlépe vyhovovat. Tato inovativní technologie
totiž zabraňuje tvorbě vlhkosti
mezi stěnami spotřebičů. Kombinaci modularFit tvoří dva samostatné spotřebiče s vlastním
připojením do elektrické sítě,
což je výhodné například při
dovolených. Když jedete na delší dobu pryč, můžete vypnout
chladničku, ale mrazničku nechat zapnutou.
Jakkoli je nakombinujete a umístíte,
vždy to bude dokonalé: spotřebiče
modularFit si lze sestavit dle
individuálního přání, více o novince na
WWW.siemeNs-Home.bsH-GroUp.Com/Cz
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Veletrh Ptáček
společnost Ptáček – velkoobchod, a. s., a provozovatel sítě studií Koupelny Ptáček,
pořádala letos již 6. ročník veletrhu novinek dodavatelů sortimentu topení, plyn, voda,
sanita, inženýrské sítě, koupelny v Čr a na slovensku.
www.koupelny-ptacek.cz

tradičně největší zájem zákazníků
byl u stánků koupelen
a o produkty, které souvisejí
s úsporou vytápění. Velký zájem
ze strany návštěvníků měl i stánek
inženýrských sítí, který nabízel
spoustu řešení sběru a nakládání
s odpadní a splaškovou vodou,
vč. dotačního programu Dešťovka.
My vám představíme pouhý
zlomek, pokud chcete vidět
zbytek, zajděte do některého
z koupelnových studií ptáček
nebo velkoobchodních poboček
společnosti ptÁČek –
velkoobchod, a.s.
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Umyvadla Cubito Pure (Jika) vycházejí z trendu přímočaré geometrie
s důrazem na funkčnost a dokonalé technické provedení. V nabídce
jsou umyvadla kruhová i obdélníková

Klimatizace Luna Clima (Baxi) jsou určené do domácností. Vytápějí, chladí,
odvlhčují, jsou výkonné, bezhlučné. Sofistikovaný design a kompaktní
rozměry umožňují, že se klimatizační jednotka hodí do každé místnosti

Sprchové kouty Solva pure (Hüppe) v bezrámovém provedení jsou moderní
a stylové. Křídlové sklapovací sprchové dveře lze otevírat dovnitř i ven,
integrovaný zvedací mechanismus dveří je schovaný za chromovanou kluznou
krytkou, sklo lze pořídit tónované

Závěsná toaleta Aquaclean Tuma Classic (Geberit) ukrývá pod ladným
designem sofistikovanou technologii: průtokový ohřívač optimalizovaný pro
tvrdou vodu, funkci odstranění vodního kamene, vysoce efektivní technologie
sprchování i nastavitelnou teplotu sprchovacího proudu

Koupelnový nábytek Tigo (Jika) sází na čistotu, eleganci
a univerzální nadčasový vzhled. Díky nabízeným
rozměrům, přizpůsobivosti a chytře řešeným úložným
prostorám je skvělým řešením pro malé koupelny
www.modernibyt.cz
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ZA KULTUROU

7. 6.–16. 9. 2018
SANTIAGO CALATRAVA:
ART AND ARCHITECTURE
Architekt, sochař a malíř Santiago
Calatrava, působící v Curychu, je
mezinárodně respektovaným tvůrcem.
Ve své práci vychází z každodenně
provozovaného kresebného studia lidského
těla, morfologie inženýrských konstrukcí
a geometricky formulovaného sochařského
díla. Výstava architektonických modelů
i volné tvorby přibližuje jeho
nejvýznamnější realizace roztroušené
po celém světě.
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU,
STAROMĚSTSKÉ NÁM. 13, PRAHA 1,
WWW.GHMP.CZ

21. 6.–30. 9. 2018
SUDEK, FUNKE, DRTIKOL…
Více než sto let české a slovenské fotografie bylo pro kurátora Luďka Lukuvku
dostatečným důvodem představit veřejnosti názorové okruhy a peripetie fotografie,
která prošla od konce 19. století bouřlivým vývojem. Záměr je jasný: podat
vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy sebevědomě
začlenilo do uměleckého kvasu své doby.
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC, MASARYKOVA 723/14, LIBEREC, WWW.OGL.CZ

17. 5.–19. 8. 2018
KRESBY STARÝCH MISTRŮ
Výstava představuje unikátní kolekci kreseb italských
a záalpských mistrů 16. až 17. století, dochovanou ve sbírkách
olomouckých biskupů a arcibiskupů na zámku v Kroměříži.
Soubor zahrnující dohromady 67 listů patří k nejstarším
sběratelským celkům svého druhu v zemi a návštěvníci mají
možnost vidět ho poprvé pohromadě po více než 70 letech.
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC,
VÁCLAVSKÉ NÁM. 3, OLOMOUC, WWW.MUO.CZ

PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

25. 5.–26. 8. 2018
PODTRŽENO… LUBOŠ DRTINA
ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI, PRAŽSKÁ 13, PLZEŇ,
WWW.ZPC-GALERIE.CZ

5. 4.–30. 9. 2018
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13. 6. – 29. 7. 2018

ETA – UMĚNÍ (A) SPOTŘEBIČE

ARTSPACE GERMANY

RETROMUSEUM CHEB,
NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 17,
CHEB, WWW.RETROMUSEUM.CZ

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA,
MALINOVSKÉHO NÁM. 2, BRNO,
WWW.DUM-UMENI.CZ

p. s.

VZORY POHODLÍ
Odpočinek může mít mnoho podob, v případě pohovek to platí doslova.
Rozmanité tvarosloví kombinované se širokou škálou barev tvoří pestrou
paletu pohodlí, kterému není důvod odolávat.
připravila: jana pOlOmOvá, foto: aRchiv

www.modernibyt.cz
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Favn (Fritz Hansen), design
Jaime Hayón, podnož
masivní dub nebo hliník,
cena 236 042 Kč,
WWW.STOCKIST.CZ

154

MAGICKÁ HLUBINA
Modrá je barvou vody a nebe. Symbolizuje elementy, bez kterých nemůžeme žít, a do
prostoru vnáší klid i příjemnou zádumčivost. Stačí se ponořit...

1

2

3

4

5

6

7
1/ Bellice (Leolux), design Beck Design, podnož dřevo nebo kov, cena 223 440 Kč, WWW.SEDLAKINTERIER.CZ, WWW.POGGENPOHL.CZ 2/ Convert (Prostoria),
design Morasi, 240 × 68 × 95 cm, cena od 75 988 Kč, WWW.LINO.CZ 3/ Onni (Novamobili), design Studio Gherardi, 155 × 74,5 × 72,5 cm, cena od 52 243 Kč,
WWW.CASAMODERNA.CZ 4/ Hiro (Zanotta), design Damian Williamson, 276 × 81 × 93 cm, cena od 134 032 Kč, WWW.PUNTODESIGN.CZ 5/ Freistil 144 (Rolf Benz),
design Müller Wulff, šířka 204 / 224 nebo 244 cm, cena od 44 980 Kč, WWW.FREISTIL-ROLFBENZ.COM 6/ Manarola (Ligne roset), design Philippe Nigro, 170 × 102
× 82 cm, cena od 91 936 Kč, WWW.LIGNE-ROSET.CZ 7/ Auto-Reverse (Arketipo), design Giuseppe Viganò, 261 × 103 × 74 cm, cena od 143 346 Kč, WWW.CSKARLIN.CZ
www.modernibyt.cz
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VŘELÉ OBJETÍ
Ráno povzbudí a večer dodají ztracenou energii. Teplé tóny rozveselí i ten nejnudnější
interiér a zahřejí všechny zimomřivé. Žít s nimi je radost.

1

2
3

4

5

6

7
1/ Alexa (Furninova), 202 × 102 × 40 cm, podnož černý chrom, cena od 37 890 Kč, WWW.CASAMODERNA.CZ 2/ Freistil 132 (Rolf Benz), design Yonoh, šířka 192/212
nebo 232 cm, cena 36 170 Kč, WWW.FREISTIL-ROLFBENZ.COM 3/ Zina (Brik), podnož nerez ocel nebo dřeva, cena od 19 038 Kč, WWW.BRIK.CZ 4/ Float (Sancal),
design Karim Rashid, šířka 206 / 261 nebo 290 cm, cena od 67 000 Kč, WWW.ONESPACE.CZ 5/ Cover (Ligne Roset), design Marie Christine Dorner, konstrukce ze
dřeva, 180 / 230 × 79 × 110 cm, cena od 79 356 Kč, WWW.LIGNE-ROSET.CZ 6/ Lennox (Lema), design Gordon Guillaumier, konstrukce z kovu, 168 × 81 × 69 cm, cena
od 83 650 Kč, WWW.STOCKIST.CZ 7/ Tokio (Arflex), design Claesson Koivisto Rune, konstrukce z kovu, cena od 161 404 Kč, WWW.STOCKIST.CZ
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Tea (Sancal), design Estudiac JM
Ferrero, 153 / 193 × 74 × 86 cm, cena
od 45 500 Kč, WWW.ONESPACE.CZ

www.modernibyt.cz

157

p. s.

Rondo (Rolf Benz), design This
Weber, konstrukce ze dřeva
a hliníku, 204/225/246 × 63
× 92 cm, cena na dotaz,
www.stopka.cz
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STABILNÍ HARMONIE
Neutrální odstíny jsou pevným základem, na kterém můžeme stavět donekonečna. Jejich
nevtíravá krása tvoří dokonalé zázemí a nikdy neomrzí.

1

2

3

4

5

6

7
1/ Mies (Calligaris), design Stefano Cavazzana, konstrukce ze dřeva a kovu, 190/220/250 × 95 × 80 cm, cena na dotaz, WWW.RIMEXOL.CZ 2/ Avivo (Koinor), design Kati
Quinger, kůže, 306 × 197 cm, cena od 111 686 Kč, WWW.HOMESTYLE.CZ 3/ Marino (Miotto), kůže, 184/251 × 103 × 76 cm, cena 50 014 Kč, WWW.MIOTTO-DESIGN.COM
4/ Tempo (Natuzzi), design Manzoni & Tapinassi, kůže, 308 × 163 cm, cena od 176 340 Kč, WWW.NATUZZI.CZ 5/ Smooth Operator (Arketipo), design Giuseppe Vigano,
cena na dotaz, WWW.CSKARLIN.CZ 6/ Gallery (Cattaneo Fratelli), rám ze dřeva, ocelová podnož, 215/235 × 100 × 85 cm, cena od 188 869 Kč, WWW.VLADANBEHALDESIGN.CZ
7/ Zinta (Arper), design Lievore Altherr Molina, konstrukce z oceli, podnož z hliníku, cena na dotaz, WWW.LINO.CZ
www.modernibyt.cz
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HRDÁ OKÁZALOST
Geometrické vzory, pestrobarevné pruhy, nebo květinové dekory? V případě tohoto typu
pohovek nepodstatné... Pozornost na sebe strhnou všechny bez výjimky.

5

1

2

3

4

6

7
1/ Kerman (E15), design Philipp Mainzer a Farah Ebrahimi, potah Alice, cena na dotaz, WWW.E15.COM 2/ Berlin Loft (Ligne Roset), design Müller Wulff, 200 × 108
× 82 cm, cena od 60 180 Kč, WWW.LIGNE-ROSET.CZ 3/ Polder (Vitra), design Hella Jongerius, dekor Maharam, 260 × 97 × 82 cm, cena od 138 650 Kč, WWW.VITRA.COM
4/ Cover (Euromebel Styl), 196 × 77 × 100 cm, cena 15 199 Kč, WWW.JENA-NABYTEK.CZ 5/ Deep space (Brühl), design Kati Meyer-Brühl, dřevo, 203 × 99 × 48 cm,
cena na dotaz, WWW.DEFAKTO.CZ 6/ Cloud (Moooi), design Marcel Wanders, konstrukce ze dřeva, 230 × 72 × 105 cm, cena od 158 679 Kč, WWW.BULB.CZ
7/ Josh (Moroso), design Edward Van Vliet, konstrukce z kovu, cena na dotaz, WWW.MOROSO.IT
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Unfurl (Innovation),
design Andreas Lund,
Flemming Højfeld & Per
Weiss, 200 × 93 × 84 cm,
podnož ze dřeva, cena od
29 190 Kč, www.inno.cz

www.modernibyt.cz
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OCHUTNÁVKA
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT PŘÍŠTĚ
DVA V JEDNOM
Spojením dvou bytů vznikl záviděníhodný prostor

WELLNESS
Koupelna jako místo pro regeneraci těla i ducha

TECHNIKA
Moderní pračky a sušičky

P. S.
Obklady a dlažby – kompletní shrnutí

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

12. 7. 2018

PRO VÍCE INFORMACÍ A PŘIPOMÍNEK MŮŽETE PSÁT NA STRÁNKU MODERNÍHO BYTU NA FACEBOOKU
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,
lucie.spoustova@bmczech.cz. Chcete-li mailovat i ostatním členům redakce, e-mailová adresa zní: jmeno.prijmeni@bmczech.cz.

DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 11× ROČNĚ

DÁREK NA CELÝ ROK

Za zvýhodněnou cenu 767 Kč získáte roční předplatné Moderního bytu.
A navíc máme pro nové předplatitele dárek dle vlastního výběru
(viz www.modernibyt.cz/predplatne).
Předplatné si jednoduše můžete objednat:
1. telefonicky: na zákaznickém čísle 840 306 090
2. e-mailem: modernibyt@predplatne.cz
3. na internetové adrese: www.modernibyt.cz
Při obnově předplatného získáváte na 1 rok přístup k elektronické verzi
časopisu včetně archivních čísel od roku 2010.
Akce platí pro nové předplatitele v rámci ČR do vyčerpání zásob.
Akci s dárkem nelze kombinovat s jinou cenově zvýhodněnou akcí.
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Stylová řešení vašich
koupelen a kuchyní

Rovnováha tak akorát
Žaneta Vitáková
Product Manager

Skandinávský styl

Rádi kombinujete čistý design s jednoduchostí, ale s důrazem na funkčnost a praktičnost? Pak se zamilujete
do koupelen a kuchyní zařízených ve skandinávském stylu. A není se čemu divit. Jsou nádherné, působí
velmi harmonicky a nadčasově.

www.siko.cz/koncepty

KUCHYNĚ
MĚSÍCE

Kupte si parní troubu Electrolux a získejte kurz vaření zdarma!

Vařte, pečte, grilujte
v parní troubě

Více informací a termíny konání kurzů naleznete
na www.electrolux.cz/pecemevpare

SKVĚLÝ PRVNÍ DOJEM.
I KAŽDÝ DALŠÍ.
TREND ANTRACIT MATT I DUB STRAIGHT TMAVÝ
Představujeme řídící místo celé domácnosti. Kuchyni Trend Matt
Atrancit, kde se sbíhají všechny důležité rodinné okamžiky a rodí
všechna zásadní rozhodnutí. Prostor, v němž dáváte okolnímu
světu najevo svou nezdolnou chuť k životu. V této sestavě by
se charisma a důstojnost daly krájet. Tmavé akcenty perfektně
ladí s bílými zdmi i světlou podlahou, komínový odsavač diktuje
tempo vzdušných schodů stoupajících vzhůru a svěží zeleň ve
vestavěných květináčích podtrhuje magnetismus celého řešení.
Všechno je tu promyšleno do posledního milimetru a ještě dál.
Pracovní deska i obklady mají karamelový nádech Ferro Bronzo,
zatímco skříně jsou s dvířky v provedení Trend Matt Antracit.
Střídání dvou hlubokých tónů je pastvou pro oči. Solitér s varnou
deskou byl otočen směrem do místnosti a zakončen barovým
pultem z tmavého dubu Straight. Tahle kuchyně vás dostane
do vítězné nálady ještě dřív, než stačíte otevřít lednici
a vytáhnout svůj narozeninový dort.
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