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Vážení čtenáři,
pokud nežijete v paláci, ale v bytě, otázka „kam
s tím“ bývá častější, než byste si přáli. Je až
neuvěřitelné, kolik toho jsme schopni doma
nashromáždit. Od typických zbytečností, kterými si
lze zaplevelit byt (suvenýry z dovolené, nesmyslné
dárky, nad kterými se nikdo nezamyslel, a předměty
nesoucí nostalgickou vzpomínku), až po naprosté
nezbytnosti, jakými jsou kabelky, boty, kosmetika.
A že jich nebývá málo! Pokud chcete funkční
domácnost, spokojenou rodinu a byt jako klícku, je
pak účelné, promyšlené a zodpovědné skladování
předmětem klíčového významu. Tím se dostáváme
ke dvěma obsáhlým článkům, na které doporučuji
v tomto čísle Moderního bytu zaměřit pozornost.
První se věnuje problematice malého bytu a slova
nevolím nahodile, protože zkuste dostat žirafu
do lednice... A pak článek o šatnách, tajných
dámských rozích hojnosti, kde se skladují sny o tom,
co se nosilo vloni, co se nosí letos, co se zanedlouho
možná bude nosit a co by se mělo nosit, kdybychom
žili v ideálním světě. To chce rozhodně systém.
I když máte pocit, že tohle se vás netýká, byt máte
prostorný a úložné prostory dobře vyřešené, přesto
nenoste domů všechno, co vás cestou cvrnkne
do nosu. Pochopení mám pro věci poskytující
fyzickou a duševní potravu. O většině ostatních
nesmyslů, které se skladují v bytech jen tak pro
parádu, vám prozradím krutou pravdu: nejvíc jim to
bude slušet v popelnici.

Odpadkový koš (House
Doctor) se vzhledem
popelnice, s pedálem,
z pozinkované oceli,
ve třech barevných
provedeních, výška 48 cm,
cena 2 850 Kč,
WWW.VEMZU.CZ

Mějte se krásně,

Lucie Spoustová

www.modernibyt.cz
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MODERNÍ LUXFERY
Spotřeba energie neustále roste a je třeba se s tím efektivně poprat.
Téma obnovitelných zdrojů se tak skloňuje čím dál častěji. Vědecký
tým na univerzitě v Exeteru vyvinul Solar Squared – nový typ
průhledných solárních bloků, které lze použít pro stavbu budov
a zároveň zajištění získávání sluneční energie. V roce 2019 by
mělo dojít na hromadnou výrobu.

PROTI PROUDU
V Helsinkách se rozhodli plout proti
proudu a stavět směrem dolů.
Minimalistický interiér muzea Amos
Rex je zapuštěn dvě podlaží pod
zem a propojen s okolními
budovami. Nad zem trčí jen
obrovské světlovody. Autorem
řešení je finský architektonický
ateliér JKMM. Kéž by to šlo i u nás!

UDRŽITELNÝ DESIGN
Kniha Radical Matter ukazuje
na deseti vybraných
nápadech, jak holistický
přístup k designu, výrobě
a spotřebě prospívají světu
z ekologického, sociálního
i ekonomického hlediska.

V designu jste dosáhli
dokonalosti nikoliv, když
nemáte co přidat, ale když
nemáte co odebrat.
Antoine de Saint-Exupéry, spisovatel a filozof

ŠEDESÁTKA NA KRKU
Legendární budova Expo 58 bude v rámci Designbloku otevřena
veřejnosti a ožije projektem Expospektiva. Výstava, přednášky,
ukázky nábytku, přehlídka dobových reklam. Přijďte se podívat.

SPOŘIČ ZÁPĚSTÍ
Syndrom karpálního tunelu je
civilizační chorobou, které se snaží
nový typ počítačové myši
předcházet. Ruka je v přirozené
poloze, tolik se nenamáhá a její
hmotnost se po kónickém povrchu
rovnoměrně rozloží. Pro praváky
i leváky. Design Inyeop Baek.
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pozzano křeslo . breneta komoda . mantua lampa . japair koberec

MIOTTO v České republice:
PRAHA | CASAMODERNA . Náměstí Na Sádkách 705 . Dolní Břežany . www.casamoderna.cz
| RIMEX . Českomoravská 183, Praha 9 . www.rimexol.cz
| LINO DESIGN . Sezemická 2757/2 . Praha 20 - Horní Počernice . www.lino.cz
BRNO
OLOMOUC

| LINO DESIGN . Václavská 2
| RIMEX . Horní Lán 12A

tel. +420 775 184 447

www.miotto-design.com

/miottodesign

verano stůl . bressio jidelni židle

Nádobí
s chytrou poklicí!
• silikonový okraj poklice překryje hrnec i s naběračkou
• z nádobí neuniká teplo, neskapává pára
• poklice umožňuje snadné cezení

Sada nádobí
SmartCOVER, 8 dílů

3499,-

Sada nádobí SmartCOVER obsahuje:
Kastrol s poklicí ø 18 cm, 2.0 l
Rendlík s poklicí ø 16 cm, 1.5 l

Hrnec s poklicí ø 20 cm, 4.0 l
Kastrol s poklicí ø 20 cm, 3.0 l

Nádobí SmartCOVER lze zakoupit i jednotlivě.

otvor
pro nářadí

snadné
cezení

seznam prodejen na www.tescoma.cz/prodejny nebo zakoupíte na eshop.tescoma.cz
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Uvažujete o koupi nového vysavače?
Možností máte totiž víc, než by se
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Představujeme vám jednu z posledních
realizací architektonického studia
Flat White, která se vyznačuje
čistotou, jednoduchostí a jemností.

www.lino.cz

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

Neustále ve spojení
„Chtěla jsem vytvořit praktickou
pohovku pro lidi, kteří jsou stále
v běhu s laptopem pod paží
a pracují kdekoli a kdykoli se všemi
typy lidí,“ vysvětluje designérka
Pauline Deltour hlavní motiv sofa
Floater (Cor). Povedlo se jí to hned
v několika variantách, zahrnujících
křeslo i trojsed s různou výškou
opory zad, volitelnými moduly
z jasanového nebo dubového dřeva
a přídavnými policemi, vybavenými
zásuvkou a USB konektorem.
Cena od 170 000 Kč, WWW.STOPKA.CZ

Všestranně jedinečná
Židle Co (Menu) byla navržena tak, aby
vyhovovala široké škále interiérů a ladila
s mnoha architektonickými styly. Přesto
zůstává v souladu s estetickým
rukopisem autorů ze studia Norm
Architects. Minimalistický design
zjemňuje využití dýhy v několika
odstínech. Velkorysé opěradlo zad
umožňuje pro maximální pohodlí mnoho
variant sedu, židle je stohovatelná.
Cena na dotaz, WWW.DESIGNVILLE.CZ

Chléb náš vezdejší
Konferenční stolky Setacci (Amura) jsou inspirovány síty na mouku běžně
používanými v zemědělské tradici italského města Altamura. Vzhledem
k tomu, jak zásadní potravinou je pro tuto zemi chléb, byla zde síta
povýšena na nástroje sakrálního rituálu a stolky jsou jejich soudobou
abstrakcí. Perforovaná deska stolu je dostupná z kovu, dřeva nebo kůže
a může být libovolně kombinována s podstavcem z totožných materiálů.
Šněrování po stranách je kožené. Design Anton Cristell a Emanuel
Gargano, cena od 25 020 Kč, WWW.AMURALAB.COM
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chips lounge chair
designed by Lucie Koldova CZ

NOVINKY

Rotující odrazy
Nástěnné zrcadlo Saw (Sudbrock)
elegantně prostupuje otvorem v polici
z dubového dřeva, po jejíž délce jím lze
posouvat do obou stran. Pohyb rotací
odkazuje na inspiraci v podobě pily
zdolávající kusy masivního dřeva. Design
Michael Hilgers, cena na dotaz,
WWW.SUDBROCK.COM

Light my fire
Skulpturální linie přenosného ohniště
Ellipse (Höfats), které lze využít také pro
grilování, ozdobí každou terasu
i zahradu. Stojan zajišťující potřebnou
stabilitu zároveň slouží jako nádoba
na popel – mísu je možné jednoduše
sejmout a uhlíky vysypat do stojanu,
po jehož opětovném přikrytí se udusí
a zhasne zbývající oheň. Ocel, 110 × 57
× 36 cm, cena 5 830 Kč, WWW.HOEFATS.COM

Antistatické teplo
Nový počin Ludovici a Roberta
Palombových zahřeje obdivovatele
slavné tvůrčí dvojice nejen u srdce.
Eve (Tubes) je objekt poskytující teplo
a světlo, dva zásadní prvky potřebné pro
rovnováhu těla a mysli. Jeho mobilita
zaručuje možnost vytvořit si potřebnou
atmosféru snadno a rychle nejen v rámci
domova. Radiátor je součástí aktuálního
konceptu výrobce, jehož cílem je
překročení statické povahy architektury
a otevření se lidskému rozměru, který se
odráží v nepřetržitém pohybu.
Cena na dotaz, WWW.TUBESRADIATORI.COM
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CARL HANSEN & SØN | 110 LET

FESTIVAL
BAREV

Carl Hansen & Son oslaví 28. října 2018 110 let své existence. Oslavujeme to řadou nových barev ikonické
Wishbone chair, kterou navrhl Hans J. Wegner roku 1950.
Vytvořte si svou osobní kombinaci barev z osmi přírodních odstínů. Nová barevná škála je k dispozici pouze
od 28. října do 31. prosince 2018.
Abychom oslavili speciální příležitost a dlouhou historii našeho umění, nabízíme nyní tato nová barevná
vydání ikonické židle Wishbone chair za speciální cenu 18.900 Kč vč. DPH.

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

NOVINKY

Na noviny a jehlice
Britský designér Benjamin Hubert vyniká schopností kombinovat
estetiku a funkčnost. Také v případě koše Basket (Republic of
Fritz Hansen) se mu podařilo vytvořit další praktické i vizuální
potěšení. Rukojeť z masivního jasanového dřeva ohýbaného
parou usnadňuje pohyb a deska z lisované dýhy poskytuje
dostatek odkládacího prostoru nejen na časopisy.
Rozměry 37 × 53 × 36,5 cm, cena 6 674 Kč, WWW.STOCKIST.CZ

Brusel z Itálie
Kolekce Iko (Alias) je charakteristická kombinací hladké,
jemně zakřivené plastové skořepiny s trubkovou konstrukcí.
Židle jsou dostupné také v provedení bez čalounění v mnoha
barevných variantách, s koženým čalouněním, podnoží ze
dřeva i s kolečky. Elegantní návrh Patricka Norgueta odráží
styl 50. let, a přitom dokonale reaguje na momentální trendy.
Rozměry 52 × 79 × 53 cm, cena od 10 620 Kč, WWW.LINO.CZ

Serpentiny v zádech
Pohovka Serpentine (Ligne Roset) se dočkala aktualizace!
Nová konstrukce z hliníku je oproti původní ocelové velmi
lehká, a umožňuje tak snadné přenášení z místa na místo.
Speciální čalounění odolné vůči všem rozmarům počasí zase
umožňuje také venkovní použití. Nejpůsobivější je ale samotný
nápad designérky Eléonore Nalet protkat dlouhé polstrované
polštáře kovovou konstrukcí, a vytvořit tak pohodlné sezení
a zajímavý objekt zároveň. Rozměry 165,5 × 71 × 74 cm,
cena 50 660 Kč, WWW.LIGNE-ROSET.CZ
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MULTY PROMO 6.10.—30.10. 2018
V 7 barevných provedeních
Akční cena: 43 000 Kč

Upholstery MULTY, Design: Claude Brisson
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

Dělejte vlny
Svítidlo W171 Alma (Wästberg) tvoří kruhy měkkých
vln jemně rozptylujících světlo vycházející ze středu.
Tvar je založen na otočné sinusové vlně, kde světlo
a stín vytváří snadno rozpoznatelný charakter.
Výsledný dojem se může měnit v závislosti na volbě
světelného zdroje. Design Tham & Videgård, Ø 69 cm,
cena od 9 035 Kč, WWW.WASTBERG.COM

Jako na oblázku
Řecká pláž plná mramorových oblázků v odstínech
bílé a šedé se stala předobrazem křesla Ollie (Won).
Štíhlé nohy z oceli s bronzovými detaily v kombinaci
s objemným tělem tvoří přívětivý výraz vybízející
k odpočinku. Rozměry 85 × 81 × 90 cm, design
Susanne Grønlund, cena od 14 806 Kč, WWW.STOCKIST.CZ

Grafická perspektiva
Eklektismus a optická lehkost obvykle bývají protipóly.
Designér Patrick Norguet je však dokázal spojit
v jediný harmonický celek. Křeslo Nef (Emu) je
inspirováno grafickým znázorněním horkovzdušných
balónů a je zábavné a pohodlné zároveň. Konstrukce
je vyrobena z hliníku a nerezové oceli, výplet tvoří
syntetická vlákna. Rozměry 125 × 88 × 40 cm,
cena od 19 270 Kč, WWW.LINO.CZ
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Novinka roku 2018 - kolekce Inciso ukazuje poctivost
tradičního řemesla a amerického ducha. Celá kolekce
je navržená společností David Rockwell pro společnost
Gessi a vytváří zcela nový designový trend pro koupelnu.
Zdobené moderní tvary jsou v souladu s tradicí
společnosti Gessi a jsou vhodné jak pro privátní, tak pro
komerční prostory. Industriální rafinovanost a moderní
kovové konstrukce inspirovaly charakter kolekce Inciso.
Výsledkem je tělo baterie s podmanivou kombinací
vyseknutých prvků, hladkými povrchy a vzorování těla
baterií i ovládacích prvků. precizně vyrobené části
zůstávají zároveň spolehlivě funkční.
Výhradní dovozce:

návštěva
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Dokonale nakombinovaná
barevnost nábytku, která je
charakteristická pro italského
výrobce lago, je doplněna
o textilní doplňky, které
interiéru dodávají tolik důležitý
moment útulnosti, ale také
akustickou a tepelnou izolaci

Bilingvní spojení
Když se zadaří najít kompatibilitu ve dvojjazyčném manželství, proč by nešlo vytvořit
harmonii mezi moderním italským designem a českou prvorepublikovou architekturou?
Hlavně, když to jiskří!
připravila: VERONIKA MOTYČKOVÁ, foto: LUKÁŠ HAUSENBLAS

www.modernibyt.cz
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návštěva

„Velmi se mi líbí odvaha Barbory
a Flavia pracovat s barvami. Chce
to trochu fantazie a také notnou
dávku sebevědomí, a to majitelé
rozhodně mají. Někdy mám pocit,
že tu barevnost interiéry, stejně jako
třeba trendy v oblékání, bohužel
postrádají,“ komentuje koncepci
a spolupráci architektka.

Dva jsou Dva

M

anželé Flavio a Barbora se seznámili před mnoha lety v Miláně a dodnes
rádi vzpomínají, jaké bylo jejich první
společné bydlení. Flavio tenkrát rozjížděl své obchodní aktivity, a proto si nemohli mnoho dovolit.
Dnes pendlují mezi Milánem, Prahou a Brnem,
mají jedno stálé a dvě přechodná bydlení a při
budování každého ze svých zázemí se v zásadě nechtěli omezovat. Pro pražský byt si vybrali
vybavení značky Lago od věhlasného italského
výrobce nábytku. Důvodem byly předchozí zkušenosti a také fakt, že tato italská společnost, vytváří komplexní řešení pro zařizování celých interiérů v unikátním stylu. Tvůrcem jedinečné filozofie
a zároveň také majitelem společnosti Lago je světově proslulý designér Daniele Lago.

LokáLní přístup
Manželé podnikají gastronomickém oboru,
a protože tento byznys je založen na lokálním
principu, rádi zadávají práci v místě, kde se právě pohybují. Pro zařízení pražského bydlení tak
oslovili české zastoupení značky Lago, které se
vybavování interiérů věnuje již pětadvacet let.
Architekti z této společnosti si skvěle poradili
s instalací moderních, minimalisticky řešených
nábytkových sestav do bytu v prvorepublikové
nově zrekonstruované zástavbě tak, že skýtá komfortní zázemí pro běžný život, ale také home office
prostor pro řešení pracovních zakázek či různá
přátelská posezení.
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Hlavní obytná místnost je na české poměry
koncipována méně tradičně, na poměry italské
celkem standardně. Již v kuchyňské zóně, která
je vybavena prakticky řešenou, prostorově velkorysou kuchyní, je umístěn jídelní stůl a sezení
pro chvíle, kdy se jídlo jí spíše z nutnosti než za
účelem požitku. Hlavní obytná část skýtá nejen velkorysé zázemí pro typické italské dlouhé
gastronomické večery. Druhou část polyfunkčního prostoru tvoří obývací prostor s pohodlnou
pohovkou. Mohlo by se zdát, že dispozice bytu
je zpracována tak, že nejvíce času majitelé tráví
v hlavní obytné zóně, ale bohužel velkou část dne
tráví majitelé ve své domácí kanceláři, která adekvátně supluje kancelář a poskytuje pohodlí pro
různá obchodní jednání. Také ložnice je dotažena
do posledního detailu. Kromě plně komfortního
dvoulůžka, který je současně krásným levitujícím
solitérem, je místnost vybavena tzv. falešnou zdí
neboli velkoplošnou skříňovou stěnou s rafinovaným řešením otevírání. Kreativní vychytávky nabízí také okolní nábytek. To vše je „vyšperkováno“ obrazy s výraznými motivy od malíře Adama
Jílka, se kterým se manželé Flavio a Barbora potkali na jedné z pracovních akcí a velmi si je svou
jedinečností získal. A právě nevšedním doplňkům
dává také design z výroby Lago vyniknout.
■

up Kuchyňská a obývací zóna
s plnohodnotným jídelním zázemím,
skýtajícím komfort pro posezení
i ve větším počtu osob, je opticky
oddělena solitérním policovým systémem
Air od designéra Daniele Laga
u Kuchyňské zázemí je propojeno
s jídelní zónou pro chvíle tzv. expres
snídaní či rychlých snacků tak, aby paní
domu měla komfort při servírování.
Jídelní nábytek je laděn v obdobně
minimalistickém duchu jako kuchyň, stůl
Air je zajímavý řešením základny, která je
z transparentního materiálu a vytváří
dojem levitující jídelní plochy vyrobené
z lakovaného kaleného skla, doplněné
o židle Dangla, vše od italského výrobce
Lago

www.modernibyt.cz
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návštěva

+

jak to
vidím

ing. vendula Gazo jelínková
architektka

„Každý, kdo někdy něco stavěl,
zařizoval nebo předělával, ví, že čím
méně dodavatelů se na projektu podílí,
tím méně starostí a ztraceného času
jsou s tímto úsilím spojené. Nicméně
toto praktické hledisko však podle
mého názoru není nejdůležitější,“
vyzdvihuje architektka a autorka realizace
Vendula Gazo Jelínková jednu z výhod
spolupráce s výrobcem, který nabízí komplexní
sortiment. A povídání doplňuje:

p Jedním z aktuálních trendů je odvážné míchání několika struktur dřeva v rámci jednoho
interiéru. Důkazem vkusného skloubení podlahy z dubových parket a nábytku v provedení
Wildwood (ručně opracovaný dub) je vybavení polyfunkční zóny z výroby značky Lago
t Jednoduché čisté linie
kuchyňského nábytku
citlivě doplňují pracovní
plocha z kaleného skla
a kvalitní dřez
s minimalisticky tvarovanou
baterií od výrobce Franke

„Nejvíce oceňuji samotnou filozofii
značky Lago, která je odlišná od filozofie jiných výrobců nábytku. U značky Lago nestojí v centru pozornosti
pouze jednotlivé kusy nábytku, nýbrž
interiér jako celek. Se všemi těmi
úžasnými tvary, barvami a materiály
lze pracovat jako s alchymistickými
elementy, ze kterých je možné vytvořit nespočet nových sloučenin. Vzniká tak něco velmi exkluzivního.“

p Závěsná kuchyňská skříň 36e8 (Lago) v provedení lakované kalené sklo
uvnitř ukrývá kuchyňské spotřebiče. Kromě lehkého a vzdušného efektu
tímto architektka docílila většího komfortu s důrazem na ergonomická kritéria
– například otevírání myčky, která je výše od podlahy, je na manipulaci
uživatelsky přívětivé
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Hned při vstupu do bytu
návštěvníka okouzlí
oboustranně otevíratelná
skříň Et Voila, která
v uzavřeném stavu vytváří
dekorativní látkovou stěnu,
otevřít ji lze snadno téměř
utajeným bočním kováním
z transparentního laminátu

www.modernibyt.cz
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návštěva
Byt je vybaven obrazy od Adama
Jílka (www.adamjilek.cz), který se
přes svůj relativně nízký věk stačil
prosadit díky výraznému
vizuálnímu i obsahovému rukopisu
u Pracovna je v případě tohoto
manželského páru
nepostradatelnou součástí
interiéru. Jejich domácí kancelář je
vybavena poloprofesionálně tak,
aby skýtala zázemí pro pracovní
účely a současně aby prostor
poskytnul prostředí pro možné
přenocování návštěv. Pohovka Air
i křeslo Chama (Lago) jsou
jednoduše rozložitelné
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inzerce

Svítidlo GEO

design Daria Podboj

www.lucis.eu

návštěva

p Levitující nábytek je společným prvkem propojujícím jednotlivé obytné
zóny. Postel Fluttua, jejímž autorem je designér Daniele Lago, získala
mnoho designových ocenění a je skutečným fenoménem. Ložnice nabízí
dokonale řešené úložné prostory, které vytvářejí jednu kompaktní stěnu
N.O.W. v citlivě namíchané paletě odstínů. Ta je doplněna o obrazy
s výrazným motivem od výtvarníka Adama Jílka

půdorys
1/ koupelna + WC
2/ ložnice
3/ WC
4/ komora
5/ vstupní prostory
6/ pracovna
7/ kuchyňský kout
8/ obývací část
s jídelním stolem

1

2

3
4

5

6

7

8

p Jedním z hlavních požadavků, na které majitelé kladli
důraz, byl maximální komfort. Naprosto nadšení jsou
z lavice Softbench (Lago) v povrchové úpravě matný lak
odstín Fango, která se při dosedu podle hmotnosti vzorně
vytvaruje a vytvoří flexibilní oporu
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LaGo appartaMEnto storE praHa, Pod Závěrkou 1745, Praha 5,
150 00, tel.: 777 911 337, e-mail: info@lago.cz, WWW.LaGo.CZ

INSPIRACE

Závěsné svítidlo Octo (Secto
design), design Seppo Koho,
vrstvené březové lamely
v přírodní, bílé nebo černé barvě,
ruční výroba, cena 20 410 Kč,
WWW.FINNISHDESIGNSHOP.COM

Nástěnný věšák Palisade (Balvi)
s výklopnými háčky z tmavého
nebo světlého bambusu, rozměr
11 × 55 cm, cena 445 Kč,
WWW.NAOKO.CZ

Sada tří košů Nest (House
Doctor), rozměr: malý 22
× 21 cm, střední 29 × 28 cm,
velký 27 × 36 cm, cena
1 590 Kč, WWW.VEMZU.CZ

INTERIÉROVÁ
KLACKOVITOST
Pokud žijete ve městě obklopeni betonem a asfaltem, vaše oko
dokáže ocenit půvab přírodních materiálů. A to je krůček k tomu,
zútulnit jimi interiér...
PŘIPRAVILA: LUCIE SPOUSTOVÁ, FOTO: ARCHIV

Mísa na ovoce Frame bowl
(Skagerak), teakové dřevo,
průměr 26 cm, cena 2 699 Kč,
WWW.NABYTEK-HELCEL.CZ

Křeslo Fan Chair (Tom Dixon)
s vysokým opěrákem, design
Tom Dixon, jasanové dřevo,
kožený sedák, cena 48 515 Kč,
WWW.BULB.CZ

Stolička Modern (House
Doctor), odolná železná
konstrukce s ratanovým
výpletem, průměr 52 cm, výška
46 cm, cena 4 508 Kč,
WWW.STOCKIST.CZ
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TÉMA

PRAKTICKY
MALÝ BYT
Omezení daná malou rozlohou bytu jsou ve skutečnosti
velkou příležitostí. Vybízejí totiž k chytrým a účelným řešením,
a výsledkem tak nakonec může být lépe zařízený interiér, než
kdybyste měli k dispozici zbytečně velkorysý prostor.
Stůl Lore 3 tops (Treku),
design Ibon Arrizabalaga,
vrchní deska stolu je otočná
o 360°, dřevo, 114 × 87
× 37 cm, cena 27 815 Kč,

PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

WWW.STOCKIST.CZ

www.modernibyt.cz

31

TÉMA

MALÝ BYT

PRAKTICKÉ
DISPOZICE
Jednotlivé funkční zóny na sebe více či méně volně navazují v každém
prostoru. V malém bytě se sice častěji vzájemně prolínají, přesto
každé z nich můžeme ponechat určitou autonomii, stačí když je vždy
přizpůsobíme dané konkrétní činnosti.

4
5

1
2

3

PLYNULE NAVÁZAT
Malý prostor je optimální ponechat co
nejvíce otevřený, chodby a vnitřní zdi
ho jen zbytečně tříští a ještě více
zmenšují. Pokud je nutné jednotlivé
funkční zóny oddělit, vhodné jsou
posuvné příčky nejlépe
z transparentních materiálů, popř.
multifunkční nábytkové stěny
s výsuvnými systémy. Aby využití
interiéru bylo skutečně efektivní,
nábytek by měl být zhotoven na míru.
Myslete na dostatek úložných prostor
a u volně stojícího nábytku vybírejte
spíše subtilní konstrukce nebo širší
možnosti využití (rozkládací pohovka,
stůl s úložným prostorem navíc atp.).
Důležité je přemýšlet také
o materiálech a barvách a využít
jejich schopnosti prostor opticky
sjednotit. Na větších plochách bývají
vhodnější světlé odstíny, výrazné
akcenty sluší spíše detailům. Dekory
na textilu, popř. tapetách, by měly být
drobné a jemné.

1/ Transformer (Campeggi) je sofa, křeslo a puf v jednom, které lze různě skládat dohromady nebo používat každý modul samostatně, design Emanuele Magini,
cena na dotaz, WWW.CAMPEGGISRL.IT 2/ Sofa Meet (Offecct), design Fattorini + Rizzini + Partners, dřevěná základna umožňuje variabilní sestavy zahrnující křesla,
stolky a květináče v různém počtu a několika rozměrech, šířka vyobrazené varianty 193 cm, cena na dotaz, WWW.OFFECCT.COM 3/ Rozkládací postel Guest Bed
(Bautier), design Marina Bautier, konstrukce z masivního dubu, rozměry v rozloženém stavu: 205 × 160 × 30 cm, cena 76 340 Kč, WWW.BAUTIER.COM 4/ Allout
(Novamobili), design Nova Lab, lakovaná ohýbaná překližka, Ø 54 cm, výška 30 cm, cena od 21 005 Kč, WWW.CASAMODERNA.CZ 5/ Attitude (Brühl), design Kati
Meyer-Brühl, polohovatelné područky lze využít také pro oporu nohou, výklopné podhlavníky, cena od 110 000 Kč, WWW.DEFAKTO.CZ
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Sestava Now!vision (Hülsta), multifunkční a modulární systém umožňuje
sestavení obývacího pokoje, pracovny i ložnice, provedení bílý lak
v kombinaci s dubovou dýhou, rozměry knihovny 254 × 215,5 × 42,1 cm,
pracovní místo s vyklápěcí deskou 217,5 × 145,1 × 42,1 cm, konferenční
stolek 80 × 29,1 × 80 cm, cena od 12 291 Kč, postel 180 × 200 cm, cena
od 28 713 Kč, www.homestyle.cz

Systém oslo (Clei) zahrnuje pohovku integrovanou do sklápěcího lůžka, při
jehož otevření se sedací část automaticky posune dopředu a opěrná se
sklopí, Kitchen box je vybaven otočnými dveřmi a vyklápěcím jídelní stolem,
jeho součástí jsou vestavěné spotřebiče a další volitelné příslušenství, cena
na dotaz, www.clei.it

Postel ukrytá ve stěně
za pohovkou a výsuvné čelo
kompaktní kuchyňské linky
umožňují snadné proměny
prostoru. Denní i noční
zóna se tak mohou nacházet
v jediné místnosti a zároveň
zůstat jasně vymezeny.

www.modernibyt.cz

33

téma

+

jak to
vidím

ing. arch. oxana Šafár tulejová
a ing. arch. boris Šafár

jaký byl nejmenší byt, ve kterém jste kdy bydleli a co vám
tam nejvíce chybělo?

4

1
2

3
1/ Nábytek na míru je tím nejefektivnějším řešením nejen v malých bytech. Skříně od podlahy
ke stropu zaručí dostatek úložného prostoru, převaha bílé plochy interiéru dodává žádoucí světlo
2/ Za dřevěným čelem, které je zároveň dalším úložným prostorem a odkládací plochou, je ukrytá
postel. Přechod mezi jednotlivými funkčními zónami je tak plynulý a zřejmý i v rámci jediné místnosti
3/ Subtilní konstrukce volně stojícího nábytku prostor opticky méně zatěžuje
4/ Nástěnná svítidla jsou vhodnou alternativou stojacích nebo stolních lamp

40 m2. Dvoupokojový byt
s vysokými stropy, které dělaly
dojem, že byt je prostorově
větší. :) Chyběl mi balkon nebo
teráska, která by propojila byt
s exteriérem a taky ten prostor
trochu zvětšila. Byl to ale starý
dům z 20. let 19. století, který měl jedinečnou atmosféru
i polohu v rámci města, příjemný
vnitroblok a v samotném bytě
byla také klenba nebo fabiony.
jak jste se vypořádali
s jeho zařízením?

Zařízení bylo navržené na míru,
měli jsme hodně vestavných
úložných prostor, aby tam bylo
co nejméně volně stojícího
nábytku. Interiér tak působil
vzdušně i díky své výšce 3,1 metru. Většina nábytku byla v odstínech bílé a šedé, ale použili jsme
také barevně výraznější doplňky.
Interiér byl zařízený převážně
nábytkem od firmy Brik v kombinaci s truhlářskou výrobou.
máte nějaké tipy pro čtenáře, jak
postupovat při vybavování malého
bytu? Co by mělo být prioritou?

Základem každého interiéru
je dobře vyřešená dispozice
poskytující dostatek úložných
prostor. Ideální je ukrýt úložné
prostory do dělících stěn, nik
a některých kusů nábytku. Tak
zůstane i v malém bytě místo na zajímavé solitéry, popř.
možnost nechat ho volnější
a opticky větší. Celý prostor je
dobré propojit barevně a materiálově, každé řešení interiéru
je ale individuální a je důležité
vědět, jakým způsobem bude byt
užíván a co se od něj očekává.
www.brik.Cz
www.minimallstudio.Cz
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www.lino.cz

SEGMENT designed by Numen/ForUse

Nábytek s citem
pro design

showrooms
Brno / Praha

TÉMA
MALÝ BYT

V ČÍSLECH
Čísla bývají nemilosrdná. Neposkytují žádný prostor pro improvizaci, jsou
nekompromisně přesná a dostatečně vypovídající. Hlavně v případě
malého bytu...

Věšák 20 Hangers (Ligne
Roset), design Alice
Rosignoli, přírodní buk
a textil, 130 × 43 × 20 cm,
cena 9 499 Kč,
WWW.LIGNE-ROSET.CZ

8 m2
je minimální plocha
obytné místnosti

1,95 m
je minimální šířka
obytné místnosti
v podobě
jednolůžkového pokoje

Rozkládací postel Guest
(Zeitraum), design Hertel
& Klarhoefer, konstrukce
z masivního dřeva, cena
od 115 192 Kč,

2,4 m

WWW.STOCKIST.CZ

je minimální šířka
dvoulůžkového pokoje

72 m2

3,3 m

je velikost průměrného bytu v Praze

je minimální šířka
obývacího pokoje

5 m2

70 cm

je průměrná velikost životního
prostoru na osobu v Hongkongu. Asi
200 tisíc rodin zde žije ve sdílených
bytech, 65 % rodin bydlí v jednotkách
o velikosti 7 až 13 m2

je minimum pro
bezpečný průchod
vedle lůžka

35 cm

2+kk

je minimální výška
nočního stolku nad
postelí

jsou nejžádanějšími byty
v novostavbách. V roce 2010 byla
jejich průměrná rozloha 55 m2, v roce
2017 to bylo o 6 m2 více

0,64 m

2

zaberou dveře široké 80 s klasickým
otočným otvíráním. Prostorově
úspornější jsou proto posuvné dveře
zajíždějící do pouzdra ve stěně
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Skládací stolek MK98860 (Carl
Hansen & Son), design Mogens
Koch, dub nebo ořech
s olejovanou povrchovou
úpravou, výšku lze nastavit na 35
a 46,5 cm, cena od 25 274 Kč,
WWW.STOCKIST.CZ

5 m2 by měla mít samostatná kuchyň v bytě
s 1–3 místnostmi. V případě, že je spojená
s jídelnou, musí to být alespoň 6 m2, pokud
je součástí obývacího pokoje, měla by mít
minimálně 12 m2 u bytů s jednou obytnou
místností a 18 m2 při dvou obytných
místnostech. Jedná-li se o garsonku, celá
místnost musí mít rozlohu alespoň 16 m2.

www.casamoderna.cz

… dodáme vašemu
interiéru styl

Sedací soupravy

Jídelní sety a židle

Knihovny a komody

Křesla a stolky

Postele

Skříně a šatny

Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec

TÉMA
MALÝ BYT

PRAKTICKÉ
SOLITÉRY
Volně stojící nábytek je tím, co každý interiér oživuje a vnáší do něj
potřebnou dynamiku. V případě malých prostor je optimální vybírat mezi
rozkládacími, stohovatelnými a jinak multifunkčními solitéry, které přinesou
více užitku.

4
1

5
VYUŽÍT NA MAXIMUM

2
3

Řešení na míru se netýká jen návrhů
dispozic a výroby vestavěného
nábytku. Každý kousek v malém bytě
musí mít své opodstatnění a ideální
je, pokud oplývá ještě další funkcí
navíc. Pokud tedy vybíráte odkládací
stolek, zvolte ten s úložným
prostorem, rozkládáním nebo třeba
možností snadného přesunu z místa
na místo. Pohovka by měla být
samozřejmě rozkládací a nejlépe
s vlastním úložným prostorem
na lůžkoviny. Pokud máte klasickou
postel, ocení ji případné návštěvy.
Dostupnou alternativou jsou
rozkládací křesla nebo pufy. V jídelní
části zase využijete rozkládací stoly
nebo stohovatelné židle, některé
dokonce umožňují zavěšení na stěnu,
a při běžném provozu tak šetří
podlahovou plochu.

1/ Odkládací stolek Magazine (Calligaris), kovová konstrukce, úložný prostor z kůže, 73 × 36 × 52 cm, cena 12 950 Kč, WWW.RIMEXOL.CZ 2/ Modulární sofa z kolekce
Air (Lago), design Daniele Lago, transparentní podnož vyvolává dojem levitace a ponechává prostoru vzdušnost, 313 × 92 cm, cena od 185 317 Kč, WWW.LAGO.CZ
3/ Puf Shima (Johanson) s integrovaným odkládacím stolkem, design Böttcher & Kayser, Ø 38 až 110 cm, cena od 7 695 Kč, WWW.JOHANSONDESIGN.COM
4/ Odkládací stolek Burvik (IKEA), design Mikael Axelsson, lehká konstrukce a praktická rukojeť umožňuje snadné přenášení, výška vč. úchytky 78 cm, Ø 38 cm,
cena 799 Kč, WWW.IKEA.CZ 5/ Kompaktní pracovní stůl Home-work (Campeggi), design Sakura Adachi, křeslo lze zasunout do konstrukce stolu, cena na dotaz,
WWW.CAMPEGGISRL.IT
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Modulární sestava Infinity 31 (JJP), postel Nest s bočnicemi, na které
lze umístit mobilní přihrádky, police, háčky i polstrování, knihovna se
zabudovaným psacím stolem, cena 144 570 Kč, www.onespace.cz

Variabilní policový systém stacked (Muuto),
design Julien De Smedt, jednotlivé úložné díly
se k sobě uchycují kovovými spojkami, boxy
jsou dostupné ve třech velikostech za cenu
od 3 250 Kč/ks, www.desIgnvIlle.cz

Variabilní úložné systémy
umožňují poskládat
si knihovnu přesně
do takového kouta, který
na ni zbude, a když už se
ani tam nevejde, lze je
postavit znova a úplně jinak.
Někteří výrobci nabízejí
nábytek, k jehož sestavení
nepotřebujete jediný
šroubek.

www.modernibyt.cz
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MALÝ BYT

VELKÉ NÁPADY

JAK TO
VIDÍM

STANISLAV ŠESTÁK,
spoluzakladatel společnosti
Interiéry Šesták

Jaký byl nejmenší byt, ve kterém jste kdy bydlel a co vám
tam nejvíce chybělo?

Francouzský designér Patrick
Norguet má skutečně široký
záběr od spotřebního zboží až
po luxusní předměty. Zlom
v jeho tvorbě nastal v roce
2000, kdy Giulia Cappelliniho
nadchl jeho návrh židle
Rainbow. Ve stejném roce
založil vlastní studio a od té
doby navrhuje pro mnoho
významných výrobců (např.
Cassina, Tacchini, Tolix,
Kristalia). Má také blízko
ke světu módy, spolupracuje
s firmami Louis Vuitton, Lanvin,
Christian Dior nebo Guerlain.

Správným směrem

WWW.PATRICKNORGUET.COM

WWW.STOCKIST.CZ

Návrh stohovatelné židle Compass (Kristalia) je založen na myšlence
kompasu, a jejím tématem je proto dokonalá vyváženost. Čistého
efektu dosáhl designér konstrukcí nohou ve tvaru obráceného
písmene V. Sedadlo je položeno napříč nohami a opěradlo je lehce
vychýleno vzhůru, což při pohledu ze strany vytváří dojem elegantního
pohybu, který se odkloňuje od ostrých linií podnože. Navzdory
subtilnímu vzezření je židle dokonale stabilní. Cena od 5 574 Kč,

Správce večerní pohody
Majordome (Ligne roset) je dokonalou ukázkou vydařeného
spojení. Šetří místo a zdobí všude, kam ho postavíte. Přírodní
dubová dýha unese nejednu knihu a měděná lampa zaručí
dostatečné osvětlení potřebné pro záživnou četbu. Nakonec je tak
jedno, jestli ho uchopíte jako osvětlený stolek, nebo lampu
s velkorysou odkládací plochou... Obojí mu jde skvěle! Rozměry
50 × 40 × 86 cm, cena 24 956 Kč, WWW.LIGNE-ROSET.CZ

Bydlím celý život v bytě, který
má rozlohu 90 m. Není tedy
ani malý, ale ani velký, pokud
v něm žijete s pětičlennou
rodinou. Nejvíce mi zde chyběl
pokoj, který by patřil jen dceři.
Byl jsem nucen využít vysokých stropů a dětem vytvořit
zajímavý dvoupatrový pokoj,
ale bohužel na úkor denního
světla, kterého nebylo dostatek
v každém koutě místnosti.
Jak jste se vypořádal
s jeho zařízením?

Snažil jsem se, aby zde nebylo nic, co by zároveň nebylo
potřeba. Pokud mám k dispozici
prostor, který nelze nafouknout, musím s tím počítat.
Základem mého návrhu byla
především funkčnost, ale také
pohodlí a útulnost. Samozřejmostí byl důraz na detail
každého prvku, který pak dodal
smysl interiéru jako celku.
Máte nějaké tipy pro čtenáře, jak postupovat při vybavování malého bytu? Co
by mělo být prioritou?

Určitě je dobré si na tuto
činnost vyhradit potřebný čas.
Nebránil bych se inspiracím
na internetu nebo v časopisech. V případě, že bych cítil,
že si sám nevím rady, nechal
bych si poradit u odborníků.
WWW.CASAMODERNA.CZ

Cédric Guillemin, Pauline Pinto a Benjamin
Voisin navrhli stolek s integrovanou lampou
ještě jako studenti toulouské univerzity. Tehdy
se jmenoval Alfred a měl trochu jiné proporce.
Poté, co s ním vyhráli talentovou soutěž a stolek
se objevil na slavném veletrhu Maison et objets
2015 v Paříži, vzal si ho pod křídla slavný
francouzský výrobce nábytku Ligne Roset.
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Nathan Yong vystudoval
průmyslový design, ale svou
kariéru započal jako obchodník
a vývojář. Z toho důvodu hodně
cestoval především do Indie,
Vietnamu, Thajska a Indonésie
a hledal kvalitní výrobce
a řemeslníky, jejichž
prostřednictvím se sám naučil
různé výrobní techniky. Na nich
založil svůj první obchod
v Singapuru, se kterým měl
úspěch i na zámořském trhu. Brzy
začal získávat mezinárodní
ocenění za design a dnes se
kromě samotného navrhování
věnuje také poradenství v oblasti
designu, interiérů a architektury,
ale také grafikou nebo
strategickým plánováním v oblasti
vývoje produktů i značek,

Skladné úložiště
Odkládací kontejnery Stack o hloubce 5, 10 a 15 cm (Living Divani) se vejdou
všude a zároveň poskytnou dostatek místa na ukládání. Konstrukce
z masivního dřeva umožňuje jednotlivé stolky vrstvit a rozkládat podle libosti
a v různém pořadí. Rozměry ve složeném stavu 81 × 37 × 41 cm, jednotlivé
stolky 75 × 37 × 5, 10 a 15 cm. Cena 41 719 Kč, WWW.STOCKIST.CZ

WWW.NATHANYONGDESIGN.COM

INZERCE

Návrhy interiérů a prodej nábytku,
dětské a studentské pokoje, ložnice, šatny,
jídelny, obývací pokoje a sedačky,
designové dekorace a originální hračky
www.space4kids.cz
www.onespace.cz

Navštivte nás v Superstudiu
na DESIGNBLOKU,
kde představíme novou kolekci
dětského nábytku MATHY BY BOLS

TÉMA
MALÝ BYT

PRAKTICKÉ
VESTAVBY
Vestavěný nábytek, především ten úložný, je v malém bytě nutností. Zaručuje
využití každého centimetru, může důmyslně oddělovat jednotlivé části bytu a umí
dokonale splynout s okolními stěnami, čímž ponechá prostoru příjemnou lehkost.

5
6

1
PLOŠNÁ ŘEŠENÍ

2

3

4

Trendem současných interiérů
v oblasti vestavěného nábytku jsou
šatní skříně a knihovny na míru – ty
často kombinují skrytý a otevřený
úložný prostor. Možnosti jsou však
mnohem širší. Důmyslné konstrukce
dovolují na nástěnný systém navázat
například výklopným lůžkem nebo
výsuvným stolem. Moduly vybavené
kolečky lze také celé vyjmout
a libovolně je přesouvat v rámci
celého bytu nebo je využívat jako
mobilní zástěny. Výhodou
vestavěného nábytku je kromě
efektivního využití prostoru také
možnost vizuálně sjednotit funkční
zóny, nebo je naopak v případě
potřeby nenásilně oddělit. Vyroben by
měl být z jednoho, maximálně
z kombinace dvou různých materiálů.
Osvědčenou a skutečně nadčasovou
variantou je bíle lakovaná MDF se
dřevem nebo kombinace několika
odstínů jediné barvy.

1/ Šatní skříň z kolekce Alfa (Novamobili) lze přizpůsobit na míru prostoru, dostupná je v mnoha povrchových úpravách a barevných variantách, cena vyobrazené
sestavy na dotaz, WWW.CASAMODERNA.CZ 2/ Sofa David (Moya), součástí pohovky jsou odkládací stolky z obou stran, cena 58 980 Kč, WWW.MOYA-STORE.COM
3/ Stůl Area (B & B Italia), design Paolo Piva, součástí je výsuvný puf, lakovaná MDF a kov, 108 × 108 cm, rozměry pufu 53 × 53 cm, cena 48 107 Kč,
WWW.BEBITALIA.COM 4/ Stolní lampa Led It Be (Zuiver), masivní jasanové dřevo a kov, cena 3 679 Kč, WWW.LINO.CZ 5/ Skládací židle Oslo (Bo Concept), design
Arde, kožené čalounění, konstrukce z dubu, cena 5 190 Kč, WWW.BOCONCEPT.CZ 6/ Postel z kolekce Air (Lago), design Daniele Lago, rám z eloxovaného hliníku,
nohy z tvrzeného čirého skla, cena od 84 488 Kč, WWW.LAGO.CZ
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Modulární sestava Infinity 47 (JJP)
zahrnuje prostornou šatní skříň, psací
stůl, postel s výsuvným lůžkem pro
hosty a otevřené úložné prostory,
cena 98 200 Kč, WWW.ONESPACE.CZ

Systém Kali (Clei)
zahrnuje výklopné lůžko
se zabudovaným psacím
stolem nebo úložným
prostorem a navazující
otevřené popř. uzavřené
police, cena na dotaz,

Především v úzkých
místnostech je vhodné
využití postelí sklopných
podélně. Také osvětlení
zabudované přímo
do nábytku šetří místo a při
správně zvoleném zdroji
zvládne zastoupit i kvalitní
lampu na čtení.

WWW.CLEI.IT

www.modernibyt.cz
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Postel storå (IKEA) je vhodná do místnosti
s minimální výškou stropu 270 cm, výška 214 cm,
masivní borovice, cena 5 990 kč, www.ikea.cz

jak to
vidím

6

karel morávek
designér ve společnosti
Home Style, s. r. o.

jaký byl nejmenší byt, ve kterém jste kdy bydlel a co vám
tam nejvíce chybělo?

1

4
2

Měl jsem to štěstí, že zkušenost
s velmi malými byty typu garsonka mě minula. Nejmenší byt,
ve kterém jsem bydlel, měl dispozici 2+kk. Nejvíc mi tam chyběl
balkon, který vnímám jako další
místnost v bytě. Přestože vejít se
do omezeného prostoru je výzva,
tato zkušenost vás alespoň naučí
mít jen věci potřebné k životu
a neshromažďovat zbytečnosti.
jak jste se vypořádal
s jeho zařízením?

Jelikož šlo o dočasné řešení,
nechtěli jsme investovat zbytečně mnoho peněz do něčeho,
co v budoucnu nevyužijeme.
Interiér jsme zařídili funkčně
a důraz jsme kladli především
na dostatek úložných prostor.
Také jsme měli k dispozici malý
sklep, který se ukázal jako velká
výhoda. Jediným kvalitním
kouskem nábytku byl jídelní
stůl, který máme dodnes.

3

5

1/ Patrová postel je příjemným ostrůvkem klidu vysoko nad starostmi všedního dne. Pokud je výška
místnosti dostatečná, lze vybírat mezi pevnou vestavbou nebo volně stojící variantou
2/ Místo pod lůžkem je v tomto případě plnohodnotnou součástí interiéru, sloužící pro denní aktivity
3/ Alespoň odkládací stolky a křesla by měla být vybavena kolečky umožňujícími snadný a rychlý přesun
4/ Stěny mohou posloužit také k zavěšení kola, na které není místo ve skříních a na podlaze by překáželo
5/ Před samotným zařízením bytu se zamyslete i nad podlahou. V každém případě by měla být jednotná
v celé ploše bytu. Zde využitá bílá prostor navíc opticky zvětšuje
6/ Závěs oddělující vstupní prostor bytu od obytné části je v mnoha ohledech úsporným řešením. Textil
také interiér zabydluje a lehkost použitého materiálu oproti pevné stěně vyvolává dojem vzdušnosti

máte nějaké tipy pro čtenáře, jak postupovat při vybavování malého bytu?

Určitě bych doporučil oslovit zkušeného designéra nebo
architekta, který zajistí kvalitní a praktické řešení. V dnešní
hektické době má jen málokdo
dostatek času na to, aby se
věnoval celkovému zařízení
bytu, mj. také proto, že nabídka
nábytku i doplňků je obrovská. Jedině odborník navrhne
tu nejlepší variantu na míru
daného interiéru a konkrétního
člověka – každý z nás má jiné
priority a právě tyto preference je nutné brát v úvahu.
www.homestyle.cz
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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

IKONY

ESENCE
FUNKCIONALISMU
Krása legendární stohovatelné stoličky tkví v dokonalém řemesle,
síle přírodního materiálu a jednoduchém vzhledu – ten neomrzel ani
po více než osmdesáti letech, které uplynuly od chvíle, kdy způsobila
skutečnou revoluci.
PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

A

Stohovatelná stolička 60
(Artek), design Alvar Aalto,
výška 44 cm, Ø 33 cm,
březová překližka a masivní
dřevo, cena 5 903 Kč,
WWW.DESIGNVILLE.CZ
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lvar Aalto začal tvořit ve 20. letech
minulého století v duchu klasicismu,
brzy se však přiklonil k dodržování principů funkcionalismu. Nábytek, který tehdy navrhoval, byl téměř bez výjimky
propojen s konkrétními architektonickými
projekty. Tak to bylo i v případě stohovatelné stoličky, která byla navržena pro přijímací
halu sanatoria Paimio (1929–1932) – vlajkovou loď finského funkcionalismu. První verze
kombinovala sedací část z překližky a nohy
z ohýbaných ocelových trubek. Stoličku
i další nábytek pro sanatorium nechal Aalto
vyrobit v továrně Huonekalutehdas Korhonen proslulé svou kvalitou a ve spolupráci
s Otto Korhonenem, který znal dobře vlastnosti finské břízy a pokročilé výrobní techniky, začal navrhovat nábytek z ohýbaného
dřeva a laminátu. Experimentování vyústilo
v možnost vyrábět nábytek sériově, v roce
1932 tak byl připraven k uvedení na trh.
O rok později pak vynalezli metodu umožňující ohýbání pevných kusů dřeva do tvaru L,
určeného pro nohy židlí a stolů, získali patent na vynález ohýbání dřeva a na výstavě
v Londýně představili stoličku, která je dnes
vyráběna pod označením 60. Ta si okamžitě
získala oblibu nejen mezi designéry a architekty. Noha ve tvaru L byla svou strukturou
skutečně revolučním počinem a brzy se stala
charakteristickým rysem nábytku, navrženého Alvarem Aaltem, který na nápad brzy
navázal barovou stoličkou s označením 64
a židlí s nízkým opěradlem, dnes známou
jako K65. Dosud bylo ve finském závodě
Huonekalutehdas Korhonen vyrobeno více
než milion stoliček 60 a v roce 2013 bylo její
80. výročí oslaveno výstavou A Stool Makes
History, otevřenou v Muzeu Alvara Aalta. ■

ALVAR AALTO
(1898–1976)
Finský architekt a designér vystudoval umění
na klasickém lyceu a později architekturu
na Polytechnické univerzitě v Helsinkách.
Vlastní studio založil v roce 1923, ateliér měl
přímo ve svém domě, ale často pracoval také
na své chatě uprostřed finské přírody, která ho
inspirovala. Je autorem mnoha soukromých
domů i velkých staveb včetně kostelů,
knihoven, divadel, muzeí, sídliště v Säynätsalo
apod., navrhoval také nábytek a byl jedním ze
zakladatelů značky Artek, která dodnes vyrábí
více než čtyřicet produktů navržených jím
samotným. Během života získal mnoho
ocenění, působil také jako profesor
na Massachusetts Institute of Technology,
zastával funkci předsedy Asociace finských
architektů a později i prezidenta Finské
akademie. V roce 1976 byla vydána finská
poštovní známka s jeho portrétem.

www.modernibyt.cz
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návštěva

Stěna s krbovou vložkou je ošetřena
stěrkou stejně jako vnitřní prostor
nábytkové sestavy s policemi. Sedací
souprava čalouněná kvalitní textilií
Alcantarou skvěle zapadá
do barevného konceptu interiéru.
Podlahu kryje barevně jemně
tónovaný kusový koberec (Hay)

48

KLIDNÉ MÍSTO PRO
ŠŤASTNÝ ŽIVOT
Touha po přírodě sílila, proto se mladá rodina rozhodla opustit byt v Ostravě.
Vytoužený domov nakonec našla na krásném, klidném místě protkaném rodinnými
kořeny na okraji velkoměsta s výhledem na vzdálené kopce Beskyd.
PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS

www.modernibyt.cz
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návštěva

p Vzhled domu
a použité materiály byly
inspirací pro interiér

K

původně zamýšlené stavbě rodinného
domu v Rožnově pod Radhoštěm vůbec
nedošlo. Rodině se podařilo pořídit po
zemek v rodném místě paní, poblíž domu rodičů.
O návrh nového moderního domu s rovnou stře
chou, který manželé plánovali postavit, požádali
architekta Karla Janču. Interiéru se na základě
kladných referencí a doporučení ujala rodinná
firma Karla Kováče s letitou tradicí, a významně
tak přispěla ke kompletně zdařilému výsledku.

Snění
Manželé měli představu dvoupodlažního domu
s francouzskými okny, který by byl dostatečně
prostorný pro rodinu s dvěma dětmi, v němž bu
dou tři koupelny, pokoj pro hosty, pracovna a ne
bude tu chybět ani menší tělocvična. Mezi vyjá
dřená přání patřil i velký botník, garáž s dvěma
parkovacími místy a venkovní bazén. Pro návrh
domu ponechali manželé architektovi dostatek
tvůrčího prostoru. Než došlo firmou Karel Kováč
Centrum k samotné výrobě nábytku a vybave
ní interiéru na míru, bylo třeba zasáhnout nejen
do dispozičního uspořádání. Tím se podařilo in
teriér víc otevřít a optimalizovat ho pro aktuální
využití. Druhá dcerka se narodila s postižením,
proto bylo třeba dům upravit i s výhledem do bu
doucnosti pro pohyb vozíku a vytvořit zde šachtu
pro výtah či plošinu. Zatím ale vše vypadá mno
hem optimističtěji a šachta umožnila vznik velké
ho botníku – většího, než byl původně v plánu.

50

pletní nové návrhy celého interiéru včetně vizua
lizací,“ vzpomíná Karel Kováč. „Osobně se mi
velmi líbilo materiálové řešení domu – kámen
a dřevěný obklad, proto jsme se snažili tuto stopu
designu přenést také do jeho interiéru.“ Podlahy
jsou zhotoveny z masivního kartáčovaného dubu
rustikálního vzhledu, jeho povrch je nápadně re
liéfní a olejovaný. Ve stejném designu jsou vyve
dena i některá čela skříněk nábytku v kuchyni,
ale i další zařízení domu, například konferenční
stolek či otevřené police nejen v obývacím poko
ji. Kuchyňský nábytek bohatě zastoupený množ
stvím úložných prostorů je vyroben z příjemných
a kvalitních materiálů – hygienických, teplotně
odolných, nenasákavých... Velmi kvalitní a odol
ná je i pracovní deska z keramického kompozi
tu, kterou je obložena stěna za varnou deskou
a dřezem
O kvalitě nelze pochybovat ani v případě všech
vestavných spotřebičů Miele, mezi nimiž nechybí
ani parní trouba. S ohledem na značku spotřebičů
tvoří výjimku jen vinotéka Liebherr. Z estetického
hlediska je tak propojení celého domu dokonalé.
Dubový nábytek je kombinován s bílou, do vyso
kého lesku lakovanou MDF deskou. V technických
prostorech a zázemí jsou použity levnější mate
riály – lamináty, ovšem s vyšší odolností. V pat
ře jsou příčky oddělující místnosti od spojovací
chodby vytvořeny nábytkem. Jejich součástí jsou
více či méně nápadné úložné prostory, niky i té
měř neznatelné bezfalcové dveře, které perfektně
lícují se stěnou. Cit majitele pro detail je patrný
i v elegantním zpracování podlahových lišt, kte
ré jsou zapuštěné a se stěnou dokonale splývají.
„Jsem tady šťastná, cítím se tu spokojeně! Líbí se
mi bezbariérový, otevřený a vzdušně působící pro
stor s výhledem do zahrady. Když jsme delší dobu
pryč, už se mi po našem domě stýská,“ svěřuje se
majitelka, která si na zdejším prostředí ze všeho
nejvíc cení klid.
■

tvoření

up Nábytek je zhotoven na míru
z bíle lakované MDF desky
a dubového dřeva (Karel Kováč
Centrum). Skleněné posuvné dveře
oddělují otevřený, volně propojený
společenský prostor od chodby

Začalo se v kuchyni. „Podle původních plánů
nebyla z ergonomického hlediska zcela optimál
ní. Na žádost majitele jsme nakonec prověřili
možnosti celého interiéru a s kolegou Ing. Pete
rem Mihálkem, který je autorem, vytvořili kom

u V jídelně jsou dobře zachovány
komunikační prostory všemi směry.
V případě potřeby je možné jídelní
stůl (Domitalia) rozložit. Je doplněn
čalouněnými židlemi (Domitalia)

www.modernibyt.cz
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návštěva

u+uu Ložnici rodičů, včetně
lůžka, reprezentuje nábytek
Orme. Skříně nesou značku
Clever. Pro zpestření je
na stěně v záhlaví použita
tapeta
q
q+q Dětské pokoje odrážejí,
jaké barvy mají děvčata ráda.
Včetně židličky jsou oba
vybaveny nábytkem značky
Clever. Liší se jen skladbou
nábytku a barevností

+

jaK to
vidím

Karel Kováč,
majitel firmy Karel Kováč Centrum

„Osobně se mi velmi líbilo materiálové řešení domu – kámen a dřevěný obklad, proto
jsme se snažili tuto stopu designu přenést
také do jeho interiéru. Vždy se snažíme našim
klientům navrhnout individuálně optimální
prostředí a doporučit to nejlepší. Pak mě velmi těší, když jsou spokojení a cítí se doma,
v námi realizovaném prostředí, dobře.“
Jméno Karel Kováč se v rodině dědí z generace na generaci. Otec stávajícího majitele firmy – pan Karel Kováč (II.) –
se vrátil k rodinným nábytkářským kořenům. Byl duchovním
otcem kuchyní Lena, jež ve své době (1972) patřily k tomu
nejlepšímu na trhu. V roce 1995 byla založena společnost
Karel Kováč Centrum, s. r. o., a byla vybudována malá
moderní továrna zaměřená na kusovou výrobu špičkových
luxusních kuchyní a designového nábytku vyráběného
na míru. V současnosti firma využívá technologických
výhod napojením na silného výrobce nábytku Schüller.
Společnost Karla Kováče svým individuálním dopracováním dává kuchyňskému nábytku dokonalou finální podobu.

Karel Kováč centrum
showroom, U Pekárny 25, Olomouc,
tel.: 736 628 021,
e-mail: kovac@karelkovac.cz,
www.KarelKovac.cz
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u Koupelna v přízemí je
vybavena sprchovým koutem.
Je laděna do šedobílých tónů
a obložena velkoformátovou
dlažbou (60 × 60 cm) imitující
mramor. Skvěle si rozumí
s bílými porcelánovými
vypínači a zásuvkami z retro
kolekce Elima (ABB)
inzerce

návštěva

Příčky oddělující místnosti
od spojovací chodby jsou
vytvořeny nábytkem. Jejich
součástí jsou více či méně
nápadné úložné prostory, niky
i téměř neznatelné bezfalcové
dveře

Z domácí tělocvičny
je krásný výhled
na pohoří Beskyd

Koupelně se sprchovým
koutem, umístěné v patře
domu, vévodí atraktivní
umyvadlo (Laufen), které
navrhli Ludovica
a Roberto Palombovi,
doplněné bateriemi Axor.
Zvlášť efektně kontrastuje
s podkladem zavěšené
na stěně ze skleněné
mozaiky
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Místo pod schodištěm
je prakticky využito
jako úložný prostor
a zajímavě ozvláštněno
dřevem obloženou
nikou

inzerce

návštěva

půdorys
Přízemí:
1/ ložnice 2/ koupelna + WC 3/ chodba 4/ vstupní
prostory 5/ obývací část s kuchyňským koutem
a krbem 6/ pracovna 7/ průchod mezi garáží
a domem 8/ garáž 9/ terasa 10/ bazén

1

2

3
4

5

6

8

7

9

10

První patro:
11/ terasa 12/ koupelna + WC 13/ chodba
14/ koupelna + WC 15/ dětský pokoj 16/ dětský
pokoj 17/ ložnice 18/ posilovna
p+pu Koupelna s volně stojící
vanou Barcelona (Riho) a atraktivním
obkladem antique Blue
(Porcelanosa) je zhotovena podle
návrhu Ing. Petera Mihálka, který je
i autorem originálního koupelnového
nábytku

11
13

12

15

16

14

17
18
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Pro vás, pro rodinu
Místo, kde vám spolu bude dobře | www.usspa.cz

Udělejte si radost. Odpočinek ve vířivce prospěje vašemu tělu, odplaví stres a navodí
vnitřní pohodu. Díky spa navíc můžete nejlepší zážitky sdílet s těmi, které máte rádi.
český design | česká výroba | mezinárodní ocenění
Vyberte si svou spa v showroomech v Praze, Brně a Dolní Dobrouči. Již brzy i v Ostravě.

top design

KRÁLOVNA BAREV
Věděli jste, že i barvy mají chuť a vůni? nomádka mezi architekty, pravá
jetsetterka – architektka íránsko-egyptského původu india Mahdavi je
proslulá nejen nepopsatelně citlivým vnímáním barev, ale především
předáváním lásky k barvám napříč společností. Znáte snad nějakého
jiného architekta, který doslova miluje růžovou?
PŘIPRAVILA: VeRoniKA MotYČKoVÁ, FOTO: ARCHiV

Obklad pill Cocktail 30
z kolekce Square
(Bisazza), design India
Mahdavi, ruční výroba,
20 × 20 cm,
WWW.BisAZZA.CoM
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Obklad Butterfly 6 z kolekce Square
(Bisazza), design India Mahdavi

„Smyslem kolekce
Cementiles bylo vytvořit
vizuální dialog nejen mezi
pozorovateli, ale také mezi
samotnými dlaždicemi,
přičemž každá dlaždice je
součástí vizuální abecedy,“
vysvětluje India Mahdavi.

INDIA MAHDAVI
Architektka a designérka
„Mé dětské vzpomínky na filmy jako Mary
Poppins a nebo také Kniha džunglí z roku
1967, ale třeba i oblíbené jahodové mléko, bez
kterého bych si neuměla představit jediný den,
a nejen to mě ovlivnilo v mém budoucím
zaujetí pro barvy,“ říká
India Mahdavi o prvních spouštěčích jejího
barevného vnímání světa, které doprovázely
těžká realita a životní osudy jedné emigrantské
rodiny. Narodila se v roce 1962 v Teheránu
íránskému otci a egyptské matce. V Íránu žila
s rodiči zhruba jeden a půl roku, celé dětství
strávila cestováním mezi USA, Německem
a Francií. A i přestože v mateřských zemích
žila zanedbatelnou část života, v její tvorbě se
obtiskly silné kulturní dědictví a vzpomínky
na dětství: „Nikdy nezapomenu na svou
babičku. V tehdejší egyptské společnosti
vyčnívala. Oblékala se do Haute Couture,
kouřila doutníky a byla snad první ženou
v Egyptě, která řídila auto a hrála golf.“
India Mahdavi vystudovala architekturu
na École des Beaux Arts v Paříži, poté
navázala studiem grafického designu
a nábytku v Parsons i studiem průmyslového
designu v Cooper Union v New Yorku.
Po studiích se vrátila do Paříže a nastoupila
do vyhlášeného multiprojektového
architektonického ateliéru Christian Liaigre,
kde se později stala uměleckou ředitelkou.
V roce 1999 založila vlastní ateliér India
Mahdavi a o čtyři roky později otevřela svůj
první showroom v Paříži. V následujícím roce
získala ocenění návrhář roku na světové
výstavě Maison&Objet. Dnes již celosvětově
proslulá designérka a architektka tvoří
projekty napříč kontinenty a kromě své tvorby
pro značku India Mahdavi spolupracuje se
světovými velikány, jako jsou například Louis
Vuitton, Dior, Ralph Pucci, nebo se značkou
Bisazza, kterou jsme si vybrali pro prezentaci
Indiina přístupu k barvám a vzorům.
Kolekce Bisazza Cementiles je sbírkou
moderní sofistikované interpretace tradičních
cementových dlaždic typických pro paláce
a vily šlechtických rodů a privilegované třídy
přelomu 19. a 20. století. Sbírka je navržena
jako prezentace spojení dekorativního stylu
minulosti a současnosti prostřednictvím
expresivního uměleckého jazyka, který
odhaluje tvůrčí genialitu jednotlivých autorů,
jakými jsou Fernando & Humberto Campana,
Tom Dixon, Jaime Hayon, India Mahdavi,
Paola Navone, David Rockwell, Carlo Dal
Bianco a Bisazza Design Studio.

Obklad Pill Cocktail 30 z kolekce
Square (Bisazza), design India Mahdavi

Obklad Eclipse 25 z kolekce Square
(Bisazza), design India Mahdavi

Obklad Butterfly 8 z kolekce Square
(Bisazza), design India Mahdavi

WWW.INDIA-MAHDAVI.COM

Jídelní stůl Superstarr (India
Mahdavi), design India
Mahdavi, základna z glazované
keramiky, dubová deska, 73
× 210 × 100 cm, cena na dotaz,

WWW.BISAZZA.COM

WWW.INDIA-MAHDAVI.COM

www.modernibyt.cz
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top design

Jméno Indie Mahdavi je odrazem exotičnosti,
ženskosti a dramatičnosti. Její rukopis
prezentuje globální citlivost a přesně taková je
podstata jejích návrhů.

Ukázka kompozice obkladu
Butterfly 6 z kolekce Square
(Bisazza), design India Mahdavi

Ukázka kompozice obkladu
dot 5 z kolekce Square
(Bisazza), design India
Mahdavi
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Ručně vyráběný jídelní stůl talisman
z kolekce Objets Nomades (Louis
Vuitton), design India Mahdavi,
čalounění kůží, cena na dotaz,
WWW.indiA-MAHdAVi.CoM

Ukázka kompozice obkladu
domino 12 z kolekce Square
(Bisazza), design India Mahdavi

INSPIRACE

Stojací LED lampa Nonette
(Roche Bobois), design Cédric
Ragot, keramický smalt, výška
160 cm, cena na dotaz,
WWW.ROCHE-BOBOIS.COM

Barová židle Plumage
(Bonaldo), design Dondoli
e Pocci, dřevo a kov, váha 7 kg,
cena 14 878 Kč,
WWW.PUNTODESIGN.CZ

Plakát Remove
before – Porsche
z limitované edice
(Lemanoosh),
42 × 42 cm,
cena cca 754 Kč,

Polštář Weekday
(Himla), silný pevný
materiál s plátnovou
strukturou, 50 × 50 cm,
cena 1 995 Kč
včetně výplně,

WWW.LEMANOOSH.COM

WWW.COCLEA.CZ

#MEN#VIBES
Není snad nic jednoduššího než zařizovat bydlení pro muže.
V takovém případě platí dvě zaručená pravidla. Méně znamená
více! A ať to vydrží věčně.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Keramický obklad
Diesel Metallic Boss
(Iris), cena 1 800 Kč/m2,
WWW.AREDA.CZ

Vlněný puf
(Hübsch),odstín light
grey, vlna a kůže,
ø 50 cm a výška 35 cm,
cena 2 590 Kč,
WWW.COCLEA.CZ

Odkládací stolek Sag (MDF Italia), design Nendo/Oki
Sato, vhodná do interiéru i do exteriéru, polyuretanový
rám, cena cca 7 939 Kč, WWW.KONSEPTI.COM
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leather
OBJEDNEJTE SI VAŠI VYSNĚNOU KOŽENOU POHOVKU SE SLEVOU 15%
SLEVA SE VZTAHUJE NA OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ V KŮŽI,
VE VŠECH BAREVNÝCH VARIANTÁCH
Platí pouze do 15. 11. 2018

NEBO SI OKAMŽITĚ SPLŇTE SVŮJ SEN POHOVKOU ZE SKLADOVÉ ZÁSOBY SE SLEVOU AŽ 30%
SLEVA SE VZTAHUJE NA VYBRANÉ POHOVKY SKLADEM S MOŽNOSTÍ OKAMŽITÉHO DODÁNÍ.
Platí pouze do vyprodání zásob.

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

objektiv

IntImní komnaty
Nahlíží-li někdo do vaší šatny, je to podobné, jako když se hrabe ve vaší popelnici –
odhaluje velmi intimní informace o majiteli. Snad proto, že se v nich svlékáme
a oblékáme, bývají často v ústraní pozornosti, v lepším případě součástí soukromé zóny.
tyto však můžete stavět na odiv!
připravila: leNka Saulichová, foto: archiv

MaxiMálNí variabilita
S velmi sofistikovaným šatním
systémem Multi Forma ii (Hülsta)
sestavíte samostatnou skříň, ale
můžete jím vytvořit i uzavřenou
místnost – šatnu zhotovenou na míru.
pro dokonalý soulad dveří
s interiérem můžete vybírat z několika
lesklých i matných laků a dřevin.
individuálně si můžete zvolit také
vnitřní vybavení a získat i lED
osvětlení zabudované do hrany
korpusu. Další informace o plánování
a cenách v showroomech Home Style
nebo na www.hoMeStyle.cz
kožeNé detaily
Šatnu My Suite (porada) navrhli
Gabriele a oscar Burattiovi. Je
v provedení ořechu Canaletto. Stojny
jsou vyrobeny z masivního dřeva
s kovovou vložkou na uchycení polic
nebo skříněk a s koženými úchyty.
Kůží v různých barvách mohou být
potaženy také malé zásuvky
a samostatné kožené boxy s víkem.
Moduly jsou široké 63 a 120 cm,
rohový 117 × 117 cm, výška dosahuje
265 cm a hloubka 60 cm. Speciální
modul na boty uzavírají skleněné
dveře v transparentním či bronzovém
skle, cena na dotaz,
www.cSkarliN.cz
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Žádná taBu
Šatnu hangar (Lema) navrhl Piero Lissoni s cílem vytvořit osobní prostor,
který je vizuálně přitažlivý i pohodlný. Usiloval o posun z místa pouhé funkce
k wellness prostoru. Hangar takový je díky teplu dřeva i vizuální lehkosti
skla a jeho odrazům. Racionalizuje prostor strukturovaný podle požadavků,
ale vždy zůstává vzdušný. Stylové prvky příslušenství vynikají kvalitními
detaily a jsou osazeny podél kovových rámů od podlahy až ke stropu. Cena
na dotaz, www.StockiSt.cz

Praktické zrcadlení
Pánskou šatnu (de.fakto) zhotovenou
na míru možnostem interiéru i přání
klienta navrhl architekt Filip Hejzlar.
Hned na první pohled prozrazuje
pánské ladění. Je vyrobena z lamina
v antracitovém odstínu v kombinaci
s laminem v dekoru dřeva a vybavena
integrovaným osvětlením úložných
prostor. Prakticky umístěné
velkoplošné zrcadlo slouží nejen
ke kontrole zevnějšku, ale i opticky
zvětšuje prostor. Cena na dotaz,
www.defakto.cz

Seriózní odlehčenoSt
Šatní kompozice Bellavista (San
Giacomo) je zhotovena z laminované
MDF desky v provedení tmavého jilmu
a hnědý rám z lakovaného kovu
vyplněného čirým sklem. Vnitřní
uspořádání modulu o rozměrech 447,5
× 225,6 × 60 cm zahrnuje police, zásuvky,
tyče, skleněné podsvícené police,
výsuvný držák kalhot, zásuvky se
skleněným panelem a uvnitř kožený dělicí
systém na drobnosti. Cena kompozice
od 349 600 kč, puf rollking (Désirée),
v látce i kůži, 125 × 125 × 39 cm, cena
od 78 200 kč, www.PuntodeSign.cz
www.modernibyt.cz
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objektiv

odnímatelný potah
Modulární šatní systém Guardaroba 16.32 (Flou) lze
pořídit ve dvou výškách a individuálně volit jeho šířku
i modulaci, včetně 12 různých úchytek i vnitřního
uspořádání. Stejně tak je možné vybrat dýhovanou,
lakovanou či laminovanou MDF desku, ale i zrcadlový či
třeba kožený a textilní potah, který může být i odnímatelný.
Zobrazená skříň je opatřena úchytkami Epoque
a v rozměru 300 × 260 × 65 cm. Interní moduly obsahují
pohyblivé rameno na věšáky, zásuvky, police s LED
osvětlením, věšák na kalhoty, kožené boxy i ramínka.
Cena sestavy z laminované MDF desky činí 180 682 kč,
www.stockist.cz

zkosení na míru
Skříň art (Orme) je zhotovena
z lamina zobrazujícího strukturu
dřeva, které může být ošetřeno
matným či lesklým lakem v různých
barvách. Šířka šatních modulů se
může pohybovat od 95 až
do 347,5 cm, výška může dosahovat
219, 234,7 a 255,8 cm a hloubka je
62 cm. Rozměry však lze
i individuálně upravovat, přidávat
a vytvořit i skosenou sestavu
do podkrovních místností. Je možné
volit různé zásuvkové moduly, počet
tyčí i polic, drátěné koše a další
vybavení včetně vnitřních výklopných
zrcadel či LED podsvícení. Cena
vyobrazeného modulu o rozměrech
302 × 257,8 × 62 cm v matném laku
začíná na 106 200 kč,
www.cskarlin.cz

posuvné dveře
Modelová skříň sinua (San Giacomo)
s posuvnými dveřmi je vyrobena
z matně lakované MDF desky
v kombinaci se sklem. Je široká
342,5 cm, vysoká 223,6 cm a hluboká
63 cm. Vnitřní vybavení zajišťují police
a čtyři zásuvky. Dvě jsou opatřeny
skleněným čelem a dvě čela jsou
zhotovena z MDF desky. Cena
vyobrazené šatní skříně je
115 430 kč, www.puntodesiGn.cz
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TexTilní róby
Šatní modulární systém ethan (Ligne
Roset) je k mání ve třech různých
výškách a vyniká jedinečnou
možností odít ho textiliemi. Vnitřní
vybavení stejně jako dveře je možné
potáhnout 52 druhy látek. Lakované
provedení obojího je samozřejmostí.
V nabídce jsou i skleněné dveře
s kouřovým efektem, vnitřní doplňky
z masivního ořechu – boxy na šperky,
odkládací krabičky a mnoho vybavení
včetně LED podsvícení. Orientační
cena šatní skříně s látkovými dveřmi
v šířce 3 m je 155 000 Kč,
www.ligne-roseT-praha.cz

inzerce
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Costa

Design, který si můžeš dovolit
• BRNO OC FUTURUM • FRÝDEK-MÍSTEK OC PARÁDA SHOPPING • LITOMĚŘICE • PLZEŇ NC BORSKÁ POLE • OLOMOUC OC HANÁ
• OSTRAVA NP FUTURUM • NOVÝ JIČÍN • PLZEŇ OC ROKYCANSKÁ • ŠUMPERK • KOLÍN • TŘEBÍČ • PRAHA OC ŠESTKA • PŘÍBRAM
• PROSTĚJOV • KLADNO NC OAZA.

www.jena-nabytek.cz

objektiv

senzoRový sPínač
Nábytkový systém šatny now Flexx
(Hülsta) z kolekce Now! by Hülsta
umožní velmi rychle seskládat
optimální kombinaci pro vaši šatnu
nebo jen šatní skříň. Jistě oceníte
možnost bohaté škály barevných
variant podle aktuální nabídky
a praktické LED osvětlení polic včetně
senzorového spínání. Další informace
o plánování a cenách v showroomech
Home Style nebo www.homestyle.cz

kRytá záda
Velkorysou šatní sestava nábytku
španělského výrobce Lagrama je
možné upravit na míru danému
prostoru i vašich požadavků. Tato má
rozměry 430 × 340 cm, vysoká může
být 225, 240 nebo 255 cm. Je
k dispozici v mnoha barevných
variantách lamina i dřevěných dekorů
a vybírat můžete i z několika typů
bočnic, kovových profilů, polic, tyčí
a dalších prvků – zásuvek, výsuvných
věšáků atp. Šatna je opatřena
zadními deskami, proto je velmi
stabilní a prádlo se tak nešpiní. Cena
vyobrazené šatny je 218 000 kč,
www.onesPace.cz

RůznoRodé sestavy
Šatnu Porro storage (Porro) navrhl designér Piero
Lissoni. Systém umožňuje vytvořit bezpočet kompozic
odpovídajících danému prostředí i osobním požadavkům.
Vnitřní vybavení je zhotoveno z laminátu Melamminico
Mongoi, dveře z černého anodizovaného hliníku a čirého
skla, nasvětlené police pro boty z mléčného skla
a středový pult z čirého skla a hliníkové konstrukce
s bronzovou povrchovou úpravou. Cena sestavy činí
1 140 000 kč, www.konsePti.cz
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Průsvitné sklo
Tato šatna je vyrobená na míru
a vyšla z pera společnosti Indeco. Je
široká 300 cm, vysoká 250 cm
a zasahuje do hloubky 260 cm. Vnitřní
vybavení šatny je zhotoveno z lamina
v dekoru dubu Ferrara. Hnědé dveře
Comfort jsou z anodizovaného hliníku
a jejich výplň z hladkého skla (0,4 cm)
Matelux, z jedné strany matovaného
nástřikem kyseliny. Tato úprava
zajišťuje průsvitnost skla, nikoliv však
jeho průhlednost. Cena od 60 000 kč,
www.indeco.cz

rodinný dm 228x145 film strop:Sestava 1
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www.ecofilm.cz

>> strop inspirovaný sluncem <<

Stropní topné folie

ECOFILM C

Při stropním vytápění funguje topná folie podobně jako slunce.
Tento systém má všechny výhody elektrického podlahového topení s foliemi ECOFILM - nízké pořizovací a provozní náklady,
maximální tepelný komfort a dlouhou životnost. K nim však přidává další přednosti – možnost instalace vyššího příkonu a větší
účinnou topnou plochu.

INSPIRACE

Stolička Angel (Møbel Copenhagen),
design Gry Holmskov, galvanizovaná ocel,
47 × 45 × 26 cm, cena cca 8 632 Kč,
WWW.DANISHDESIGNSTORE.COM

Kávové stolky Rise (Nube), design Marco
Corti, kovová základna, deska ve verzi
malované sklo nebo v leštěném lakovaném
dřevu, cena na dotaz, WWW.UZCA.COM

Židle Phoenix (Offecct),
design Luca Nichetto,
hliníková základna,
látkové čalounění,
cena cca 28 560 Kč,
WWW.CONNOX.COM

Stojanový věšák Coat (Møbel Copenhagen),
design Ulrik Nordetof, hliník a dřevo, výška
165 cm, ø 46 cm, cena cca 14 378 Kč,
WWW.DANISHDESIGNSTORE.COM

KVALITA STOJÍ
V ZÁKLADECH
Lehkost a vzdušnost interiéru dodají solitérní kusy nábytku
s jednoduchou základnou. Čím subtilnější základnu zvolíte,
tím čistšího výsledného efektu docílíte.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Židle s odkládacím stolkem
Satelitte (Offecct), design
Richard Hutten, kovová základna,
kožené čalounění, cena cca
31 980 Kč, WWW.CONNOX.COM

Stolní LED lampa Marselis
(Hay), design KaschKasch
Cologne, hliník a ocel, výška
38 cm, cena 4 581 Kč,
WWW.STOCKIST.CZ
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LAMANTI 1601L SuperPro
PROFESIONÁLNÍ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

Kávové i mléčné speciality jedním stiskem tlačítka.
Nekompromisní kvalita kávy díky dvěma nezávislým termoblokům.
Možnost nasávání vody z barelu či napojení na vodovodní řad.
Bezplatný servis v prvním roce používání.
Kontaktujte Vašeho osobního baristu +420 734 449 713
a vychutnejte si skvělé espresso bez starostí!

www.lamanti.com
www.lamanti.com

NÁVŠTĚVA

SKANDINÁVSKÁ
POHLEDNICE Z PRAHY
Cestování bývá inspirativní v mnoha ohledech a často při něm objevujeme
i půvaby místní tradice. To je však vzhledem k pokročilé globalizaci v případě
evropských velkoměst současnosti téměř nemožné. A tak se klidně může
stát, že britský turista si z Prahy kromě hrnku s orlojem odveze také lásku
ke skandinávskému stylu. V tom lepším případě – tedy pokud se ubytuje
v mezonetu zařízeném Andreou a Martinou.
TEXT: JANA POLOMOVÁ, FOTO: JULIANA VLČKOVÁ
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Barevné schéma ponechává
atypickému půdnímu
prostoru dostatek
přirozeného světla
a v kombinaci s textilními
doplňky a přírodními
materiály vytváří příjemnou
atmosféru typickou pro
skandinávské interiéry

www.modernibyt.cz

73

návštěva

pu Andrea s Martinou
nahradily původně
laminátovou podlahu vinylem,
který je vzhledem ke své
odolnosti praktičtější. Dekor
dřeva navíc působí velmi
věrohodně a do celkového
konceptu dobře zapadá
qu Galerie v patře poskytuje
plnohodnotné místo na spaní.
Vzhledem k tomu, že
od hlavního obytného
prostoru je oddělena pouze
skleněnými deskami, musí
ložní prádlo a konstrukce
postele ladit s pohovkou

Interiér jste zařizovaly za účelem pronájmu prostřednictvím airbnb. Jak moc se v takové situaci liší váš
přístup oproti práci pro konečného uživatele prostoru a co vás baví víc?

Výhodou interiérů pro krátkodobý pronájem
je, že máme větší volnost při výběru zařizovacích
předmětů či barev. Výstřední křeslo či výrazná bar
va na stěně je při třídenním pobytu zajímavé zpes
tření, ovšem při každodenním používaní se omrzí.
Zároveň je zde kladen velký důraz na originalitu
– v záplavě nesčetného množství konkurenčních
nabídek vás musí byt na náhledové fotce upoutat
na první pohled. Je zábava, když čas od času obje
víme nějaký extravagantní kus nábytku, který by
chom v normálním případě nikdy nemohly využít.
Na druhou stranu Airbnb je krátkodobější zále
žitost a někdy nevydrží ani jeden pobyt partičky
anglických teenagerů, proto je zde poměrně hodně
kladen důraz na rozpočet. Zadavatel si po takových
zkušenostech obvykle rozmyslí, kolik se mu do bytu
pro tento účel vyplatí investovat, což je bohužel při
výběru zařizovacích předmětů někdy hodně limi
tující... Obecně se dá říci, že Airbnb byty se daleko
méně „promýšlejí“. Není to jako když navrhujeme
byt či rodinný dům, kde opravdu dbáme na to, aby
chom klienta vyslechly, jsme téměř v každodenním
kontaktu a navrhujeme daleko sofistikovanější
řešení prostoru včetně změn dispozic a nábytku
na míru. To vše hlavně z důvodu, že klient daný pro
stor třeba dalších dvacet let nebude měnit. Nelze
jednoduše říci, který přístup nás baví víc. Airbnb
byty jsou zábava a velké projekty rekonstrukce bytů
jsou výzvou, která přináší dlouhodobější radost
z výsledku.
v jakém stavu byl interiér před rekonstrukcí? Byly
nutné i nějaké stavební zásahy, popřípadě změna
dispozice?

Obvykle se u krátkodobých pronájmů neinves
tuje do velkých stavebních úprav, pokud to není
absolutně nezbytné. V tomto případě se pouze mě
nila stará nekvalitní laminátová podlaha za prak
tičtější a odolnější vinylovou.
Jaké byly požadavky investora? Zasahoval nějak do
konečné podoby, nebo nechal vše na vás? Jak spolupráce probíhala?

S investorem tohoto bytu spolupracujeme už
déle. Je skvělé, že nám důvěřuje a nechává nám
v podstatě volnou ruku. Konkrétně u tohoto bytu
byl snad jediný požadavek „vyšší standard“, než
jsme pro něj doposud dělaly. Obvykle se nejdříve
dohodneme na rámcovém rozpočtu a potom zpra
cujeme moodboard, který s investorem projdeme
a zkonzultujeme. Pokud nemá žádné připomínky,
pustíme se ihned do práce.
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Jaká byla vaše vize ohledně funkční a estetické
stránky? Podařilo se vám naplnit ji bezezbytku?

U těchto druhů interiéru je obecně kladen
trochu menší důraz na funkčnost než v případě
těch, které jsou určeny pro dlouhodobé užívání
konkrétními lidmi. Byt jednoduše není využí
vaný denně, není potřeba, aby splňoval všechny
funkce klasického bytu. Nejdůležitější je, aby se
v něm klient po dobu svého pobytu cítil dobře.
Pakliže bychom do této dispozice měly vytvořit
funkční prostor pro šesti až osmičlennou rodinu
se všemi jejími potřebami, bude to oříšek. V tom
to případě jsme ovšem na žádnou zásadní pře
kážku nenarazily.
Interiér je inspirovaný skandinávským stylem, proč
jste zvolily právě tuto cestu? Čím je vám blízký
a proč se podle vás hodí do daného prostoru?

Interiér zůstal zčásti původní. „Moderní“ šedá
kuchyň se stříbrnými prvky, skleněné zábradlí
u schodiště atd. Z toho důvodu jsme zvolily styl
více odlehčený a moderní, který by se s původním
řešením interiéru netloukl. Jednoduše – cokoli ro
mantického nebo rustikálního by působilo jako
pěst na oko. Skandinávský styl máme rády, proto
že je útulný, pracuje s tlumenými tóny a přiklonily
jsme se k němu možná i proto, že realizace interié
ru probíhala na podzim a my měly chuť nakupo
vat kožešiny, plédy a polštáře, které jsou pro tento
styl tak typické.
Jaký máte názor na službu airbnb obecně? v poslední době je zmiňována jako jedna z hlavních příčin mizejícího běžného života z center velkoměst
a zvýšení cen nemovitostí?

Tady nás dostáváte na hodně tenký led. Jsme si
vědomy toho, že není ideální být součástí služby,
jejíž současnou formu považujeme za hodně ne
šťastnou. Mrzí nás, kam až se původní myšlen
ka dostala, ale asi byl tento vývoj předvídatelný.
Je jasné, že je nezbytné, aby došlo k nějakému
funkčnímu řešení omezení tohoto typu podnikání.
Kromě vámi zmíněného zvýšení cen nemovitostí
nám je ze všeho nejvíce líto právě vylidnění těch
nejkrásnějších čtvrtí Prahy.
Možná to někomu bude znít alibisticky, ale se
tkaly jsme s různými typy přístupů ke krátkodo
bým pronájmům a ve většině případů spoluprá
ci z různých důvodů odmítly. Ovšem investor, se
kterým aktuálně spolupracujeme, se snaží upřed
nostnit kvalitu nad kvantitou a najít alternativu
k hotelovému typu ubytování. Airbnb je pak pou
ze aktuálně využívaná platforma. Jeho přístup
a nasazení nám je sympatické, jinak bychom se do
takového projektu ani nepouštěly.
■

www.modernibyt.cz
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p Kromě ikonických kousků
nábytku prostor zpříjemňují
zarámované grafiky na
stěně u jídelního stolu

up Stejně jako v případě skandinávských interiérů
také zde hraje důležitou roli umělé osvětlení.
Dostatek nástěnných svítidel a stolních lamp se
skleněnými stínidly je zdánlivě drobným, ale
ve skutečnosti zásadním prvkem celého řešení
u Výrazné grafické vzory jsou vhodným doplněním
umírněné jednoduchosti, k níž tvoří příjemný
kontrast
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série

faro

Keramické obklady pro další generace

série

up

p
p Byt o dispozici 3 + kk nabízí
celkem šest lůžek. Dvě samostatná
se nacházejí v patře v místnosti
hned za galerií
p Střešní okna vestavěná
ve zkosených stěnách doplňují
francouzská okna orientovaná
do vnitrobloku činžovního domu

www.rako.cz
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Koupelna zůstala původní,
Andrea s Martinou vybraly
pouze neutrální doplňky
q Vstupní prostor bytu vítá
návštěvníky domácí
atmosférou, kterou textile
vždy spolehlivě dodá

+

půdorys
Přízemí:
1/ WC
2/ koupelna
3/ vstupní prostory
4/ ložnice
5/ kuchyňský kout
s jídelním stolem
6/ obývací část

jak to
vidím

1
andrea kroupová
a martina šandová

„Jsme zastánkyně toho,
že tajemství osobitého
interiéru tkví v umění
kombinovat barvy, materiály, textury a vzory.
Jsme vlastně posedlé
materiály, kombinací
starého a nového, umělého
a přírodního... A víme,
že se vyplatí vyhazovat
věci s rozmyslem, protože
i staré věci po babičce se
mohou jednou hodit.“

2

3

4
6

5

Loftové patro:
7/ terasa
8/ pokoj
9/ ložnice
7
8

www.andreaamartina.com
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OBJEKTIV
Celočalouněná postel
Kenobi (Bonaldo),
design Mauro Lipparini,
výběr čalounění, rozměry
278 × 244 × 30/123 cm,
cena od 78 800 Kč,
WWW.PUNTODESIGN.CZ

HURÁ DO POSTELE!
Někomu stačí čtyři hodiny spánku, pro jiné je minimem dvojnásobek. Co
však není determinováno a co můžeme ovlivnit, je kvalita lůžka. Jen ta
pravá postel si vás bude skutečně hýčkat.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV
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Dvoulůžko Crazy Dream
inspirované designem pohovky
s modulárními opěrkami (Arketipo),
design Giussepe Viganó, dřevěná
konstrukce, látkové čalounění, cena
od 135 147 Kč, WWW.CSKARLIN.CZ

Postel Eden s masivním
čelem (Flexform), design
Antonio Citterio, látkové
čalounění, cena
od 158 897 Kč,
WWW.STOCKIST.CZ

Dvoulůžková postel Biarritz s masivním
čelem (Flexform), design Samuel
Accoceberry, výběr čalounění látkou nebo
kůží, rozměry lůžka od 160 × 200 cm do 200
× 200 cm, délka čela od 178 cm do 218 cm,
cena od 531 374 Kč, WWW.STOCKIST.CZ

Celokožená dvoulůžková postel
Onda (Natuzzi), design Claudio
Bellini, dostupná také v látkovém
provedení, rozměry 160 × 200 cm
nebo 180 × 200 cm, cena
od 110 040 Kč,
WWW.NATUZZI.CZ

N

ejčastějším nešvarem je
nevyhovující a nevhodně
umístěná postel a nedej
bože, když se tyto dva faktory
prolínají. S umístěním postele
v ložnici to až tak složité není.
Ideálním řešením je začít s jejím
umístěním v místnosti a následně dorozmístit zbytek okolního
zázemí. Důležitý je pohodlný
oboustranný přístup, vyvarovat
se umístění pod oknem nebo naproti vstupním dveřím. Velkým
přešlapem jsou nevhodné pozice
nebo velikost skříní. U šatních

skříní je vhodné promyslet, pro
jaký typ oblečení a uskladnění
dalších věcí má skutečně posloužit. Chce snad někdo z nás spát
poblíž botníku či právě nošených
bund a kabátů?

NEOBJEVUJEME AMERIKU
Ložnice by měla být méně
o okolním nábytku a více o posteli jako takové. Právě ta je alfa
omegou tohoto prostoru, a proto
není úplně snadné vybrat si tak,
aby sloužila dobře a po mnoho
let. Neexistují žádné univer-

zální poučky, jak na její výběr.
Obecným trendem jsou masivní postele a vyšší matrace, to už
věděli naši prapředci v dávných
dobách. Ty sice vlivem zkušeností a poznatků v oblasti spánkové hygieny stále rostou, ale také
měknou, což je druhý zásadní
faktor. Těmito dvěma informacemi si pro správný výběr dozajista
nevystačíme. Postele si zaslouží
konzultaci s odborníkem a čas,
který je potřeba v případě vhodného výběru investovat do nalezení nočního komfortu.
■
www.modernibyt.cz
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Dvoulůžková postel Velvet
(Novamobili), design Matteo
Zorzenoni, látkové čalounění,
cena od 73 045 Kč,
WWW.CASAMODERNA.CZ

Boxspringová postel Hülsta
410 s polštářovým čelem
(Hülsta), vhodná i pro
umístění do prostoru,
cena od 97 147 Kč,
WWW.HOMESTYLE.CZ

DŘEVO, NEBO LÁTKA?
Velmi důležité je rozhodnout se mezi
dřevěným a čalouněným rámem.
V prvním případě patří mezi
nejkvalitnější a zároveň nejoblíbenější
dubové dřevo, které je velice odolné,
jeho životnost a přirozená stálost je
umocněna jeho chemickým složením
s velkým podílem tříslovin. Navíc
dřevodekory obecně se stále drží
na výsluní mezi trendy, které hýbou
světem. Čím je nábytek starší
a s výraznější patinou, tím větší
pozornost si získává. U čalouněných
je třeba zhodnotit výhody čalounění
látkou, a nebo kůží. Klíčové je najít
odborníka, který těmto aspektům
a textiliím rozumí. Co by rozhodně
nemělo být zásadním kritériem, které
by stálo při rozhodování na prvním
místě, je cena, do které se právě
materiál a provedení významně
promítají.

Dvoulůžková postel Cortina
s integrovaným nepřímým
zdrojem osvětlení
(LeComfort), možnost výběru
čalounění, cena na dotaz,
WWW.LINO.CZ
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Celočalouněná postel
Aspen (LeComfort), výběr
čalounění, 211/231 × 11
× 229 cm, cena 26 720 Kč,
WWW.LINO.CZ

Celočalouněná postel Attico (Twils),
design Emporio Camaleo, výběr
čalounění, 180 × 96 × 236 cm, cena
cca 93 670 Kč, WWW.MILIASHOP.COM

Celočalouněná postel Dream (Brik), design
Ivan Čobej, látkové čalounění v kategorii
L03 v kombinaci s dubovou podnoží,
možnost výběrů látky až do kategorie L10,
180 × 90 × 235 cm, cena od cca 83 590 Kč,
WWW.BRIK CZ, WWW.BRIK.SK

INZERCE
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Nejlepší Persil
všech dob
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+

jak to
vidím

mUdr. máRia dUfincová
Neuroložka Institutu spánkové
medicíny INSPAMED

jak velkou roli sehrává v kvalitě spánku zázemí ložnice?

Postel valle bed king size
(Miotto), dřevo a lepená kůže,
rozměr 220 x 210 x 106 cm,
cena od 32 000 kč,
www.miotto-design.com

Zelená čelům

Dvoulůžková postel bolgherri
(Miotto), dřevěná základna,
čalounění látkou nebo kůží, 217
× 173,5 × 140 cm, cena na dotaz,
www.RimeXol.cZ

Novinka eala (Hästens),
ruční výroba, přírodní
složení, cena na dotaz,
www.Postele-Hastens.cZ

Čelo postele nese hned několik funkcí,
proto jsou tyto postele oblíbené. Kromě
vymezení prostoru a dobrého izolantu
chladu ode zdi vytváří pocit intimity
a soukromí. Velmi často jsou čela také
nositelem integrovaných nočních lamp,
polic či nik pro odkládání a ty
nejmodernější varianty nabízejí
například také funkci dokovacích stanic,
jsou vybavena různými USB výstupy
a dalšími vychytávkami, které ocení
především milovníci moderních
technologií. S rostoucím výčtem
funkcionalit rostou přímo úměrně také
čela – do výšky i do délky, díky tomu se
stává postel dominantním solitérem a je
jen otázkou, jaké zpracování bude to
pravé a dokonale praktické a na jaký
druh údržby se cítíme být motivovaní.
Lapače prachu rozhodně nechceme!

Ve spánku setrváváme
třetinu života, proto právě
zařízení ložnice bychom měli
věnovat náležitou pozornost.
Měla by to být samostatná,
k tomuto účelu pečlivě vybavená místnost, která bude
podléhat pravidelnému intenzivnímu větrání a úklidu.
co do ložnice tzv. nepatří? co
může být strašákem kvalitní
spánkové hygieny?

Existují ověřená doporučení spánkové hygieny, díky
kterým může kvalita spánku
citelně vzrůst. V ložnici
je ideální minimalizovat
hluk a světlo (bezpečné je
žluté, lépe červené) a zajistit
vhodnou teplotu (18–20 °C)
i vlhkost vzduchu (40–50 %).
Je důležité, abychom se
nevystavovali modrému
světlu monitorů počítačů,
tabletů, mobilních telefonů, a to už 1–2 hodiny před
spánkem. Jednoznačně bych
doporučovala odstranit
z ložnice TV. Melatonin,
hormon podporující spánek,
je tvořen za tmy a modré
světlo, které je po setmění
pro nás nepřirozené, jeho
tvorbu tlumí. Snížením tvorby melatoninu si můžeme
vypěstovat nespavost a bránit regeneraci organismu.
lze definovat barvy vyloženě
vhodné do ložnice?

Barevná kompozice v ložnici
také působí na naše smysly
při usínání. Obecně platí,
že zatímco nás teplé barvy
dynamizují a probouzejí,
naopak studené barvy nás
uklidňují a tlumí. Pro výběr
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-50% NA ČELO POSTELE VISPRING *
Ručně dělané přírodní postele Vispring jsou zárukou
nejvyššího komfortu a kvalitního spánku. Dopřejte si ten
nejvzácnější dárek ze všech, dokonalý noční spánek
se zárukou 30 let.

www.dreambeds.cz
* Platí při objednávce postele Vispring od 1.10. do 15.11.2018.
Dreambeds Praha | Vinohradská 19, Praha 2
Dreambeds Brno | Štursova 3, Brno – Žabovřesky

OBJEKTIV

+

JAK TO
VIDÍM
barvy zdí ložnice a povlečení jsou přijatelnější barvy
zemité a studené – modrá,
zelená, bílá... V ložnici je lepší vyhnout se velkým červeným a oranžovým plochám.
Co říkáte na rostliny v ložnici?

Boxspringová postel Hülsta 440
(Hülsta), vhodná i pro umístění
do prostoru, cena od 110 022 Kč,
WWW.HOMESTYLE.CZ

Polohovací postel jako
novinka pro rok 2018
od výrobce Vispring,
polohovací základna
s kapsičkovými
mikropružinami, bezdrátové
ovládání, nezávislá nebo
synchronní polohovatelnost,
cena na dotaz,
WWW.DREAMBEDS.CZ

Solitérní dvoulůžková postel
Dolce Vita (Natuzzi), design
Studio Memo-Manzoni
a Tapinass, kožené čalounění,
výběr z rozměrů 152/160/193
× 200 cm, cena od 138 220 Kč,
WWW.NATUZZI.CZ

TEXTIL HRAJE PRIM
Stejně důkladně je potřeba vybírat
vnitřní vybavení postele – rošty
a matrace. I v tomto případě je
jistý velký vliv přírody. Přírodní
materiály mají významné
postavení a také si za ně musíme
zaplatit, a to jak v případě
„vnitřností“ matrací, tak i ložního
prádla a tím to rozhodně nekončí.
Významnou roli v ložnici mají také
okolní textilie jako například
koberce, záclony či třeba závěsy.
Tyto doplňky neslouží pouze
na ozdobu, zajišťují
nepostradatelnou regulaci světla
a tepla. Navíc výrazně přispívají
k dobré akustice a také tedy
adekvátně k intimitě prostoru.

Při výběru zeleně do ložnice
volte raději rostliny s hladkými listy, bez aromatu
a pylu. Z rostlin, které jsou
vítané pro svou výjimečnou
schopnost produkovat kyslík i během noci a zbavují
vzduch škodlivin, zmíním
alespoň tchýnin jazyk, aloe
vera a zelenec. Rizikem
může být vlhká zemina jako
zdroj množících se mikroorganismů. Sušené květiny – jakožto lapače prachu –
rovněž do ložnice nepatří.
Jaké zkušenosti máte v ložnici
s tak oblíbenou aromaterapií?

V zásadě nejsem proti, jen
je důležité správně vybrat.
Příjemnou atmosféru při
usínání nám můžou dotvořit
aromatické difuzéry nebo
svíčky. Lepší je volit svíčky
z přírodních materiálů,
které do ovzduší neuvolňují
nevítané chemické látky,
a musí být zabezpečena dostatečná cirkulace vzduchu
pro přísun spotřebovaného
kyslíku. Rozhodně bych
jejich použití nedoporučovala denně a využila je jen
k výjimečným příležitostem.
Máte nějaké vámi osvědčené
pravidlo pro lepší spánek?

Při zařizování ložnice
je na místě jednoduché
pravidlo – za práh ložnice
a do postele bychom neměli
vnášet nic, co nesouvisí
se spánkem a pohlavním
životem. Místo pro spánek
by v nás mělo navozovat
pocit bezpečí a pohody.

WWW.SPANKOVAPORADNA.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

Kvalitní nádoba (Chemex) k přípravě
filtrované kávy, borosilikátové sklo,
dřevo a kůže, cena 1 449 Kč,

Kávovar Diva Newspaper
(Bugatti), design Andrea
Seegatz, rukodělně upravovaná
kůže Unica by Sirena,
24 × 36,5 cm, cena 57 600 Kč,

WWW.COFFEESQUARE.CZ

WWW.CASABELLA.CZ

Vacuum pot Bodum Pebo
(Bodum), sklo, plast, kov,
objem 1 l, cena 2 189 Kč,
WWW.CERSTVAKAVA.CZ

KÁVOVÝ
RITUÁL
Oddávejte se kávovým dýchánkům podle
libosti a se všemi rozkošemi! Nejnovější
vědecké studie totiž zdravotní prospěšnost
kávy potvrzují. Nezapomeňte na kvalitní zrna
a vše ostatní, co k lahodnému moku a jeho
přípravě patří.
PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: ARCHIV

Termoska Nordic s dřevěnou
rukojetí (Eva Solo), kvalitní
plast, nerezová ocel, dubové
dřevo napuštěné olejem,
objem 1 l, cena 2 699 Kč,
WWW.ELARTE.CZ

Sada dvouplášťových šálků
na kávu Lungo (Nespresso)
z kolekce Pixie, cena 640 Kč,
WWW.NESPRESSO.CZ
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KUCHYNĚ
MĚSÍCE

OÁZA KLIDU.
UPROSTŘED VELKOMĚSTA.
GANT | WHITE MATT | STORM GREY MATT

VYBAVTE SI KUCHYŇ
SPOTŘEBIČI Z ŘADY AEG
MASTERY A ZÍSKEJTE
CASHBACK

PENÍZE ZPĚT

Akce platí do 31. 12. 2018
a vztahuje se jen na vybrané modely.
Více informací na
www.aeg.cz/bezobav a v akčním letáku

Moderní, hektické město všude okolo. A uprostřed toho vaše
vlastní oáza klidu. V čistých bílých motivech, které zklidní
oko i duši namáhanou každodenním stresem. Místo, kam
můžete utéct, kdykoli dostanete chuť. Stačí pohled a víte, že
v rustikální kuchyni Gant od Sykory ji dostanete okamžitě.
Svůdná a netradiční kombinace bílé a šedé barvy v matu je
jako lahodná kapka latté. Úpravně vysoké skříně až ke stropu
stojí vyrovnaně v řadě, mezi nimi komfortní americká lednice
- vepředu pak přípravný ostrůvek s barovým posezením.
Ideální místo pro hosty i vypravěče. Pracovní deska
s podstavným dřezem je zakončena zástěnou z umělého
kamene, díky čemuž se skvěle používá a jednoduše čistí.
Setové úchytky na skříních a šuplících v sobě spojují nápaditý
design s praktičností a jsou přesně tím detailem, který sestavu
dělá tak osobní a přítulnou. Tady shon nemá šanci.
Užijte si život v ideálním tempu.

W W W . SY KO R A . E U

DETAIL
Posuvné dveře Kubika 40 (Sapeli), dýha
javor evropský, posuv do stěny, zárubeň
Normal, sklo Satendecor 239,
cena od 13 056 Kč, WWW.SAPELI.CZ

MOŽNOSTI
PROPOJENÍ
Dveře sice oddělují jednotlivé místnosti, ale zároveň jsou spojovacím
prvkem celého interiéru. Není přitom nutné, aby byly vždy všechny
stejné, ale měly by být v souladu s materiály, barvami a stylem daného
prostoru. Při jejich výběru je proto důležité znát jeho potřeby.
PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

Otočné dveře Tenga (Sapeli),
odlehčená DTD deska a dýha, cena
od 5 190 Kč, WWW.SAPELI.CZ
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inzerce

Bezfalcové dveře (Sepos),
speciálně konstruovaná bezfalcová
zárubeň vystupuje oproti okolní
zdi do prostoru o 16 mm, cena
od 6 455 Kč, www.sepos.cz

Dveře, které
se otevírají
„obráceně“
Laicky řečeno: opačný způsob otevírání, odborně:
reverzní otevírání. Tento nový trend umožňuje umístit
vedle sebe dveře, které se otevírají směrem
do místnosti (reverzní), a dveře, které se otevírají
směrem do chodby (bezfalcové), a to bez designových
ústupků. V zavřeném stavu totiž vypadají stejně, ale
díky odlišné konstrukci se otevírají opačně.
Reverzní dveře se otevírají v opačném směru než klasické dveře, to znamená
do vnitřní strany zárubně (tj. do šířky zdi). Tyto dveře jsou stejně jako
bezfalcové v zavřeném stavu v jedné rovině se zárubní. Moderní
minimalistický vzhled dotvářejí skryté panty, které jsou osazené v konstrukci
zárubně a díky tomu nejsou v zavřeném stavu vidět. „Reverzní otevírání
umožňuje lépe využít obytné i komerční prostory. V praxi to znamená, že
zákazník není omezen osazením dveří v zárubni a směrem otevírání. Toho se
dá využít např. v úzkých chodbách, kde je požadováno, aby byly dveře v jedné
rovině se zárubní, ale nechcete je otevírat směrem do chodby, kde by
překážely,“ říká Lumír Kozubík, hlavní manažer firmy SEPOS, předního
prodejce dveří a zárubní s celorepublikovou sítí prodejen.

Bezfalcové dveře

Reverzní dveře

Více informací na: www.sepos.cz

DETAIL

Posuvné dveře Royal 151 LA2 (Prüm), CPL
Touch Pinie, výplňové sklo, posuvné kování
Art, cena 9 040 Kč, WWW.PRUM.CZ

Otočné dveře z kolekce Elegant (Sapeli),
bílý lak, bezfalcové provedení s černou
hliníkovou hranou, cena od 5 028 Kč,
WWW.SAPELI.CZ

I v jediném interiéru můžete
mít různé nároky na způsoby
otevírání dveří. Výrobci
naštěstí nabízejí odlišné typy
také v rámci jednotlivých
kolekcí, vzhled posuvných
dveří tak může dobře ladit
i se dveřmi otočnými.

Posuvné dveře
Lze je rozdělit na dva základní typy podle zasouvání
buď do zazděného pouzdra, nebo podél stěny. Jejich
hlavní výhodou je, že zásadně šetří místo. Navíc jsou
bezbariérové, umožňují jednoduché a bezhlučné
otevírání a jsou tou nejbezpečnější variantou dveří
v domech a bytech, kde žijí malé děti. Zavěšeny bývají
na speciálním ložiskovém pojezdu a jejich výplň může
být ze dřeva, MDF desek a dalších běžně využívaných
materiálů, ale mohou být také celoskleněné. Posuvné
dveře s více křídly jsou vhodné do velkorysého prostoru,
který je potřeba v případě nutnosti oddělit, ale příčky by
mu zbytečně ubraly na vzdušnosti ve chvílích, kdy je
žádoucí, aby zůstal maximálně otevřený. Vícekřídlé
posuvné dveře propůjčují interiéru luxusní vzhled.

Bezfalcové dveře
Jsou další velmi elegantní variantou, která i klasické
otočné dveře promění v designový prvek. Celé křídlo
bezfalcových dveří (někdy bývají označeny také jako
bezpolodrážkové) je vsazeno do speciální bezfalcové
zárubně, se kterou je v zavřeném stavu v jedné rovině
a nevyčnívá do prostoru. Výsledkem je uhlazený celek
bez viditelných pantů, které obvykle zbytečně ruší
vzhled dveří. Skryté panty jsou viditelné pouze při
otevření dveří a jejich nastavení je možné provést ve
třech směrech tak, aby spára mezi dveřmi a zárubní
byla po celém obvodě souměrná. Dveře lze osadit
klasickým mechanickým zámkem nebo zámkem
magnetickým a dvěma kusy skrytých pantů. Je však
nutné počítat s tím, že bezfalcové dveře vyžadují větší
šířku stavebního otvoru.

92

Otočné dveře Spirit (Hanák
nábytek), bezrámové uchycení
výplně z kaleného skla, mnoho
typů provedení, cena na dotaz,

Dveře se skrytou zárubní Fortius 52
(Dorsis) lze otevírat dovnitř i ven,
maximální výška průchodu do 350 cm,
cena zárubně od 11 132 Kč, cena
dveří od 8 410 Kč, WWW.DORSIS.CZ

WWW.HANAK-NABYTEK.CZ

Dveře ve vysokém lesku (Prüm),
odstín RAL 4006, atypická výroba
na míru, cena od 30 000 Kč,
WWW.PRUM.CZ

INZERCE
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Posuvné dveře po stěně (Dorsis),
možnost volby z různých systémů
a typů kolejnic s instalací
na stěnu, do stropu i k zapuštění
do podhledu, cena na dotaz,

Posuvné celoskleněné
dveře Smart (J. A. P.),
grafosklo, motiv Plant,
cena vyobrazené
varianty 54 540 Kč,

www.dorSiS.cz

www.japcz.cz

Skleněné dveře
Odlehčují prostor a propouštějí tolik potřebné světlo.
Nemusí být jen zcela transparentní, to není vždy
žádoucí. Dostupné jsou také varianty s tónovaným,
pískovaným nebo graficky potištěným sklem,
a celoskleněné dveře tak najdou své úplatnění v rámci
celého interiéru. Výrobci samozřejmě využívají
výhradně kalené (tvrzené) sklo, které se nejprve
zahřívá na teplotu 620 až 680 °C a následně je rychle
zchlazeno, tím se zvýší odolnost skla proti rozbití až
pětinásobně. Tento speciální technologický postup
zajišťuje maximální bezpečnost v běžném každodenním
provozu a skutečně mimořádně dlouhou životnost,
protože sklo je také odolné proti škrábancům a dalším
známkám opotřebení, které se u měkčích materiálů
po letech užívání běžně objevují. Osazeny mohou být
do standardních zárubní např. ze dřeva nebo kovu,
elegantnější variantou je osazení do samostatného
stavebního otvoru bez obložek. Vybírat lze mezi
posuvnými i otočnými modely. Sklo je samo o sobě
ušlechtilý materiál, skleněné dveře proto působí jemně
a dominantně zároveň, a přirozeně se tak stávají
nepřehlédnutelným prvkem interiéru.

Celoskleněné otočné dveře
Gama 2 (J. A. P.), kalené sklo,
pískovaný motiv, cena
vyobrazené varianty
cca 45 204 Kč v případě
klasického rozměru stavebního
otvoru, www.japcz.cz
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Otočné dveře stylus (VV sklo), satinovaný povrch,
cena 9 300 Kč, posuvné bezbariérové dveře Nexus,
snadná montáž bez nutnosti stavebních úprav,
70 x 197 cm, cena od 14 199 Kč, www.vvsKlo.cz

Otočné dveře ze série
Perma (Naturel),
MDF, dekor Jilm,
cena 3 190 Kč,
www.siKo.cz

inzerce

Dveře na míru
Nejširší nabídka
Moderní
technická řešení
Česká kvalita

www.sapeli.cz

DETAIL

+

Otočné dveře Entry (Naturel), pevná výplň
z děrované dřevotřísky, 3D foliovaný povrch
s přírodními dekory, cena 3 290 Kč, WWW.SIKO.CZ

JAK TO
VIDÍM

PAVEL HIRŠL,
bezpečnostní expert
dveří Sherlock

„Jedno z nejdůležitějších kritérií
pro výběr vnějších dveří bytu
nebo domu je bezpečnostní třída. Označuje výdrž jednotlivých
bezpečnostních prvků při případné snaze o jejich překonání
zlodějem pomocí bezpečnostní
třídy 1 až 6. U certifikovaných,
bezpečnostních dveří je pravděpodobnost jejich násilného
otevření až 200x nižší. Pro
zabezpečení domácnosti i komerčního objektu jsou proto
nezbytné. Pro domácnost jsou
nejvýhodnější bezpečnostní
dveře 3. a 4. třídy. Nižší třídy lze relativně jednoduše
překonat za pomoci běžného nářadí a hrubé síly. Vyšší
třídy se pak u bytových domů
v podstatě nepoužívají.“

Otočné dveře Linie Horizon L4
(Cag), lakované hladké RAL 7040,
zárubeň v dekoru laminát dub
bardolino, cena za komplet od 7 490 Kč,
WWW.DVERECAG.CZ

Dveře Excellent F730/4 (Sherlock),
cena cca 50 000 Kč,

Otočné dveře Millenium (Hanák
nábytek), povrch lakován sedmivrstvým
lakem Hanák, dostupné v široké škále
barev, kliky jsou sladěny s dveřním
křídlem a zámkem, cena na dotaz,

WWW.SHERLOCK.CZ

WWW.HANAK-NABYTEK.CZ
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DE S I G N
& STYL
VÝVOJ, VÝROBA, REALIZACE

EXKLUZIVNÍ DVEŘNÍ
SYSTÉMY

WWW.DORSIS.CZ

návštěva

POHLAZENÍ
DESIGNEM
Čistá, jemná, jednoduchá – Šárka! Představujeme vám
jednu z posledních realizací z portfolia architektonického
studia Flat White, které dokázalo umístit dotek Skandinávie
do pražského Šáreckého údolí.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ONDŘEJ RYTÍŘ

Prakticky řešený krb v centru
dispozice se stal srdcem
celého interiéru. Byl dokonce
nosným prvkem pro kompletní
rozmístění okolního nábytku

návštěva

řešit všechny zařizovací a vybavovací standardy.
Vše pečlivě vybírali společně s klienty a většina
materiálů byla dodána realizačními firmami, se
kterými studio běžně spolupracuje. Jediné, na čem
se podílel developer, byly elektrické rozvody, které
se od původního návrhu na doporučení architektů
lišily pozicemi a počty okruhů tak, aby vyhovovaly architektonickému řešení celého projektu.

SkandinávSko-čeSké hygge
Inspirací pro tento interiér byla Skandinávie.
Interiér odpovídá založení architektů studia Flat
White a zcela koresponduje s vnímáním barev
a materiálů, a přestože je jiný než ostatní projekty z jejich portfolia, některé prvky jsou podobné
a vyznění celého interiéru zcela vystihuje jejich
styl a směr. „Většinou se mne lidé ptají, jak bydlím já nebo co bych si dala do interiéru, a v tomto
já jsem opravdu svědomitá. Bydlím tak, jak věci
navrhuji. Většinu prvků a materiálů mám vyzkoušené a umím s nimi pracovat. Je důležité vědět, co
jak funguje a jak se co chová. Někdy volíme i experimenty, ale těmi se posouváme dál,“ říká architektka Hana Davidová o bydlení pro čtyřčlennou
rodinu s dispozicí 5 + kk s relax zónou v suterénu.

neviditelné detaily

p Architekti si dali velkou
práci s návrhem řešení
elektrických rozvodů a se
stejnou precizností vybírali
i samotné zdroje osvětlení. Co
svítidlo, to solitér. Svítidlo nad
kuchyňskou linkou je pořízeno
z portfolia značky
Les Acrobats de Gras
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A

rchitektka Hana Davidová se se svým týmem zaměřuje především na interiéry
v celkovém kontextu, a pokud je to jen
trochu možné, preferuje, aby i nejmenší technické
detaily, které je potřeba řešit při stavební přípravě projektu, měli šanci navrhnout, nebo alespoň
v průběhu ovlivňovat. Právě na takové bázi vznikl
tento konkrétní projekt. Koncept interiéru rodinného domu s pracovním názvem Šárka na pohled
působí křehce a citlivě, jak jen ženská energie
může být. Pod „slupkou“ se však skrývá praktické
řešení světelných okruhů, přesný výběr materiálů
a v neposlední řadě také dokonalé řešení úložných
prostor. Architektka byla se svým týmem přizvána
dostatečně brzy, a to v době, kdy byl čas a prostor

Využití prostoru je pro tým architektů Flat
White zásadním momentem, ať se řeší dispozice
na deseti, nebo na dvou stech metrech čtverečních.
Ačkoli z fotek není zřejmé dokonalé úložné zázemí, prostory k uložení jsou všude. Hanky kolega
Michal Narovec pro tento projekt navrhl kromě
veškerého technického řešení i naprosto promyšlené vestavné stěny s vnitřním řazením pro ukládání čehokoli, co taková rodina s dětmi ke svému
pohodlí potřebuje. I kuchyň, která je velkorysá
a má značné množství úložných prostor, je navržena tak, že její část je jakoby tvořena stěnou a nikde není vidět, že lze kuchyní projít do spižírny.
Prvků, které by architektka vyzdvihla, je nespočet. Naše diskuse se dlouze zasekla na dominantě celého interiéru, kterým je bezesporu aktuálně tak moc oblíbený krb. „O krbu jsme s klienty
velmi dlouho diskutovali. Zkoušeli jsme varianty
v různých velikostech i povrchových materiálech.
Nachází se uprostřed dispozice mezi kuchyní, jídelnou a obývací částí. Je v samotném srdci domu
stejně jako v domech F. L. Wrighta. Je to sice velký objekt, ale je kolem něj stále vidět skrz do jednotlivých částí obytného prostoru. Také samotné
umístění pohovek je uzpůsobeno dispozičně více
ke krbu, než k televizní obrazovce. Krb je prostě
víc!“ Vysvětluje jeden z hlavních dispozičních záměrů architektka Hana Davidová. Vyhovět všem
požadavkům klientů a navrhnout nadčasový interiér, který bude vyhovovat dospělým i dětem,
jejich životnímu stylu a koníčkům, to byla hlavní
kritéria pro vznik projektu Šárka.
■

Jídelní stůl byl vyroben na míru z dubového dřeva tak,
aby korespondoval s pokládkou podlahy, a je doplněn o židle
od tradičních skandinávských značek Muuto a Menu, stropní
osvětlení nad jídelním stolem je od výrobce Zeitraum

Citlivá hra s barvami je Haně Davidové vlastní. Skandinávské
barevné akcenty na zdech a okolním nábytku nechávají
vyniknout kvalitní vrstvené podlaze z mořeného dubu, lepené
k podkladu

www.modernibyt.cz
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+

jak to
vIDím

Ing. arch. Hana DavIDová
architektka

„V projektech využíváme prvky a mate
riály, které máme vyzkoušené, a víme, jak
se budou vlivem času chovat. Někdy ale rádi
experimentujeme. Právě experimenty nás
posouvají dál. V každém interiéru lze najít
originální prvek či pojetí nějakého detailu.
A to mě na naší práci baví. Zvědavost na nové
možnosti se snažím probouzet i u svého týmu
architektů a většinou také u klientů,“
poodkrývá detaily svého počínání Hana Davidová, která
kromě práce architektky vede pražské studio Flat White,
zaměřující se na interiérovou architekturu a design.
www.flatwHIte.arcHI

t Hra s doplňky je doménou Hany Davidové, která
společně se svým studiem poskytuje jako doplnění
služeb pomoc s výběrem a instalací doplňků
a drobných i větších dekorativních prvků
q Koncepce velkých čistých ploch je doplněna
o celoprosklené dveře, vyrobené zámečníkem na míru

„Finanční omezení řešíme i u projektů, u kterých zdánlivě
hranice nemáme. Nechci, aby se utrácelo za nesmyslné
věci. Vždy s klienty probírám, kdy použít levnější řešení,
a kdy je vhodné udělat si radost koupí nějaké interiérového
šperku. Tento proces funguje stejně dobře v naší profesi
jako v módě. Když si tvoříte šatník – dobře ladí jednoduché
‚basic‘ kousky v kombinaci s nevšedním doplňkem,“ říká
architektka Hana Davidová
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Atmosféra ložnice je laděna přirozeně
v přírodním duchu. Stěžejním prvkem je
kompaktní řešení obkladu podlahy a zdi
za postelí v jednom dekoru, doplněné
o solitérní svítidla od výrobce Flos

inzerce

návštěva

V domě jsou celkem tři
koupelny, které propojuje
prvek dřevěného obkladu.
Ten ukrývá velkorysé
úložné prostory

Architektka kladla obzvlášť
důraz na perfektní dispozici
a na jedinečné průhledy v domě.

půdorys
Přízemí:
1/ vstupní prostory 2/ schody do suterénu 3/ ložnice
se šatnou + koupelna + WC 4/ obývací část s krbem
5/ kuchyňský kout s jídelním stolem 6/ terasa
První patro:
7/ ložnice se šatnou 8/ koupelna + WC 9/ koupelna + WC
10/ chodba 11/ terasa 12/ pokoj 13/ pokoj

7
1

2

8

3
4

9
10

12

5
p Dostatečné množství světla poskytují velkoplošná okna kopírující
půdorys nemovitosti. Ta byla doplněna o celoprosklené dveře, které
opticky nechávají prostor otevřený, avšak velmi dobře izolují hluk
a další okolní vjemy, které mají být správně řešenými dveřmi dobře
odfiltrovány
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6

13

11

Myslete na sebe

ZAŘIĎTE SI KOUPELNU
V JEDNOTNÉM STYLU

Koncept Chrome
Návrhem více než 200 koupelnových prvků v jednom harmonickém celku jsme dosáhli nebývalé synergie.
Řešení koupelny tak pro vás bude jednodušší a přitom moderní a stylové.
Když vybíráte koupelnu, myslete na sebe. Na všechno ostatní jsme mysleli my.

ravak.cz

KDYŽ PROMYŠLENÝ DESIGN, TAK

INSPIRACE
Stínítko lampy Asymmetric
(Doctor House), vyrobeno ručně
z kovových drátků, cena
1 750 Kč, WWW.VEMZU.CZ
Nástěnné zrcadlo Darkly
(Menu), design Nick Ross, sklo
a kartáčovaná mosaz, průměr
40 cm, cena 10 970 Kč,
WWW.DESIGNVILLE.CZ

ZLATÉ ČASY
Nástěnné hodiny s kovovým
korpusem AX16099 (Andrea
House) s quartzovým
strojkem, průměr 30 cm,
cena 645 Kč, WWW.NAOKO.CZ

Vzpomínky na Belle Époque a dobu Gatsbyho
překypují nostalgií, bezstarostností a vírou
v pokrok a blahobyt. Tedy vším, čemu u nás
říkáme zlaté časy.
PŘIPRAVILA: LUCIE SPOUSTOVÁ, FOTO: ARCHIV

Bezdrátová sluchátka aHead
(Kreafunk), 195Mah Li-ion
polymerová baterie pro až 14
hodin přehrávání, vestavěný
mikrofon, cena 2 794 Kč,
WWW.D1ONE.CZ

Kulatý odkládací stolek (Zara),
kovová konstrukce, bílá
odnímatelná vrchní deska,
průměr 70 cm, výška 38 cm,
cena 5 299 Kč,
WWW.ZARAHOME.COM

Stolní lampa Light Brass
(Tom Dixon) z lisované
pokovené oceli, povrch
z leštěné mosazi, výška
44 cm, cena 15 711 Kč,
WWW.BULB.CZ
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Rozmazlujte se.

Užijte si luxusní záři plamínků z praskajících knotů
a obklopte se příjemnou vůní.

Unikátní dřevěné
knoty s jemným
zvukem praskání.
Výrazný plamen
a velmi rychlé
rozpouštění.

www.woodwick.svicky.cz

TECHNIKA

VYCHYTANÉ VYSAVAČE
Uvažujete o koupi nového vysavače? Než vyrazíte do obchodu pro konkrétní model,
zkuste se zamyslet nad tím, co vlastně od takového pomocníka budete vyžadovat.
Možností máte totiž víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
PŘIPRAVILA: LUCIE PILÁTOVÁ, FOTO: ARCHIV

Bezsáčkový vysavač Blizzard
CX1 Jubilee PowerLine – SKRF3
(Miele), technologie Vortex,
bezúdržbový filtr Lifetime, cena
9 990 Kč, WWW.MIELE.CZ

Sáčkový vysavač Adagio 151190000
(ETA), 4 AAAA, energeticky úsporný
eko motor, HEPA filtr č. 13, bohaté
příslušenství, cena 4 999 Kč,
WWW.ETA.CZ

D
Bezsáčkový vysavač Zoo’o ProAnimal
BGS5335 (Bosch), Air Turbo System,
HEPA filtr, ProAnimal turbo kartáč,
doporučená cena 13 590 Kč,
WWW.BOSCH-HOME.CZ
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omácnost, ve které to žije,
potřebuje pomocníka pro
běžný úklid i větší binec.
Proto se při výběru vysavače zajímejte v první řadě o výkon. Moderní přístroje obvykle nabízejí
volbu vícestupňového sání podle
typu zašpinění a vysávané plochy.
Dalším důležitým parametrem je
tichý chod přístroje. Dobrou volbou budou modely s hlučností do
58 dB. Praktické jsou multifunkční vysavače, které vysají, vytřou
a ještě vyčistí koberec. Sledujte
energetický štítek, filtraci a účinnost vysávání.

Multifunkční vysavač
zvládne vysát prach
z podlahy, sedacího
nábytku, vytřít
a vyprat koberce,
ale se správnými
nástavci umyje
i okna.

Sáčkový ultra tichý vysavač
Silencio VP8251 (My-Concept),
HEPA 13, příkon 700 W, bohaté
příslušenství, cena 3 499 Kč,
WWW.MY-CONCEPT.CZ

SE SÁČKEM ČI BEZ
U sáčkových vysavačů jednoznačně vyhrává nižší cena. Na
druhou stranu k jejich provozu
jsou třeba sáčky, a ty musíte kupovat. Pokud chcete ušetřit a nemyslet stále na to, zda máte dostatek
náhradních sáčků, zvolte vysavač
s odnímatelnou nádobou na nečistoty, bezsáčkový. Bezsáčkové
modely mohou pracovat i na vodní bázi. S jejich pomocí snadno
vytřete i vyperete koberce. Počítejte ale s tím, že jsou více slyšet,
takže se v tomto případě rozhodně
vyplatí sledovat údaj o hlučnosti.

Podlahový vysavač VC007
(Hyundai), sáček 2 l, Eco
motor, HEPA filtr č. 13, příkon
750 W, nízká váha, cena
1 299 Kč, WWW.ALZA.CZ

Multifunkční vysavač SVC
5000BL (Sencor), mokré a suché
vysávání, omyvatelný filtr Clean
Air HEPA E12, měkčená kolečka,
cena 5 999 Kč, WWW.MALL.CZ

Bezsáčkový vysavač RO7691EA
(Rowenta), výkon 4A+AAA, sací
hlavice POWER AIR, 3 úrovně
filtrace, úroveň hluku 67dB(A),
prachový zásobník 2,5 l, bohaté
příslušenství, cena 6 999 Kč,
WWW.ALZA.CZ

www.modernibyt.cz
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Robotický vysavač Scout RX2
(Miele), ovládání přes aplikaci,
Quattro Cleaning Power, boční
kartáče, 60 min vysávání, cena
19 990 Kč, WWW.MIELE.CZ

Robotický vysavač Neato Botvac D7
Connected (Neatorobotics), laserová
navigace, funkce NO-GO lines, boční kartáček,
cena 23 999 Kč, WWW.NEATOROBOTICS.CZ

UMĚNÍ ROBOTICKÉHO
VYSAVAČE
Už jste o něm slyšeli, nejspíš
ho i viděli, ale ještě stále trpíte
předsudky vůči jeho schopnostem? Vaše škoda. O to větší, jestli
k ušetření času a námahy používáte například myčku a že byste
prali na valše, o tom rovněž pochybujeme. A přesně tak se to má
s robotickým vysavačem. Zbaví
vás každodenního vysávání a vytírání, takže dobu strávenou úklidem využijete třeba hrou s dětmi.
Při výběru tohoto typu přístroje
se řiďte podlahovou plochou. Platí, že čím je tvar podlah složitější, tím inteligentnější by měl být
i robotický vysavač. Pro méně
členitou místnost s jednoduchým

Robotický vysavač Scout RX2
(Miele) kontrola home vision,
obsluha mobile control, Quattro
Cleaning Power, 3D navigace,
cena 23 990 Kč, WWW.MIELE.CZ
Robotický vysavač a mop 4v1
Hobot Legee-668 (Hobot),
FastBrush® 4-Stage Cleaning
systém sání a vytírání
v jednom, laserové senzory,
cena 10 990 Kč,
WWW.HOBOT.CZ

Robotický vysavač SVC 9031 RD
(Sencor), 3 rotační kartáče,
3 úrovně vymezovače prostoru,
dálkové ovládání, cena 4 999 Kč,
WWW.ROBOTICKY-VYSAVAC.CZ

Některé typy robotických
vysavačů lze ovládat
na dálku prostřednictvím
chytrého telefonu s vhodnou
aplikací.
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Robotický vysavač RR8043WH
(Rowenta), cyklonová technologie,
hloubkové čištění, 3 výkonové stupně,
technologie Robart, turbokartáč, cena
24 990 Kč, WWW.ROWENTA.CZ

Robotický vysavač VR9300
(Samsung), se sacím výkonem
42,9 W, Aplikace Select & Go™
pro vymezení sání, cena 26 990 Kč,
WWW.SAMSUNG.COM/CZ

uspořádáním nábytku vám bude
stačit přístroj bez navigace, s více
nábytkem uspořádaným například v prostoru a větší rozlohou
sáhněte po typu s inteligentní
navigací, tedy kamerou, ultrazvukovými senzory, infračerveným
světlem apod. S funkcí budete
spokojeni na zejména hladkých
typech podlah, koberce vyžadují
výkonnější vysavače. Robotické
vysavače bez navigace, tedy z kategorie levnějších modelů, jezdí
po místnosti spíš náhodně, modely s navigací umí vysát téměř
100 % podlahové plochy. Ať už si
vyberete jakoukoli z variant, je
vhodné ji jednou za čas zkombinovat s vysáváním klasického přístroje, který zbaví nečistot i místa,
na něž zůstává robotický vysavač
stále krátký...
INZERCE

Robotický mop
Perfektně čisté podlahy

a vysavač 4 v 1

bez kompromisů
HOBOT LEGEE-668

Získané ocenění CES
Innovation Honorees 2018

www.hobot.cz
Kontakt: BLAKAR trading s.r.o.
Azalková 1272, Jesenice u Prahy
e-mail: info@blakar.cz
infolinka: 608 025 404, 606 377 814

Robotický vysavač a mop HOBOT LEGEE-668 zajistí komplexní úklid hladkých podlah
(dlažby, linolea a podlah dřevěných i plovoucích) v jednom kroku. O čistou podlahu
se LEGEE postará tak, že vysává a souběžně provádí suché mopování a mokré vytírání.
Množství vody je přitom přesně dávkováno, aby vody nebylo ani moc, ani málo. Při práci
se řídí pomocí dat získávaných vyspělým navigačním systémem. Ten zajistí efektivní úklid
podlah bez zbytečného zdržování nebo zmatených pohybů. Vítěz testu mopů iTest 2018.

TECHNIKA

Tyčový vysavač VS60K6050KW/
/GE (Samsung), technologie
EZClean, akubaterie, až 30 min
vysávání, hmotnost 2,7 kg,
cena 7 290 Kč,

Tyčový vysavač 2 v 1 VP4115
(My-Concept), Li-Ion baterie,
výdrž 30 min, LED osvětlení,
ruční vysavač, snadná
údržba, cena 2 999 Kč,

WWW.SAMSUNG.COM/CZ

WWW.MY-CONCEPT.CZ

Tyčový a ruční vysavač Aqualio
Li-ion 1448 90000 (ETA),
karbonový, HEPA a vodní filtr, Li-ion
akumulátor, výdrž baterie až
50 min, cena 6 999 Kč, WWW.ETA.CZ

Tyčový aku vysavač
BCH6ATH25 (Bosch),
technologie
Sensorbagless™, nízká
hmotnost, cena 8 990 Kč,
WWW.BOSCH-HOME.CZ

Aku vysavač Colombina
Cordless XLR32LMD.W
(DeLonghi), bezsáčkový
systém, 3 stupně výkonu,
cena 4 199 Kč, WWW.MALL.CZ

MOTORIZOVANÉ KOŠTĚ
A PRACHOVKA V JEDNOM
Ve vlastní domácnosti se úklidu nezbavíte, takže vysavač se
stane vaším běžným společníkem.
Jestliže máte potíže se zády anebo
nesmíte či nechcete tahat těžký
přístroj, zajímejte se o tyčový vysavač, který nabízí stejné funkční
parametry jako klasické přístroje. Vybírat můžete typ se šňůrou,
který funguje bez omezení, anebo
na baterii, která při plném nabití
umožní více jak hodinovou práci.
Většina tyčových vysavačů v sobě
mívá integrovaný malý ruční vysavač. Ten oceníte při vysávání
prachu z hůře dostupných polic,
sedaček, matrací. Kromě nás se
v matracích uvelebují také roztoči, již bývají příčinou alergií, a to
nejenom u malých dětí. Existují
speciální ruční vysavače s vysoce účinným filtračním systémem,
které při pravidelném používání
umějí těchto nevítaných hostů
zbavit. Tyčové vysavače mají ještě
jednu výhodu, praktickou zejména v malém městském bytě. Jsou
samostojné a dají se snadno složit.
Laicky řečeno, postavíte je kamkoli do rohu a nikde nepřekáží. ■

Bezdrátový tyčový vysavač
Dual Force 2 v 1 (Rowenta),
ruční vysavač, LED osvětlení,
lithium-iontový akumulátor,
motorizovaný kartáč, cena
2 999 Kč, WWW.ALZA.CZ
Tyčový akumulátorový vysavač
2 v 1 VP4130 (My-Concept),
Li-Ion baterie, sklopná rukojeť,
ruční vysavač, elektrický
rotační kartáč, cena 3 799 Kč,
WWW.MY-CONCEPT.CZ

U tyčových
vysavačů oceníte
jak jejich váhu
a skladnost, tak
i malý ruční vysavač
skrývající se v těle
základního modelu.
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4 AAAA
ETA Adagio
Fascinován
čistotou

KUCHYNĚ

DOKONALÁ KOMPOZICE
Láska prochází žaludkem a kuchyň je srdcem domova – nepsaná pravidla, která hýbou
světem. Na vařícím umu se dá rozhodně zapracovat, ale kuchyň jen tak nepředěláte.
Vybírejte nábytek s nadčasovým charakterem a užijte si možnost pohrát si s okolním
dekorem, který lze hravě obměnit.
PŘIPRAVILA: VERONIKA MOTYČKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Konvička na mléko Barista&Co
Milk Jug (Barista&Co), hliník,
350 ml, cena 389 Kč,
WWW.BUYDESIGN.CZ
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Drátěný stojan Black na čtyři
láhve (House Doctor), stříkaný
kov, 21 × 21 × 19 cm, cena
1 090 Kč, WWW.ELARTE.CZ

Dekorativní miska Krenit Bowl (Normann
Copenhagen), lakovaná ocel, výběr
z několika rozměrů, cena od 879 Kč,
WWW.DESIGNVILLE.CZ

Kuchyňský koncept NX 950
(Next 125), keramický povrch
v odstínu grafit, cena dle
kompozice, WWW.SCHUELLER.DE

Jako v hipsterské
kavárně byste si
měli přijít v té pravé
hipsta kuchyni.

Set skleniček Blown Highball
z kolekce Utility (LSA
International), tónované sklo,
390 ml, set 2 ks cena
1 199 Kč, WWW.AMARA.COM
Podložka Vipp 134 (Vipp),
měkká silikonová pryž,
ø 31,5 cm, cena 515 Kč,
WWW.STOCKIST.CZ

Rychlovarná konvice
Vipp 501 (Vipp), novinka,
cena cca 5 665 Kč,
WWW.STOCKIST.CZ

HIPSTEŘINA
NENÍ DŘINA
Už dávno se jedná o metropolitní trend, který především mezi
mladšími generacemi zevšedněl.
Trefou do černého je kombinace odstínů dekadentní černé
či antracitové s povrchovými
strukturami. Surovost až ryzost
materiálů, ale také třeba recyklovatelnost jsou doménami toho
pravého „hipsta“ interiéru.

Materiál pracovní kuchyňské
desky Noble Concrete Grey
z kolekce Noble (Technistone),
povrchová úprava autentická
výrazná struktura kamene,
vysoce odolný proti poškrábání,
voděodolný, cena na dotaz,
WWW.TECHNISTONE.COM

Materiál pracovní kuchyňské
desky Essential Crystal
Anthracite z kolekce Essential
(Technistone), povrchová úprava
autentická výrazná struktura
kamene, vysoce odolný proti
poškrábání, voděodolný, cena
na dotaz, WWW.TECHNISTONE.COM

www.modernibyt.cz
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Kuchyňský koncept
Lounge.GO (Veneta cucine),
MDF a dřevo, cena na dotaz,
WWW.VENETACUCINE.COM

Souznění s přírodou
je pro Skandinávce
důležité stejně
jako dostatek
světla v interiéru,
které je pro ně
současně vzácností.
Vyvarujte se skla
a chromovaných
ploch, vsaďte
na útulnost a teplé
materiály.

Dekorativní prkénko
Marble (Cosy & Trendy),
mramor, ø 37 cm, cena
699 Kč, WWW.BONAMI.CZ

Dekorativní váza Jar (Republic of Fritz Hansen),
design Cecilie Manz, kombinace šedé a olivové
japonské kameniny, ø 17,5 cm, výška 21 cm, cena
cca 3 359 Kč, WWW.FRITZHANSEN.COM

Ukládací box Ivalo (LSA
International), ručně foukané sklo,
jasanové dřevo a kůže, ø 11 cm,
cena 2 457 Kč, WWW.DOMIO.CZ

Materiál pracovní kuchyňské
desky Noble Athos Brown
z kolekce Noble
(Technistone), autentická
struktura kamene, vysoce
odolný proti poškrábání,
voděodolný, cena na dotaz,

Materiál pracovní kuchyňské
desky Noble Olympos Mist
z kolekce Noble
(Technistone), autentická
struktura kamene, vysoce
odolný proti poškrábání,
voděodolný, cena na dotaz,

WWW.TECHNISTONE.COM

WWW.TECHNISTONE.COM

116

Bílé stropní svítidlo
Diamond (Cage), kov,
výška 60 cm, ø 50 cm, cena
5 499 Kč, WWW.BONAMI.CZ
Dekorativní mísa Circe
(Westwing), dřevo,
ø 40 cm, cena 499 Kč,
WWW.WESTWING.CZ

SEVERSKÉ
OZVĚNY
Skandinávské kuchyně jsou
pověstné nejen svým chytrým
řešením dispozice a množstvím
úložných prostor, ale především
jednoduchým, do detailu promyšleným výběrem materiálů.
Ty se nesou v přírodním duchu,
pro severské kuchyně jsou charakteristické dřevěné dekory.
Více než dub jsou využívány
smrk či modřín, doplněné o pracovní desky z TOP materiálů,
ideálně s výraznou strukturou.
Zemitost se promítá i do výběru
doplňků.
inzerce

Vaříme jako v restauraci.
To také znamená denně rozkrájet
139 kilogramů zeleniny do poctivých
základů našich jídel.

I to je naše práce
Nabídku občerstvení rozšiřujeme i ve vlacích bez jídelních vozů.
Příkladem může být stále větší počet dálkových spojů, které nabízejí
službu ČD Minibar, kdy stevard během jízdy opakovaně prochází
soupravou a nabízí cestujícím občerstvení ve formě snacku a nápojů.
České dráhy

KUCHYNĚ

„Barvami
do interiérů vnáším
život a radost,“ říká
světová designérka
India Mahdavi,
milovnice růžové
a zelené barvy.

Poklop na sýr Utility (LSA International),
modrý odstín, jasanová základna,
smaltovaná ocel, Ø 20 cm, cena 1 269 Kč,
WWW.ESUPERSTORE.CZ

Materiál pracovní kuchyňské desky
Taurus Black z kolekce Rustic
(Technistone), intenzivně tmavý odstín
s viditelnými úlomky granite vykouzlí
dramatickou atmosféru, vysoce odolný
proti poškrábání, voděodolný, cena
na dotaz, WWW.TECHNISTONE.COM
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Kuchyňská sestava Savana/
/Tewa (Livanza kuchyně),
hedvábný ebenový mat a pískový
dub, ebenově temný dekor dává
vyniknout pískově světlé kresbě
dubového dřeva, cena na dotaz,
WWW.ORESI.CZ

Kovový retro chlebník Grandy
(Wesco), odstín ostružina, kvalitní
ocelový plech s práškovou
barvou, 23 × 42 × 17 cm, cena
2 759 Kč, WWW.POPASTA.CZ

Podložka pod hrnce Hexagon (Zone),
design Tilde Nygaard, Hugo Dines Schmidt
a Morten Lauritzen, silikon, 16 × 14
× 0,9 cm, cena 200 Kč, WWW.KULINA.CZ

Termokonvice Accent
(Sagaform), design Gustav
Hallén, modrá, polypropylen, 1 l,
cena 995 Kč, WWW.NAOKO.CZ

ODVÁŽNÁ
MULTIBAREVNOST
S kuchyněmi sytých barev jsme se nenápadně rozloučili. A ačkoli nadšení pro hráškově zelenou či ostře červenou bývalo veliké,
nakonec jsme začali naslouchat tendencím
okolních zemí, kde má design větší tradici.
Avšak výrazných odstínů není potřeba vzdát
se definitivně. Jen je důležité myslet na „pravidlo zkušených“ – velké, složitě měnitelné
plochy si zaslouží nadčasové materiály a odstíny a to, co lze snadno vyměnit, může podléhat trendům krátkodobým.

inzerce

Katka 34 4+KK

7 892
měsíčně v programu Nulová hotovost

Kč

Hrnek Graphics (Iittala),
design Merijn Hose,
porcelán, 0,4 l,
cena 479 Kč,
WWW.DESIGNVILLE.CZ

Mlýnek na kávu Green
(Nicholas Vahé), příkon
250 V, výška 19 cm,
cena 1 089 Kč,
WWW.NORDICDAY.CZ

Objednávejte
+420 377 825 782

ZDARMA

katalog 380 domů

Smaltovaný litinový
hrnec Green s poklicí
(Nicholas Vahé), 3,2 l,
cena 2 314 Kč,
WWW.NORDICDAY.CZ

www.ekonomicke-stavby.cz
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Kuchyňská sestava Kaava/Areka (Livanza
Küchen), spojení betonového dekoru Kaava
a jemně šedého lesku Areka jako dokonalá
ukázka principu tónu v tónu, cena na dotaz,
WWW.ORESI.CZ

Kolekce ikonických konvic a příslušenství
Statement (Stelton), design Paul Smith,
lesklý černý odstín, titan, cena od 990 Kč,
WWW.MADEINDESIGN.CO.UK

Materiál pracovní kuchyňské
desky Crystal Royal
z kolekce Essential
(Technistone), královský,
světle hnědý odstín
s charakteristickou pískovou
barvou, vysoce odolný proti
poškrábání, voděodolný,
cena na dotaz,

Kulaté multifunkční struhadlo
ES567125 (Eva Solo), design Tools
Design, leštěná nerezová ocel, cena
1 299 Kč, WWW.KULINA.CZ

HŘÍŠNÁ
JEDNODUCHOST
Puristická čistota barev a tvarů snad nikdy
neomrzí a nezevšední, obzvlášť pak jde-li
o dokonalou hru světla a stínů, tónů v tónu
a chytré kombinace matu a lesku.
■

Dřezová baterie
z kolekce Just
s výklopnou sprškou
(Gessi), chromové
provedení, výška 41 cm,
cena od 18 368 Kč,
WWW.DESIGNBATH.CZ

Kartáč na mytí nádobí
ES530662 (Eva Solo),
matná povrchová
úprava, nerezová ocel,
cena 1 299 Kč,
WWW.ESUPERSTORE.CZ

WWW.TECHNISTONE.COM

I minimalistické světlé kuchyňské koncepty můžou být
rafinované – taková masivní pracovní deska s jemnou
strukturou jenom poukáže na dokonalost bílé.
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Dejte nábytku oDolnost
s akryláty!
Kuchyň bývá v bytě frekventovaným místem, které oddaně slouží všem členům rodiny a častým používáním pochopitelně
trpí. Velice namáhaná bývají dvířka kuchyňských skříněk, jež jako první nesou znatelné stopy opotřebení. Pokud hledáte
dvířka, která odolají vlhkosti, teplu a poradí si i s případnými škrábanci, trachea má řešení.
připravila: redaKce, foto: trachea

Hledáte pro svůj nábytek dvířka,
která odolají vlhkosti i teplu, a navíc
si poradí i s případnými škrábanci?
tak věnujte pozornost akrylátovým
dvířkům t.acrylic! „Díky olepení hran
technologií pUr je spára mezi
hranou a čelní plochou téměř
neviditelná, což dodává dvířkům
t.acrylic elegantní vzhled i skvělé
užitné vlastnosti. Spára se nezanáší
nečistotami, a navíc je odolná vůči
teplu i vlhku, takže se dvířka hodí
i do koupelny či kuchyně,“ říká Martin
Dusík, vedoucí obchodního oddělení
trachea, největšího českého výrobce
nábytkových dvířek, a dodává:
„U dvířek v lesklém provedení si
navíc nemusíte dělat starosti
s případnými škrábanci. Díky
hluboké probarvenosti povrchu lze
totiž drobné mechanické poškození
lesku opravit.“
akrylátová dvířka t.acrylic
v lesklém dekoru písková šedá

tIP: deKorujte
nábyteK!
rádi byste nábytek oživili
originálními dekoracemi? tak si
pozvěte na pomoc t.overface –
unikátní technologii, která umožňuje
potisknout nábytkové plochy
jakýmikoli grafickými motivy!
„Grafika t.overface je značně odolná
vůči oděru, a navíc se vyznačuje
i vysokou odolností vůči Uv záření,
díky čemuž si grafické motivy
i po dlouhých letech každodenního
používání nábytku zachovají svůj
jedinečný půvab,“ říká pan Martin
Dusík.

Více informací na:
www.trachea.cz

akrylátová dvířka
t.acrylic, kašmírový
potisk v dekoru rudých
máků

DETAIL

LEVITUJÍCÍ
I ZAVĚŠENÉ
Také se rádi obklopujete květinami a rostlinami všeho
druhu? Pak vězte, že si tuto vášeň nemusíte odpírat ani
v tom nejmenším interiéru. Mohou se kolem vás vznášet,
volně pohupovat zavěšené v prostoru, dokonce i s květináči
obrácenými dnem nahoru, a na stěně si z nich můžete
vytvořit svěží zahradu.
PŘIPRAVILA: LENKA SAULICHOVÁ, FOTO: ARCHIV

J

en málokdo se doma obejde bez živých rostlin.
Sluší každému interiéru.
Problém však bývá s dostatkem
optimálního prostoru. Co s tím,
když jsou parapety i police přeplněné a na zemi není místo?
Zavěste je!

nech tak mohou viset různé
květináče, průhledná aerária
rozličných tvarů i atraktivní
kokedamy – japonské mechové koule s různými květinami.
Mech neslouží jen jako dekorativní prvek, ale i k udržení
vláhy a při zálivce zabraňuje
vyplavování substrátu.

ZAVĚŠENÉ V PROSTORU
Závěsný plastový květináč
Sky Planter (Boskke),
více barev i velikostí
cena od 499 Kč,
WWW.BUYDESIGN.CZ
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Zavěsit květiny do prostoru
a fixovat je do stropu představuje poměrně efektivní řešení
při nedostatku místa, ale i velmi efektní. Na nitích, sisalových, kožených či jiných vlák-

VZHŮRU NOHAMA
Pokud se domníváte, že pěstování květin obráceně – tedy
s rostlinou zavěšenou směrem
dolů a květináčem obráceným
dnem vzhůru – není možné

Kokedama Citrus,
Ø 15 cm, cena 2 250 Kč,
WWW.ZAHRADANANITI.CZ

Studie ukázaly, že
magnetické pole urychluje
dozrávání některých druhů
ovoce a zvyšuje látkovou
výměnu rostlin
Závěsná skleněná aerária
s rostlinou Thillandsií,
různé tvary a velikosti,
cena od 209 Kč,
WWW.GARDNERS-ESHOP.CZ

Levitující květináč Lyfe (Flyte)
na podstavci z dubového dřeva,
cena 5 841Kč,
WWW.DESIGNOVYNABYTEK.CZ

nebo rostlinám neprospívá, mýlíte se. Tento způsob je vhodný
téměř pro všechny rostliny a tajemství, jak se udrží v květináči, tkví v konečné síťce, která je
zafixuje.

PLUJÍCÍ VZDUCHEM
Ano, rostliny se mohou vznášet! Ovšem za předpokladu, že
si pořídíte levitující květináč
poháněný elektromagnetickým
polem. Využití nulové gravitace
umožní pěstovat vaše oblíbené
rostliny ve vzduchu. Květináč
má ve spodní části přijímač
www.modernibyt.cz
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Závěsný květináč Grow it Stelton
(Rig Tig), design Christian Bjørn,
samozavlažovací, silikonová
guma, 13 x 13 cm, cena 645 Kč,
WWW.CREATIVE-HOME.CZ

Obrazy LivingArt
vydrží bez zalití
tři až čtyři týdny.
V nabídce je přes
čtyřicet druhů
rostlin a různé
druhy rámů.

Obrazy LivingArt (Němec)
z rostlin v provedení Nature,
Timeless a Classique,
komponenty v jednom balení,
integrované osvětlení, ruční
zavlažovací systém, rostliny dle
výběru, cena na dotaz,
WWW.NEMEC.EU
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s elektromagnetem a uvnitř
dřevěného podstavce vysílač
s elektromagnetem. Pohyb květináče je tedy umožněn prostřednictvím magnetické levitace.

VERTIKÁLNÍ ZAHRADY
Příjemné oživení představují
kaskádové zahrady a živé obrazy, které umožňují vnést do
interiérů víc přírody a příbytky

tak proměnit v zelené oázy. Systém samozavlažovacích truhlíků v jedné ploše můžete osázet
květinami různých barev, nebo
ho ponechat zelený. Pěstování
ani údržba není nikterak náročná a skladbu rostlin můžete
kdykoliv vyměnit. A nezapomeňte, že kaskádové zahrady
mají prokazatelně velmi příznivý vliv na kvalitu vzduchu
v místnosti.
■

komerční prezentace

KIA PROCEED

STYLOVÉ KOMBI
Třetí generace vozu Kia Ceed opravdu stojí za to. Má jméno ProCeed
a hlavně zcela novou karoserii v podobě stylového kombi.
www.Kia.Cz

H

vězdou stánku značky Kia na
právě probíhajícím autosalonu
v Paříži je třetí karosářská ver
ze třetí generace řady Ceed označovaná
vtipně ProCeed. Dosud toto označení pa
třilo sportovním třídveřovým variantám,
ovšem vkus evropských zákazníků se změ
nil a vozy s jedním párem bočních dveří již
prakticky nekupují. Nový ProCeed tak má
dveří pět a je to variace na tradici „shoo
ting brake“, původně vozů pro lov.
ProCeed je v současnosti prvním a jedi
ným vozem s takto pojatou karoserií ve své
kategorii a nutno říci, že naživo působí mi
mořádně zdařile a vyváženě. Je to odvážný
krok, ale Kia již s fastbackem Stinger uká
zala, že s davem kráčet nehodlá. Proporce
karoserie Proceedu jsou ve srovnání s Cee
dem kombi poněkud jiné. Rozvor náprav
zůstal zachován a délka karoserie narost
la jen nepatrně, ovšem v celkovém profilu
a řešení zadní části karoserie je všechno ji
nak. Oproti Ceedu kombi je nový ProCeed
o poměrně výrazných 43 mm nižší. Spor
tovní střih karoserie překvapivě výraz
něji nezasáhl do využitelnosti vnitřního

prostoru. Základní objem prostoru pro za
vazadla se zmenšil jen o 29 l a na zadních
sedadlech nebudou co do vzdušnosti nad
svými hlavami dospělí běžného vzrůstu
strádat.
Provedení GT dostalo kromě vysoce vý
konného motoru také větší a účinnější brzdy
na obou nápravách a spolu s přepracovaným
podvozkem nabízí znamenité jízdní zážit
ky. Při řízení ucítíte přesnost, kultivovanost
a znamenité celkové sladění. Automobil však
není přehnaně tvrdý a celkově jde o vozy pro
bezproblémové každodenní užívání. Dojmy
podtrhuje výfuk s elektromechanicky ovlá
danými klapkami. Ty zvuk řádně okoření
po překročení hranice 4000 ot/min–1, v reži
mu Sport jsou otevřeny trvale.
Kia ProCeed se stane dalším prvkem růs
tu stěžejní řady Ceed. A proto také ProCeed
byl navržen a vyvinut výhradně v Evropě,
Evropany a pro evropské zákazníky (v ji
ných regionech vozy z rodiny Ceed nenajde
te). Také výroba bude samozřejmě svěřena
výhradně továrně poblíž slovenské Žiliny.
Kia ProCeed vstoupí do prodeje začátkem
roku 2019.
■

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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Příběh života
nemožnost najít po skončení školy v tehdejším Československu místo designéra přivedla ivana Čobeje
k založení vlastní společnosti Brik, která zdárně odvádí svou práci už 25 let, a statečně tak čelí stále sílící
konkurenci ze zahraničí.
PŘIPRAVILA: lenka saUliCHovÁ, FOTO: arCHiv

+

jak to
vidím

ivan ČoBej
akademický sochař, designér
a spolumajitel společnosti
Brik Kremnica
V čase ukončení studií na
vysoké škole v oboru design bylo
Československo zemí, v níž
téměř vymizely firmy vyrábějící
finální výrobky. Týkalo se to
především Slovenska. Pro
designéra prakticky nebyla
žádná práce. Tehdy jsem ani
neznal žádného designéra, který
by nějakou práci měl. Logicky
jsem dospěl k názoru, že jako
designér mohu přežít jen tím, že
si budu své vlastní návrhy také
sám realizovat. Volba na nábytek
padla právě proto, že bylo možné
začít s relativně nízkými
investicemi a nábytkové či
interiérové zakázky byly
prakticky všude kolem.

Do portfolia na míru vyráběných
prvků patří i kuchyňské sestavy
nábytku, kde platí pravidlo
jedinečnosti každé realizace
podle individuálního návrhu
architekta.
Realizace kuchyňské linky
a obkladu stěn s interiérovými
dveřmi v rodinném domě
v Bratislavě
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P

ětadvacet let tvrdé práce přineslo společnosti
Brik mnoho zkušeností
a zážitků, které jí každodenně
pomáhají úspěšně zvládat různé
situace, které život přináší. Brik
začínal s výrobou typového nábytku. Kariéru odstartoval sérií
Ferdinand. Po ní pak následovaly další nové produkty, které se
odvíjely od aktuálních trendů
na trhu. V současné době se lidé
potřebují odlišit, mít něco jiného než ostatní, přišla potřeba
změny myšlení. Společnost Brik
začala tvořit interiéry na míru.
Architekti zákazníkovi navrhují individuální řešení tak, aby
splnili všechny jeho potřeby

a očekávání. Také spolupracuje
s jinými architekty, kteří mají
už zpracovaný návrh interiéru,
jenž Brik zrealizuje. Současným
produktem společnosti Brik je
kompletní servis pro zákazníka od návrhu přes výrobu až
po montáž. S ohledem na životní prostředí nabízí kvalitní produkty pro dlouhodobou
spokojenost při zachování jejich
funkčnosti a s nadčasovým designem. Klade důraz na precizní
řemeslné zpracování a detaily.
jste reprezentantem designu
společnosti Brik. Co to obnáší?

S Brikem jsem zestárl. Každoročně navrhuji pro Brik typové

novinky, které se snažím tvořit
v souladu se současnými trendy. Osudem designéra, který je
i spolumajitelem fabriky, je stálá
služba a zodpovědnost za stovku
zaměstnanců. Také svoboda designéra je limitovaná technologickými možnostmi a sortimentem materiálů. Přivyknul jsem
autocenzuře a snažím se nenavrhovat věci, které by firmě působily realizační problémy. Tento
proces kromě radosti z vydařeného designu přináší i potěšení
z fungující firmy. Inspirace nikdy není dost, proto nezanedbávám výstavy v Miláně, Kolíně,
Vídni... Mým vzorem je především nesmrtelný italský design.

Brik není stolařská dílna,
ale uznávaná společnost
se stovkou zkušených
a zručných zaměstnanců.

Předpokládám, že vaším stěžejním materiálem je dřevo, nebo
se mýlím?

společnost se stovkou zkuše
ných a zručných zaměstnanců.

Hlavní materiál, s nímž pra
cujeme, je dýhovaný plošný
materiál zvolený podle nej
přísnějších kritérií. Dýhy, kte
ré používáme, jsou vybrané
a sesazované ručně, ne strojo
vě. Dále pracujeme také s ma
sivem, který používáme na
výrobu stolů, židlí a dalších
nábytkových prvků. Dřevař
ská výroba není jediná, kterou
Brik zastřešuje. Neoddělitel
nou součástí je čalounická díl
na, z níž exportujeme mnoho
špičkového nábytku. Brik není
stolařská dílna, ale uznávaná

Kde všude se můžeme setkat
s vašimi výrobky?

Místo naší působnosti zabírá
především slovenský a český trh,
kde máme několik showroomů.
V Čechách v Praze, Brně, Olo
mouci a ve Zlíně. Mnoho atypo
vých zakázek nejvyšší třídy re
alizujeme také ve Vídni, která je
vzdáleností od naší výroby pří
jemně dosažitelná.
Pětadvacetiletá tradice je úctyhodná. co vás těší při pohledu zpět?

Pocit z pětadvacetiletého
fungování a kontinuity firmy je

velmi příjemný. V podstatě jsem
v ní strávil velkou část svého
života a zažil růst z nuly na sto
zaměstnanců, přežili jsme tlaky
z úvěrového zatížení a následně
i radost, když se nám podařilo
vše splatit. Tento příběh Briku
je už napevno příběhem mého
života.
Kde se nyní kromě showroomů
značky brik můžeme s vašimi novinkami setkat?

Jak jsem už zmínil, každý
rok se snažíme přinést na trh
něco nového, inovativního, aby
to lidi zaujalo. V nejbližší době
se připravujeme na výstavu De
signblok 2018 v Praze.
■

Na míru upravená knihovna
odráží hravost a dynamiku
prostoru. Pokud vám
nevyhovuje žádný typový
rozměr, u společnosti Brik je
možné nejen knihovnu, ale i jiné
vybavení vyrobit danému
prostoru přesně na míru.
Knihovna Urban (Brik),
216,1 × 262,1 × 36 cm,
cena 62 945 Kč, dýhovaný
jídelní stůl bangkok, průměr
160 cm, více materiálů
i rozměrů, cena 43 605 Kč

KontaKt:
WWW.briK.cz, WWW.briK.sK

www.modernibyt.cz
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DOMA JAKO V KAVÁRNĚ
jsem skutečný milovník klasického italského cappuccina, jsem náročná, a pokud jde o kávu,
tak trochu rozmazlená. když jsme dostali do redakce k otestování plnoautomatický kávovar
evidence eA89 od značky krups, byla jsem celkem skeptická, zda splní naše nemalá očekávání.
PřiPravila: redAkce, foto: www.krups.cz

M

usím uznat, že na prv
ní pohled překvapil
o p r av d u k r á s ný m
designem. Jako bonus nám
byl ke kávovaru zapůjčen ba
rista, který nám ukázal, jak
přístroj efektivně obsluhovat
a co všechno s ním dokáže.
Předvedl také, jak si připra
vit skutečně dokonalý nápoj
s využitím techniky Latte Art.
Hebká pěna, kterou kávovar
Evidence vytvořil, v kombi
naci s aromatickou kávou nás
skutečně nadchla. Mé oblíbené
krémové cappuccino bylo při
praveno dříve, než jsem o něj
stačila požádat. A co víc: pří
stroj umí připravit rovnou dvě
naráz! Co jsme v redakci na
Evidence opravdu ocenili, byl
výběr mnoha typů káv, neboť
v tak početném kolektivu kaž
dý „ujíždí“ na něčem jiném.
Nicméně z 15 druhů nápojů si
vybere každý. A díky flexibilní
kávové výpusti můžete použít
i vysokou sklenici. Pokud pod
lehnete kouzlu Krups Eviden
ce, nejenže se stanete hrdými
majiteli designového elegána,
ale už nebudete muset běhat
pro svůj oblíbený kávový nápoj
do kaváren.
■

PROTOŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ

A co jsme odkoukAli od bAristy?

1
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Hustě našlehané mléko začínáme lít do hrnečku
z výšky tenkým proudem, abychom zachovali
hnědý kávový podklad.

2

Pomalu se přibližujeme k hrnečku a nalijeme
mléčný bod. K němu připojíme další a další,
podle počtu tulipánů.

3

Nakonec všechny společně jedním
tenkým proudem spojíme uprostřed
a vytvoříme tak finální obrázek.

Skladování
potravin:
nový
Side-by-Side
■

Side-bySide chladnička s mrazničkou
se třemi klimatickými zónami

■

BioFresh Plus - dlouhotrvající svěžest
také u ryb a mořských plodů

■

NoFrost: Odmrazování již není třeba

■

2 nezávisle tepelné zóny ve vinotéce
nastavitelné na teplotu
od + 5 °C do + 20 °C

■

Automatický výrobník ledu

Váš odborný prodejce Vám rád
poskytne profesionální rady.

Vzorková prodejna
Mc TREE a.s.
Na Poříčí 27
110 00 Praha 1
tel.: 724 147 096
prodejna@mctree.cz

Model na obrázku:
SBSes 8486

www.mctree.cz

Kvalita, Design a Inovace

ServIS
zePtalI JSMe Se

Bezpečné Bydlení
na jeden klik
abyste se doma cítili pohodlně, potřebujete se cítit také bezpečně. o tom, co všechno obnáší zabezpečení bytu
či domu, a také o inteligentní domácnosti jsme si povídali s manažerem pro koncové zákazníky
Janem Königsmarkem ze společnosti Somfy.

+

PŘIPRAVILA: lucIe PIlátová, FOTO: archIv

JaK to
vIDíM

Ing. Jan KönIgSMarK
End User Manager
Somfy CZ&SK
Důležité je, aby instalace
byla jednoduchá do několika
málo minut, nabízela dobrou
funkčnost, ovládání přes
aplikaci a vytvoření appletu,
který zjednoduší proces
aktivace, deaktivace
a dalších kroků

Produkty společnosti Somfy
vám pomohou změnit život
k lepšímu. S pomocí smart
technologií se zbavíte
každodenních drobných úkonů,
které za vás bude provádět
automatický systém.
Se scénářem bydlení
vytvořeným na míru váš domov
získá nový rozměr

V

ystudoval ČVUT a Royal
Institute of Technology
ve Stockholmu. Před příchodem do Somfy pracoval na
obchodních pozicích ve firmě
Olympus, kde měl na starosti
prodej produktů pro inspekci
a měření. Obchodní pozici zastával také ve firmě PlayStation. Bohaté zkušenosti z retailu ho přivedly k současné pozici end user
managera v Somfy.

Do Somfy jste nastoupil na konci
loňského roku. S jakými představami jste se ujal nové výzvy?

Díky zkušenostem z prodejního retailového kanálu mám na
starosti oddělení prodeje koncovým zákazníkům. K tomu se starám o některé produkty, přede-
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vším o Somfy One. Mým úkolem
je nastavit značku Somfy, která
se v minulosti etablovala především jako B2B koncept, blíže právě koncovým zákazníkům.
Podstatou společnosti je koncept
inteligentní domácnosti. Můžete
toto označení více rozvést?

V Somfy chápeme inteligentní domácnost jako takzvanou
připojitelnou domácnost, jejíž
podstatou je připojení spousty
produktů do jednoho celku. Ten
u nás představuje řídicí jednotka TaHoma, do které lze zapojit
světla, zásuvky, stínění, venkovní bránu, termostat, klimatizaci,
čerpadla a další. Důležité je, že do
ní zapojíte i výrobky od jiných firem, nikoli pouze od Somfy.

Spousta lidí se zajímá o zabezpečení bytu nebo domu. Jaké řešení
byste jim doporučil?

Záleží na tom, co se zabezpečuje. Podle toho lze volit příslušenství na míru. Jestliže vlastníte malý byt v patře, stačí pouze
správně umístěné bezpečnostní
zařízení Somfy One, případně je
můžete doplnit vstupním neboli
dveřním čidlem, které je citlivé
na páčení dveří. Citlivost se dá
v tomto případě nastavit.
Jestliže si budete chtít zabezpečit dům, doporučil bych zvolit
verzi rozšířenou o příslušenství,
kam patří coby důležitý prvek
venkovní siréna, čidla na každé
okno, pohybová čidla a vnitřní
kamery. Řešení se ovládá s pomocí aplikace přes chytrý tele-

Interiér společnosti naznačuje
její koncept. Od dynamické
protisluneční ochrany, zlepšující
zrakový a tepelný komfort a s ním
i úsporu energií přes pohodlí
a bezpečnost ve vlastním domově až
po jednoduché intuitivní ovládání.

Víte, že v Experience centru
společnosti Somfy v pražských
Stodůlkách si můžete všechny
produkty vyzkoušet a případně
ihned zakoupit?

fon. Monitorovací kamery jsou
opatřené záklopkou, která při
pobytu doma zamezí sledování
zvenčí. Nemůže se tedy stát, že
by vás někdo tajně pozoroval.
Co dalšího Somfy One umí?

Kromě základních vlastností, tedy zabezpečení domu nebo
bytu, například monitoruje příchod a odchod dětí do a ze školy. Jestliže zapomenete při příchodu vypnout alarm, spustí se
chytrá deaktivace, která ho sama
vyruší. A je třeba zmínit možnost tvorby appletů přes IFTTT
a hlasové ovládání přes Amazon
Echo.
Jaké máte plány do budoucna, nejenom se Somfy One?

Na příští rok připravujeme
spuštění firemního e-shopu.
Chystá se outdoorová kamera,
kterou bude možné začlenit do
Somfy One a spravovat pod jedním účtem, a řada dalších překvapení, ovšem ta bych si nechal
na příště.
Kam se podle Vás bude ubírat
trend domácího zabezpečení?

Z našeho pohledu se jeví čím
dál větší zájem o monitorovací
kamery, samozřejmě s motorizovanou záklopkou. Trendem bude
určitě sjednocení všech aplikací
do jedné, jako to například nabízíme my v případě TaHomy.
Vy sám využíváte v soukromí tento
smart koncept?

Ano, využívám Somfy One, ale
manželku nešpehuji... ;-)
■

KONTAKT:
WWW.SOMFY.CZ

Somfy One je chytrý doplněk
domácnosti, který ji zabezpečí do pěti
minut od chvíle, kdy jej vybalíte
z krabice. Spuštění, nastavení
a aktivace jsou stejně snadné jako
ovládání televize nebo telefonu
www.modernibyt.cz
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BÝT LÍDREM JE
OCENĚNÍ I ZÁVAZEK
Své o tom ví jihlavská firma SEPOS, která se zabývá výrobou a prodejem dveřních zárubní, interiérových
a exteriérových dveří a dveřních systémů.
PŘIPRAVILA: LuCiE PiLátOVá, FOTO: arChiV

+

JaK tO
ViDíM

Mgr. LuMír KOzubíK
manažer firmy SEPOS
Dnešní náročnější zákazníci
kladou důraz nejen na design,
kvalitu a funkčnost dveřních
systémů, ale také na
sofistikovanost. Důmyslné
moderní řešení přitom znamená
splnit nároky na design
a současně zachovat vysokou
funkčnost a praktičnost výrobku
například s ohledem na
maximální využití prostoru nebo
jiných dispozic interiéru.
Aktuálním trendem je například
kombinace bezfalcových
a reverzních dveří. O tom nás
přesvědčují i designéři televizního
pořadu Jak se staví sen, se
kterými dlouhodobě
spolupracujeme.

Realizace z pořadu Jak se staví
sen: Bezfalcové EBC dveře,
model PLNÉ, vysoce odolný
zdravotně nezávadný EBC lak,
barevně odpovídající bezfalcová
zárubeň, cena dle realizace
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Z

kušeného odborníka
a současně hlavního manažera firmy, Mgr. Lumíra Kozubíka, jsme se zeptali
nejenom na začátky rodinného
podnikání:
Jste rodinná firma. Jak dlouho jste
na trhu a jak jste vlastně vznikli?

SEPOS vznikl v roce 1991 na
zelené louce. Na počáteční výrobu kruhových přířezů navázala
další činnost, která souvisela
s formátováním dřevotřískových desek. Z těch se později
přešlo na dveřní pláště a obchodování s dveřmi. Firma se tedy
den po dni posouvala dál, až
za více než čtvrtstoletí vyrostla
v předního prodejce dveří a výrobce zárubní s celorepublikovou sítí prodejen.

Vaše portfolio produktů tedy nejspíš bude široké...

Jsme specialisté na dveře, zárubně a kování. V oblasti dveří
nejsme vůči zákazníkům sortimentně limitováni. Výrobky nakupujeme jak od českých producentů, tak i zahraničních. Naše
vlastní výroba se v oblasti dveří
specializuje především na inovace dveří (např. reverzní dveře)
a dveře atypické. V oboru výroby
zárubní patříme mezi nejvýznamnější české výrobce. Ročně jich
vyrobíme více než 130 tisíc.
Dnes už pouhý prodej nestačí, zákazník vyžaduje obvykle něco navíc. Co mu nabídnete vy?

Jsme připraveni poskytnout
zákazníkovi maximum odborných rad a informací a společně

najít to nejlepší technické i designové řešení. Zdarma provádíme i zaměření našich zakázek.
Další naše profesionální služby
zahrnují dopravu a certifikovanou montáž. Naše sebedůvěra
stojí na silných základech a zkušenostech z tisíců náročných
projektů.
V současné době se hodně dbá
nejenom na kvalitu, ale i různé certifikáty. Co všechno v tomto ohledu SEPOS nabízí?

Například EBC dveře, které
běžně dodáváme do nemocničních provozů, svými parametry
splňují i přísná zdravotnická
kritéria. Co se týká certifikace, ta je v našem oboru důležitá
zejména u dveří technických.
Všechny technické dveře z naší

Do každého interiéru
najdete dveře, které
napomohou jeho funkčnosti
a současně ho pozvednou
i po designové stránce.

nabídky (protipožární, bezpečnostní atd.) jsou certifikované.
Zákazníci nemusejí mít obavy,
že by kupovali výrobek, jehož
testovaný kus nebyl odzkoušen
nebo testem neprošel.
Že jdete správným směrem, je patrné i z mnoha ocenění jako např.
Czech Superbrands Award pro
tento rok. Co pro vás toto ocenění
znamená?

Ceny Superbrands si velmi vážíme, tento rok jsme získali také
prestižní ocenění Český lídr kraje Vysočina. Obě letošní ocenění
jsou pro nás potvrzením, že se
nám povedlo vybudovat na českém trhu silnou značku, která je
pro spotřebitele atraktivní a k níž
mají důvěru. Pro nás je to jednak
ocenění naší práce, ale především
motivace a závazek do budoucna.
Věřím, že pro zákazníky je ocenění zárukou kvality a povzbuzením při jejich rozhodování.
■

KontAKt:
WWW.SepoS.CZ

Realizace z pořadu Jak se staví
sen: Posuvné celoskleněné
dvoukřídlé dveře, pískované
sklo, cena dle realizace
Realizace z pořadu Jak se staví
sen: Bezfalcové dveře, model
SKLO 4/5, mechanicky odolné
CPL, bezfalcová zárubeň ve
stejném dekoru, cena dle
realizace

www.modernibyt.cz
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poradna
funkční, ekologická,

OdpOvídá:

Hana tomíčková,
Forbo Flooring Systems

krásná

Dobrý den,
s manželem zařizujeme pokojíček
pro naše miminko, na které se už
moc těšíme. vzhledem k současnému stavu místnosti jsme se
nakonec rozhodli pro radikálnější
rekonstrukci. nemůžeme se ale
shodnout, jakou podlahou pokojíček vybavit. určitě to musí být
přírodní ekologická krytina v teplých barvách, protože chceme pro
naše děťátko jen to nejlepší.
veronika k., brno

Ekologická podlaha Marmoleum je vysoce odolná.
Zvládne dětské hry, rozlité tekutiny i drobky od svačiny
či jiné podobné nehody, dobře se udržuje

Gratulujeme k přírůstku do rodiny a věříme, že vytvoření
útulného a především zdravého
prostředí je pro vaše miminko
krásný dárek do života. Začněme tedy od podlahy. Milovníci
přírodních materiálů často sahají po dřevěných podlahách
nebo přírodním linoleu Marmoleum. Obě varianty vycházejí
z přírody, mají své charakteristické vlastnosti a krásně zútulňují místnost.
Hledáte-li navíc ovšem krytinu, která také může „hýřit barvami“, sáhněte po Marmoleu.
Srdcem linolea je lněný olej,
který se často používá při léčbě
dýchacích obtíží, zánětů a blahodárně přispívá ke správnému
vývoji dětí i při prevenci srdečních chorob. Dalšími nezbytnými přírodními materiály k výrobě Marmolea je borovicová
pryskyřice, vápenec a dřevitá
moučka, která je nepotřebnou
odpadní surovinou dřevozpracujícího průmyslu, ale v linoleu
najde své uplatnění. A teď ta barevnost, tu Marmoleum získává
z přírodních pigmentů, a pro-

pro Marmoleum jsou typické barevné
odstíny, získávané z přírodních
pigmentů. Nabídka se tak skládá
hlavně z přírodních odstínů. Suroviny
se zpracovávají podle tradiční
receptury. podlaha se ošetřuje
speciální ochrannou vrstvou
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to září všemi barvami přírody.
Pastelová, neutrální, výrazná...
v Marmoleu najdete mnoho
odstínů. Když všechny přírodní suroviny smícháte, podobně
jako při pečení koláče, a rozválíte na jutovou textilii, necháte vyzrát v sušicích komorách,
podobně jako v peci, podlaha
je téměř hotová. Recept starý
více než 150 let a stále perfektně
funguje! Pro usnadnění čištění
a zlepšení odolnosti vůči špíně ještě na povrch aplikujeme
ochranný film Topshield2.
Marmoleum se pro svoji odolnost a trvanlivost běžně používá ve školách i školkách. U vás
doma proto snadno odolá hře
vašich dětí. Pokud uvažujete
o použití podlahového topení,
Marmoleum se s ním dobře doplňuje, a to bez problémů, aniž
by se nějak deformovalo nebo
časem poškozovalo. I bez něj
je však komfortní – především
díky použitému dřevu dobře
přijímá teplotu okolí.
Určitě chcete eliminovat množství plastů v domácnosti. Podlahy bez PVC i ftalátů, jako
je např. Marmoleum, skvělým
způsobem přispívají k takovému rozhodnutí. Nikomu není
lhostejné, v jakém interiéru bydlí, stejně jako přírodě kolem
nás, kterou se snažíme chránit
a uchovat pro naše děti. Tím, že
zvolíte CO2 neutrální produkt
Marmoleum, omezíte emise
a přispějete k lepšímu klimatu.
Takže vám jednou poděkují nejen vaše děti, ale i příroda.
Chcete si Marmoleum otestovat sami? Objednejte si vzorek
zdarma.
kontakt:

tel.: 239 043 011
www.forbo-flooring.cz/vzorek

ekologické LINOLEUM
originál z PŘÍRODY

Zvolte pro vaši podlahu „zelené“ linoleum
přírodní | odolné | funkční | designové | pro každý interiér | CO2 neutrální
Otestujte
Marmoleum!
vzorky ZDARMA
tel.: 239 043 011

www.forbo-flooring.cz/marmoleum

servis
zeptali jsme se

poradna
OdpOvídá:

františek adamec
Specialista v oboru
McTree

svěží potraviny
v úsporné ledničce

dobrý den,
rádi bychom si zakoupili novou ledničku. protože jsme se rozhodli pro
ekologické bydlení, hledáme do naší
kuchyně inovativní výrobek, který
toto zohlední. která lednička by pro
nás byla nejefektivnější, a zároveň
plně využívala výhod moderních
technologií? co mi poradíte?
pavla d., Říčany
Úložné boxy BioFresh
zaručují perfektní
klimatické podmínky
pro velmi dlouhé udržení
čerstvých potravin

Vážená paní Pavlo,
doporučuji zvolit úsporný spotřebič z hlediska energetické náročnosti. Ovšem nová chladnička by

Kombinovaná chladnička cBef 4805 nabízí komfortní
uchovávání potravin ve dvou boxech BioFresh, z nichž jeden
je možné variabilně nastavit na HydroSafe nebo drySafe

měla být precizní i ve všech dalších detailech, což najdete u moderních chladniček a mrazniček
Liebherr.
Kromě klasického chladicího
prostoru nabízí Liebherr novou
BioCool technologii, která prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny, neboť v BioCool boxu je možné regulovat pasivně získanou
vlhkost. BioFresh úložné boxy
nabízejí jak ideální skladovací
prostředí pro maso, ryby a mléčné výrobky, tak i skvělé klima
pro zachování nutričních hodnot
čerstvého ovoce a zeleniny. Pomocí přesně řízené teploty a aktivně dodávané vzdušné vlhkosti
s možností regulace docílíte delší
čerstvosti a trvanlivosti pro téměř všechny druhy potravin.
Velmi prakticky je řešeno i skladování: vnitřní police jsou nastavitelné a pro uložení lahví můžete
(v závislosti na modelu) využít
poličku na lahve nebo univerzálně nastavitelnou poličku.
Uživatelsky komfortní je i jednoduché ovládání spotřebiče prostřednictvím dotykového displeje, pomocí něhož se lehce nastaví
všechny funkce, které ledničky
Liebherr nabízejí.
Součástí chladniček jsou NoFrost
mrazničky, které umožňují profesionální úroveň zmrazování
a skladování potravin při teplotě
až minus 32 °C.
Díky kombinaci optimálních
chladicích a mrazicích cyklů jsou
spotřebiče o 20 % úspornější, než
je minimální požadovaná hodnota pro A+++ energetické třídy.

kontakt:
www.mctree.cz
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NATUZZI ITALIA UVÁDÍ...
Interiér v italském stylu umí být mnohovrstevnatý. Tak ho znáte díky prodejnám Natuzzi Italia,
které tentokrát představují novinky Herman a Kendo, solitérní pohovky nabízející
minimalistickou polohu, vzdušnost a lehkost.
PŘIPRAVILA: REDAKCE, FOTO: NATUZZI

Pohovky jsou výsledkem spolupráce
architektů a designérů Roberta
Tapinassiho a jeho žáka Maurizia
Manzoniho.

MISTROVSKÉ DÍLO KENDO

Pohovka Kendo ztělesňuje pravý
italský design a precizní ruční
práci, spojuje eleganci s pohodlím,
což je pro italskou značku Natuzzi
Italia typické
Pohovka Herman dovoluje
hluboký a pohodlný posed. Sedací
souprava je doplněna o verzi
lenošky, tzv. chaise-longue a další
prvky dovolující maximální
komfort

Podnož této pohovky tvoří kouřový
dub nebo ořech. Výrazným atributem
je podélné prošití opěrné části, které
je kromě optického efektu funkčním
předělem, jenž umožňuje dokonalou
oporu zad. Na chytře tvarované boční
opěrky si můžete odložit například
sklenku s vínem, ovladač apod.
Zajímavá je varianta pohovky bez
opěrky na jedné straně. Výsledný
efekt představuje viditelná
minimalistická lehkost a vzdušnost
v prostoru. I tato pohovka je
prostorově variabilní. Jednotlivé
komponenty mají skryté spojovací
prvky, takže se nemusíte vázat
na jedno stabilní uspořádání.
Šikovně řešené ukotvení prostoru
mezi sedáky vás zbaví hledání
zapadlých věcí mezi nimi. Chytrým
a užitečným řešením oba designéři
potvrdili, že v Natuzzi Italia myslí
nejen na efekt, ale i na praktičnost.
Z potahových látek je momentálně
hitem nový, velmi odolný materiál
Rizzoli a znovu populární je samet.

SOLITÉR HERMAN
Pro pohovku Herman jsou typické
elegantní kovové prvky, zdobící boční
a zadní strany sedačky. Z jednotlivých
komponentů sestavíte klasiku do U i L,
případně méně obvyklé řešení do Z.
Tradičně ruční zpracování v nejvyšší
kvalitě lze navolit v kůži nebo látce.
Provedení v kůži zdobí ruční
prošívání, které kromě ozdobné
funkce zajišťuje stabilitu čalounění.
Dalším netradičním materiálem je
Manopesca, jež působí jako broušená
kůže, ale má vlastnosti podobné
neoprenu. Polštáře jsou naplněné
polyuretanem s vrstvou peří
a větracími otvory v zadní části.

KONTAKT:
WWW.NATUZZI.CZ

servis
zeptali jsme se

poradna
KvalitnÍ vYsoKá postel – ŘeŠenÍ pro plnohoDnotnÝ

Kontinentální postel
tradičního výrobce Kuperus
s královským oceněním.
Ruční výroba na zakázku,
výhradně přírodní materiály

pouze v LUXURY
SLEEpING lze na přání
zákazníka do každé postele
implementovat polohovací
systém při zachování
boxspringu
Kontinentální postel na bázi
boxspringu značky pullman
s unikátní patentovanou
technologií pružin Inside
pocket Spring

KontaKt:
www.postele-ls.cz
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otázka:
před několika lety jsem měla úraz
páteře, který mi způsobil každodenní bolesti zad. i přes zdravý
životní styl bolesti bohužel neustupují. ráda bych svůj problém
vyřešila trvale, proto jsem se rozhodla pořídit si skutečně kvalitní
postel, takovou, kterou si člověk
kupuje jednou či dvakrát za celý život. můžete mi poradit, jaká by byla
pro moje záda nejvhodnější? a je
vhodné mít polohovací postel?
neubere na kvalitě spaní?
pavlína K., České Budějovice

OdpOvídá:

ivana guthová
Majitelka
LUXURY SLEEpING

spáneK i zDravÍ

Současné studie prokazují, že bolest páteře snižují středně tvrdé
matrace mnohem lépe než matrace tvrdé. Nejlepším řešením je
vysoká (tzv. kontinentální) postel, která splňuje nejvyšší nároky na správnou podporu páteře,
zdravý spánek a celkové pohodlí.
To je způsobeno kombinací tří
komponentů, z nichž se postel
skládá. Jednak je to základna
postele, tzv. boxspring. Na něm
se nachází hlavní matrace, která
je nejdůležitější částí pro ideální
podporu páteře. Můžete si vybrat

ze šesti různých tvrdostí, které si
u nás nejprve vyzkoušíte. Dalším
komponentem je vrchní top matrace. Na výběr máte několik typů
dle náplně přírodních materiálů,
z nichž každý má jinou vlastnost
pro vnímání pohodlí, které by
nám postel měla dopřát zejména
při uléhání. Pouze vámi vyzkoušené a vybrané tvrdosti matrace
a vrchní top matrace budou nejlépe poskytovat jemnou podporu vašemu tělu ve všech bodech
a udržovat vaši páteř ve správné
poloze. Jediný způsob, jak zjistit,
zda je podpora ideální pro vás, je
lehnout si a vyzkoušet více tvrdostí. Tělo vám samo řekne, co
je mu příjemné. Funkci správné
podpory těla plní hlavní matrace,
která je umístěna ideálně na boxspringu, nebo na jiném podkladu,
který máte doma ve své posteli.
Co se týče polohování, investice do této funkce se rozhodně
vyplatí. Značky výrobců, které
zastupujeme, umějí jako jediné
zachovat právě i při polohování
parametry pravé kontinentální
postele. Pozor na to, že zdaleka
ne každý výrobce toto umí, a to
i u výrobků cenově srovnatelných
s našimi. V takových případech
bývá boxspring nahrazen pouze
tenkými polohovatelnými deskami. To je pak normální roštová
polohovací postel. Skutečně kvalitní postele mohou být vybaveny
zabudovaným zcela tichým polohovacím systémem na dálkové
ovládání. Pokrokové polohování
umožňuje samostatné a citlivé
nastavení až pěti různých relaxačních a spacích poloh. Uvedené
systémy umožňují pouhým stisknutím tlačítka přeměnu postele
v pohodlnou pracovní a relaxační
zónu a kvalita spánku zůstává zachována právě díky boxspringům.

S NÁMI VÍTE, NA ČEM SPÍTE!
S postelí od Vás jsem velmi spospo
kojená. 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 znazna
telný.
Eva Škorničková, Praha

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

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

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

Pořídil jsem si postel Alexia a
díky zakázkové výrobě na míru
jsem s výsledkem velmi spokospoko
jen. Odměnou za mé rozhodrozhod
nutí 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
Se svou novou postelí KupeKupe
rus 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

SERVIS
VYBRALI JSME ZA VÁS

SHOP

DVA FEŠÁCI

KLIKA INSPIROVANÁ ROXOREM

BODOVALA V DTESTU

Řada luxusních tlakových hrnců se rozrostla
o dva nové o objemu 4 a 6 litrů
ULTIMA+
odolný antiadhezní povrch, snadné nastavení
tlaku, čtyři pojistky
cena od 3 699 Kč
Tescoma

Dveřní klika, design Stanislav Fiala
Rocksor
kvalitní mosaz, povrchová úprava: mosaz,
titan černý mat, antique mosaz
cena od 2 408 Kč
M&T

Volně stojící myčka nádobí Bosch
Serie | 4 SilencePlus
SMS46GW01E
extrémně tichý provoz, automatické
programy, funkce HygienaPlus, systém košů
VarioFlex, 7zónový displej
cena 10 990 Kč
Bosch

WWW.KLIKY-MT.CZ

WWW.TESCOMA.CZ

WWW.BOSCH-HOME.COM/CZ

NABOKOV BY KOUKAL

ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO

MĚKOUČKÉ SEZENÍ

Kožená sedací souprava,
polohování opěradel
Lolita
nadstandardní kategorie kůže, variabilita
cena 116 780 Kč
FrancoFerri

Konvička na zalévání v barvě
slonové kosti
Vattenkrasse
galvanizovaná ocel, rukojeť pokovovaná
nerezová ocel, výška 16 cm, objem 0,9 l
cena 249 Kč
IKEA

Sedací pufy ušité z látky s 3D pleteným
efektem, čtyři barevné varianty,
různé geometrické tvary
Knittens
100% polyester
cena od 4 500 Kč
Di´Sign

WWW.IKEA.CZ

WWW.LUSITO.CZ

WWW.RIMEXOL.CZ
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Díky sušičce ušetříte spoustu
času, práce i finančních
prostřeDků. nevěříte?
připravila: redaKce, foto: bosch

• Prádlo nemusíte nikam nosit ani věšet, stačí ho
pohodlně přemístit z pračky rovnou do sušičky.
• Ve většině případů už prádlo ze sušičky nemusíte
žehlit, stačí ho složit do skříně, nebo si ho můžete
rovnou obléknout.
• Při sušení v sušičce se prádlo tolik neničí, barvy
neblednou a oblečení vám vydrží déle.
• Pokud není prádlo špinavé, ale potřebujete ho jen
zbavit zápachu (kouře, přepáleného oleje apod.),
nemusíte ho prát. Stačí využít program refresh,
který ho ošetří párou. oblečení se tolik neničí.
• Prádla nemusíte mít tolik, ušetříte místo i finanční
prostředky.
• Pokud vyberete sušičku se samočisticím
kondenzátorem, který se během každého procesu
sušení automaticky několikrát propláchne, udržíte
nízkou spotřebu energie a zároveň vysoký výkon
sušičky po celou dobu její životnosti.
• I větší rodiny a domácnosti s malými dětmi zvládnou
vyprat a usušit veškeré špinavé prádlo během
jediného dne.

Vítězná sušičKa
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
bosch serie | 6 wtw87467cs má systém
šetrného sušení SensitiveDrying, program
alergieplus speciálně vyvinutý pro specifické
potřeby alergiků a osob s citlivou pokožkou
i nízkou spotřebu energie po celou dobu
provozu díky bezúdržbovému kondenzátoru
SelfCleaning CondensertM. S krátkým
programem prádlo usušíte už za 40 minut
a můžete si ho ihned obléknout. Nový design
bočních stěn poskytuje lepší stabilitu
a omezuje vibrace. Spotřebič, který má navíc
posílenou izolaci, je tak velmi tichý. tato
sušička se stala vítězem dtestu 9/2017.

KombinoVaná péče
pro menší domácnosti
výhod sušení prádla v sušičce můžete využívat
i tam, kde počítáte každý centimetr. Nová
pračka bosch kombinovaná se sušičkou
serie | 6 wdu28540eu zaujme atraktivním
designem i špičkovými funkcemi. technologie
autoDry díky senzorům automaticky rozpozná,
kdy je prádlo dokonale suché. programy praní
a sušení jsou přizpůsobeny pro různé druhy
tkanin tak, aby byl výsledek vždy perfektní.
Spotřebič nabízí i speciální program praní
a sušení pro alergiky, volbu tichého praní
a sušení pro noční provoz nebo program
refresh pro osvěžení prádla a odstranění
nepříjemného zápachu a bakterií za pomoci
horké páry. velkokapacitní buben umožňuje
vyprat a vysušit najednou až 6 kg prádla.
pokud budete jen prát, zvládne se spotřebič
postarat až o 10 kg prádla.

KontaKt:
www.bosch-home.cz

servis

kvalita za příznivou cenu
Zástěny ECO-LINE zaujmou kvalitním
zpracováním, atraktivním designem
i jednoduchou montáží. Sklo je
opatřeno úpravou Aquaperle snižující
usazování nečistot a vodního kamene,
což usnadňuje údržbu. V této řadě
nabízí SanSwiss posuvné dveře
i křídlové dveře s otvíráním ven
i dovnitř. Samozřejmostí jsou
chromované rohové spoje i madlo.
www.sanswiss.cz

nadčasová bílá

prohřejte se

Bílé lakované dveře mají univerzální
použití a vhodně doplní vzhled téměř
každého interiéru. Interiérové dveře
Prüm v odstínu bílá exclusive v sobě
snoubí nadčasovou eleganci a moderní
design. Atraktivní frézování dveří Royal
2D odpovídá současným trendům
a dává dveřím punc luxusu. Chcete-li
dopřát svému interiéru krásné nové
dveře, vybírejte na www.pruM.cz

Infrasauna Isabel 2 pro dvě osoby je
vyrobena z kanadského jedlovce, který
vyniká pevností a krásným vzorováním.
Dokonalé prohřátí vašeho těla zabezpečí
7 karbonových topidel včetně podlahového.
O zábavu se postará rádio/MP3 přehrávač
a díky ionizátoru budete dýchat takřka
horský vzduch. Díky ideálním rozměrům
120 × 105 × 190 cm je vhodná i do menšího
interiéru. Více na www.Mountfield.cz

výjiMečný koMfort
Nástěnný sprchový systém Euphoria
SmartControl (Grohe) oslní inovativní
technologií a kvalitou zpracování.
Kompaktní baterie s otočnými tlačítky
slouží k regulaci objemu tekoucí vody.
Obrovská sprchová hlavice v hranatém
a kulatém provedení s několika typy
sprchových režimů je k dispozici
s chromovým nebo bílým povrchem.
Více na www.grohe.cz

Moderní koMbinace

královsky sladké sny

Kuchyně značky Indeco zdařile
kombinuje šedou s dekorem starého
olejovaného dubu. V pracovní desce
z bílého corianu je integrovaná baterie,
dřez a zásobník na saponát Blanco,
linka ukrývá i spotřebiče Electrolux
a sorter na odpadky od Franke,
cena od 420 000 Kč. Více na

Základem každé ložnice je kvalitní
postel. S postelí německého výrobce
Hülsta dopřejete svému tělu kvalitní
a pohodlný spánek, neboť jsou zárukou
kvality, tradice a elegance. Nábytek
Hülsta pro ložnice, obývací pokoje
a jídelny nově nyní na showroomu
v Brně H-Parku, Heršpická 1009/11c,

www.indeco.cz

www.hulstacz.cz

146

Pod širým nebem
Technistone jako jediný nabízí možnost použít tvrzený kámen i v prostředí venkovní kuchyně či
zahradního posezení a vytvořit útulný kout, který podpoří krásu celé zahrady a zajistí pod širým nebem
zázemí domova. Nové produkty TechniStone® Exterior White, Exterior Grey a Exterior Light Grey
v odstínech šedé a bílé do prostředí zahrady skvěle zapadnou, www.technistone.cz

skloPné sedátko
Sedátka OVO zabírají po sklopení ke zdi pouze
10 cm. Základ tvoří nerezová konstrukce,
sedací část je z pevného plastu a sedátka bez
problémů unesou až 150 kg. Vybrat si můžete
kulaté (OVO P) nebo hranaté (OVO B)
a několik barevných variant (průsvitné, mléčně
bílé, oranžové nebo s grafickým potiskem).
K oblíbenému koupelnovému konceptu
Chrome vytvořil RAVAK sklopné sedátko
Chrome v přizpůsobeném designu.
Více na www.ravak.cz
inzerce

Pavla 7 4+1

8 738 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ
Objednávejte
+420 377 825 782

ZDARM A

katalog 380 domů

www.ekonomicke-stavby.cz

servis
zeptali jsme se

poradna
atypicKé řešení
sprchového Koutu

otázka:
Dobrý den, v podkroví budujeme
koupelnu. rádi bychom zde kromě
vany umístili i sprchový kout, avšak
jsme velice omezeni prostorem (roh
místnosti se zkoseným stropem)
a klasický sprchový kout se nám do
koupelny nevejde. jaké doporučujete řešení?
Děkuju, alice s., Brno

Je celá řada domů, kde se majitelé snaží vypořádat s problémem vybudování nové koupelny,
především v podkroví, kde jsou
zkosené stropy. Majitelé přitom
touží po sprchovém koutě, a to
z mnoha důvodů. Při sprchování
je podstatně menší spotřeba vody
a samotné sprchování je hygieničtější oproti koupeli ve vaně s napuštěnou vodou. Údržba a čištění
sprchového koutu je jednodušší,
rychlé a dokonalejší – především
u sprchových koutů SanSwiss.
Setkat se můžeme s různými zástavbovými situacemi. Některé z nich nás mohou omezovat,
přitom je lze v současné době
prakticky využít. Takovým případem je i Vaše koupelna, která má
menší rozměry a roh místnosti je
Sprchový kout melia
(jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině
me13aG a boční stěna
met1aD s výřezem
a zkosením)
Sprchový kout pur
(jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině
pu13p a zkrácená boční
stěna puDt2p)

OdpOvídá:

jaromír tezzele
Obchodní zástupce společnosti
SanSwiss s.r.o.

netradičně se zkoseným stropem.
Praktickým řešením je umístění
sprchového koutu se zkosenou
pevnou stěnou. Zároveň je tato
pevná stěna na výšku zkrácena,
aby mohla navazovat na přiléhající vanu a oddělit tak sprchový
a vanový prostor.
Ať už se jedná o zvláštní rozměry
až do výšky 2 300 mm, zkosení,
výřezy či zkrácené boční stěny, pro SanSwiss – specialistu
na atypická řešení – toto není
žádný problém!
Vybrat si můžete rámový nebo
bezrámový sprchový kout. Rámová varianta má výhodu
v možnosti vyrovnání větších
nerovností svislých stěn pomocí
instalovaných svislých profilů.
Trendem jsou však bezrámové
varianty sprchových zástěn – především řada PUR a MELIA, které
vynikají svým čistým designem.
Vyžadují však přesnou stavební
připravenost.
Sprchové zástěny řady PUR
a MELIA od společnosti SanSwiss
splní všechna Vaše přání – díky
široké nabídce standardních
i zvláštních provedení a atraktivní nabídce příslušenství (přímo
na sklo lze namontovat poličku
a držák ručníku, na zeď je možné
umístit sedátko s nosností 120 kg).
Kvalitní materiály jako masivní
panty a kování, 8mm bezpečnostní sklo, ale i stabilizační vzpěry
a designová madla poskytnou
vysoký komfort při sprchování po
mnoho let. Vysokou kvalitu sprchových zástěn dotváří jak standardně dodávaná antiplaková
úprava Aquaperle, tak na vnitřní
straně zapuštěné panty vybavené
zdvihovým mechanismem. Díky
těmto přednostem bude čištění
sprchového koutu jednodušší.
KontaKt: www.sanswiss.cz
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VŽDY NĚCO NAVÍC

LEŤTE SE ZÁKAZNICKOU
KARTOU DO EGYPTA!

VYHRAJTE ZÁJEZD OD CK BLUE STYLE do hotelu
Fort Arabesque Resort and Spa 4*+ v Egyptě
pro 2 osoby se stravováním all inclusive
nebo POUKAZ V HODNOTĚ 2 000 KČ
na nákup sportovního zboží či další zajímavé
ceny. Soutěžte na www.ppas.cz/soutez.

Termín soutěže: 10. září – 20. listopadu 2018
Losování proběhne: 26. listopadu 2018
Pokud ješte nemáte Zákaznickou kartu, získejte ji ZDARMA v našich obchodních
kancelářích, prostřednictvím www.ppas.cz nebo vybraných poboček České pošty.

www.blue-style.cz | www.ppas.cz

ZA KULTUROU

7. 9. 2018 – 20. 1. 2019
FRANTIŠEK KUPKA 1871–1957
Ve spolupráci s francouzským Reunion de musées nationaux Grand Palais
a Ateneum Art Museum v Helsinkách připravila NGP retrospektivní výstavu
tvorby Františka Kupky. Ta představuje jeho dílo v celé šíři od raných prací
z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století.
Jedinečná sbírka olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních
materiálů byla na jaře 2018 prezentována v pařížském Grand Palais a na jaře
2019 se přesune do helsinského Ateneum Art Museum. Pražská výstava tak
vedle děl ze sbírek Národní galerie uvádí četné práce ze sbírky pařížského Centre
Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny.
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA,
VALDŠTEJNSKÁ 3, PRAHA 1, WWW.NGPRAGUE.CZ

20. 9. – 11. 11. 2018
MICHAL GABRIEL
Výstava s podtitulem Archanděl Gabriel, Ve vaně a jiné příběhy představuje tvorbu sochaře Michala
Gabriela, bývalého člena skupiny Tvrdohlaví, který se dlouhodobě zabývá několika tématy, jež se
dotýkají situace současného sochařství. Zkoumá například možnosti aktuální figurální plastiky nebo
se zabývá povrchem jím vytvářených artefaktů. Plzeňská výstava je zaměřena na figurální, zvířecí
a biologické motivy, jak se objevují v Gabrielově tvorbě od druhé poloviny 80. let až do současnosti.
GALERIE MĚSTA PLZNĚ, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 40, PLZEŇ, WWW.GALERIE-PLZEN.CZ

27. 9. 2018 – 6. 1. 2019
PLUS – MINUS
Záměrem výstavy je zachytit nejdůležitější vývojové
tendence výtvarného umění, které rozhodujícím
způsobem určují charakter uměleckého dění
na Slovensku od konce 20. století dodnes.
Výstava nabízí sedm desítek uměleckých děl
od téměř padesáti autorů v tradičních i nových
výtvarných médiích v širokém spektru odvětví –
obrazy, kresby, grafiky, plastiky, instalace,
videoart, světelné umění, autorské knihy
atd. ze sbírek Galerie města Bratislavy.
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC, MASARYKOVA 723/14,
LIBEREC, WWW.OGL.CZ

23. 2. 2018 – 3. 2. 2019
17. 10. 2018 – 12. 1. 2019

2. 10. – 30. 10. 2018

GASK, BARBORSKÁ 51/51,

VLADIMÍR KOKOLIA /
/ TO NEZBYTNÉ Z KOKOLII

POLSKÁ ARCHITEKTURA PRO KULTURU

KUTNÁ HORA, WWW.GASK.CZ

KATEDRA SLAVISTIKY FF UP,

FAIT GALLERY, VE VAŇKOVCE 2,

KŘÍŽKOVSKÉHO 10, OLOMOUC

BRNO, WWW.FAITGALLERY.COM
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NOVÁ LONDÝNSKÁ
MALBA – DIALOGY

PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

p. s.

Módní outfit
koupelny
Moderní koupelny jsou parádivé a stejně jako my podléhají diktátu současných módních
trendů. podívejte se, jaké šaty oblékají v Boho scandi, Glamour, Tomboy a Country stylu.
PŘIPRAVILA: LENKA sAULICHOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUsENBLAs A ARCHIV

Koupelnové vybavení z kolekce
Bentley (Kerasan), design Marc
Sadler, keramika a dřevo,
umyvadlo 100 × 50 cm,
cena 11 390 Kč,
www.sApHO-KOUpELNy.Cz

www.modernibyt.cz
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P. S.

BOHO SCANDI
Baterie Axor Starck
(Hansgrohe), design Philippe
Starck, chrom, cena 11 670 Kč,
WWW.KOUPELNY-PTACEK.CZ,

umyvadlo Cape Code (Duravit),
design Philippe Starck,
keramika, Ø 48 cm,
cena 8 206 Kč, WWW.SIKO.CZ
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Boho styl je neformální, uvolněný, ležérní... Ladění
Scandi prozrazuje oblibu minimalismu, funkčnosti,
monochromatického ladění barev a lásku k přírodě
a přírodním materiálům.

1
5
2
6
3
7
4
1/ Ručník Striped BW s proužky a třásněmi, 100% bavlna, 70 × 140 cm, cena 1 105 Kč, WWW.ICONIOO.CZ 2/ Umyvadlo z kolekce Meg 11 (Galassia), design Antonio
Pascale, keramika, 60 × 38 cm, cena na dotaz, WWW.CERAMICAGALASSIA.COM 3/ Umyvadlová stojánková baterie SPY (Sapho),bez výpusti, bíle lakovaná mosaz,
cena 5 090 Kč, WWW.SAPHO-KOUPELNY.CZ 4/ Umyvadlo ART Džber (Jika), design Barbora Vinařová, cena 6 590 Kč, WWW.SIKO.CZ 5/ Stolička Hübsch Piper
(Hübsch), jilmové dřevo, Ø 17 až 25 cm, výška 42 až 52 cm, cena 4 200 Kč, WWW.DECONCEPT.CZ 6/ Umyvadlová stojánková baterie z kolekce Equilibrio (Gessi),
různé kombinace povrchů – kovu, dřeva a kamene, cena od 20 219 Kč, WWW.DESIGNBATH.CZ 7/ Volně stojící vana Aveo New Generation (Villeroy& Boch), design
Sebastian Conran, materiál Quaryl, 190 × 95 cm, cena 179 988 Kč, WWW.KOUPELNY-PTACEK.CZ
www.modernibyt.cz
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P. S.

1

5
6

2
3
4

7
1/ Umyvadlo s podstavcem Octagon (Villeroy & Boch), design Steve Leung, materiál TitanCeram, 40 × 40 × 95 cm, více barev podstavce, cena na dotaz,
WWW.KOUPELNY-PTACEK.CZ 2/ Ovládací tlačítko Sigma 30 (Geberit), 24,6 × 16,4 × 1,2 cm, pozlacené, cena 45 172 Kč, WWW.SIKO.CZ 3/ Umyvadlová, stojánková
baterie Grandera (Grohe), chrom a zlatá barva, cena 26 212 Kč, WWW.GROHE.CZ 4/ Vana z luxusní kolekce Finion (Villeroy & Boch), design Patrick Frey, materiál
Quaryl, extrémně tenká hrana 1,5 cm, 170 × 75 cm, ve více provedeních včetně osvětlení se stmíváním, cena od 166 436 Kč, WWW.KOUPELNY-PTACEK.CZ
5/ Umyvadlová, stojánková, páková baterie Opéra (Oioli), nízká zlatá, cena 13 976 Kč, WWW.PERFECTO.CZ 6/ Koupelnové doplňky z kolekce Equilibrium
(Rosenthal), design Edward van Vliet, zlacený porcelán, cena na dotaz, WWW.ROSENTHAL.DE 7/ Umyvadlo Air (Glass Design), materiál VetroFredo, 50,5 × 33,8
× 23 cm, cena od 20 183 Kč podle barevného provedení, WWW.STYLEIT2.COM

154

Glamour
Glamour styl oslavuje dokonalost, luxus i rafinovanou
jednoduchost. Je synonymem pro okouzlení, půvab
a přitažlivost. Zářivou iluzi hojnosti budí jemnou elegantní
i tmavší drsnou tváří.

Umyvadlo se skříňkou
z koupelnové kolekce
Antheus (Villeroy & Boch),
design Christian Haas,
materiál TitanCeram,
ořechová dýha, 100/120
× 54 cm, cena 170 156 Kč,
www.Koupelny-ptAceK.cZ

www.modernibyt.cz
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TOMBOY
Umyvadlo Happy Hour 07:00
(Hatria) z kolekce Trilogy
Gold, keramika, Ø 44 cm,
orientační cena 30 774 Kč,
WWW.PROCERAM.CZ
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Tomboy styl představuje ženské pojetí módy vcítěné do role
muže. Je tak trochu mužský – pohodlný, jednoduchý, ale
může být i ležérní až rozpustilý. Má nádech rebela, ale stále
je vkusný.

1

2

4

5

3
6

7
1/ Umyvadlová stojánková baterie Essence (Grohe), provedení Hard Graphite, ve více barvách i velikostech, cena 4 263 Kč, WWW.GROHE.CZ 2/ Umyvadlo Moon
(Ravak) na desku, design Kryštof Nosál, akrylát, 56 × 40 cm, cena 3 771 Kč, WWW.SIKO.CZ 3/ Umyvadlo Sonar (Laufen), keramika, 41 × 38 × 90 cm, cena 27 549 Kč,
WWW.SIKO.CZ 4/ Vaflové ručníky Waffle Towels, 100% turecká bavlna, více rozměrů i barev, cena od 2 961 Kč, WWW.PARACHUTEHOME.COM 5/ Koupelnové doplňky
Ume Grey (BKL), kamenina a plast, kelímek, cena 518 Kč, dávkovač mýdla, cena 1 059 Kč, pedálový koš, 1 799 Kč, WC kartáč, cena 1 799 Kč, WWW.NABYTEK-ALDO.CZ
6/ Umyvadlo Air (Glass Design), materiál TeknoForm, cena od 18 477 Kč podle barevného provedení, WWW.STYLEIT2.COM 7/ Vana Tricolore (Kaldewei), design
Werner Aisslinger, dvoubarevný smalt a ocelový obvodový pás, cena na dotaz, WWW.KALDEWEI.CZ
www.modernibyt.cz
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1
5
6
2
7
3

4
1/ Umyvadlová nástěnná baterie Axor Uno (Axor) pod omítku s třmenovou rukojetí, design Phoenix Design, chrom, cena 12 058 Kč, WWW.HANSGROHE.CZ
2/ Umyvadlo Oriental, přírodní kámen, 50 × 38 × 14 cm, cena 5 962 Kč, WWW.MALVAROSA.CZ 3/ Umyvadlo Formy 02 500 D (Ravak) na desku, litá směs dolomitu
a pryskyřice, 50/60 × 41 cm, cena 5 990 Kč, WWW.RAVAK.CZ 4/ Vana Time typu D (Santech), akrylát, samonosná konstrukce, 180 × 80 × 62 cm, cena 34 177 Kč,
WWW.PERFECTO.CZ 5/ Set dvou osušek a šesti ručníků Casa Di Bassi Soft, 100% bavlna, cena 1 569 Kč, WWW.BONAMI.CZ 6/ Set koupelnových doplňků Nimco
Kora (Nimco), polyresin a bambusové dřevo, cena 1 255 Kč, WWW.KOUPELNOVEVYBAVENI.CZ 7/ Mísové umyvadlo na desku (Alape), design Busalt Design, glazovaná
ocel, Ø 30 cm, výška 11 cm, orientační cena 11 000 Kč, WWW.ELITEBATH.CZ
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COUNTRY
Venkovský styl nestojí jen na zašlých rustikální předmětech
a kovbojském vzhledu. Odlehčenou šik formu mu vtisknou
především atraktivně zpracované přírodní materiály
v surové podobě – dřevo, kámen, textilie...
Radiátor Rosendal (P.M.H.),
matný lak, 42 × 150 cm, cena
13 540 Kč, WWW.PERFECTO.CZ

www.modernibyt.cz
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PŘEDPLATNÉ

SLEVA 25 %
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
660 Kč ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

A DÁREK
DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST

11× ročně

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS MODERNÍ BYT
A ZÍSKEJTE INTERIÉROVÝ PARFÉM
SANDALO BERGAMOTTO
V HODNOTĚ 599 Kč

Předplatné si jednoduše můžete objednat:
1. telefonicky na zákaznickém čísle: 840 306 090
2. e-mailem: modernibyt@predplatne.cz
3. na internetové adrese: www.bmczech.cz
4. pomocí SMS zprávy
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 a objednávky zaslané a uhrazené
do 11. 11. 2018 nebo do vyčerpání zásob. Předplatné je vybíráno prostřednictvím
obchodní společnosti Digital ICT, spol. s r. o. ve prospěch vydavatele.

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS
SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory).
SMS zprávu posílejte ve formátu: MODBYT JMENO PRIJMENI ULICE C. DOMU MESTO PSC
Příklad: MODBYT JAN NOVAK DLOUHA 23 PRAHA3 13000
Při psaní zprávy používejte velká písmena bez diakritiky.
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte na infolinku 296 363 199 –
pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin. Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí
SMS zprávy, za zprávu v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).
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SOFISTIKOVANÉ ITALSKÉ
INTERIÉROVÉ VŮNĚ MILLEFIORI
SANTÁLOVÉ DŘEVO A BERGAMOT
Vzácné koření ze santálového dřeva je považované za symbol
životní síly. Jeho intenzivní kořeněné aroma odstraňuje stres
a nervozitu, zklidňuje, ale neuspává, lehce se snoubí s čerstvým
závanem levandule, grapefruitu a jiskřícím bergamotem.
Výsledkem je úžasně čistá a svěže kořenitá pánská vůně, která
nepostrádá mužnost, eleganci, autenticitu.
VRCHOL: grep, bergamot, levandule, sicilský citrón
SRDCE: červené plody, koriandr, jasmín, myrta, kmín
ZÁKLAD: guajakové dřevo, santálové dřevo, vanilka a pačuli

www.modernibyt.cz

161

OCHUTNÁVKA
NEBOJTE SE, NEZAHÁLÍME.
Do příštího čísla připravujeme reportáž ze
čtyř pečlivě vybraných realizací moderních
interiérů. V obsáhlém materiálu o křeslech se
dočtete vše, co jste o tomto sedacím nábytku
chtěli vědět a báli jste se zeptat. Vánoce se
rychle blíží a my se na vás nevykašleme:
podíváme se nejen po nových pečicích
troubách, ale těšit se můžete i na plných
devět stran tipů na designové dárky.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE
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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

SLEVA 25 % + DÁREK
Za zvýhodněnou cenu 660 Kč získáte roční předplatné Moderního bytu
a interiérový parfém Sandalo Bergamotto v hodnotě 599 Kč.
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. Předplatné je vybíráno
prostřednictvím obchodní společnosti Digital – ICT, spol. s r. o., ve prospěch vydavatele.
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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

