Žena a dekor Na návštěvě
Obýváku vévodí sedačka
s hloubkou sedáku 120
centimetrů. Pohodlně se
tu usadí i hodně velká
společnost.

Interiér ozvláštňují
netradiční nápady – židle
Gervasoni a Colico kolem
rustikálního dubového stolu
mají podobnou barevnost,
ale nejsou stejné.

Přímočarý

minimalismus
Zadání znělo jasně – vytvořit pohodlné, útulné
a zároveň sympaticky neokázalé bydlení pro
mladého úspěšného muže. Místo klidu a ticha,
kde může po náročném dni relaxovat.

P

ro interiérovou designérku Moniku Lněničkovou a její tým to byla velká výzva:
„Stavbu jsme převzali v hrubém stavu
a udělali jen lehké změny v dispozici.
Majitel má rád vzdušné a otevřené prostory, a tak jsme je nechali dýchat. V jednom křídle je obytná část, kuchyně s jídelnou a obývací prostor s krbem. Nad
kuchyní jsme vytvořili útulné mezipatro. Nádherný
výhled do krajiny jsme podpořili celoprosklenou
stěnou, která se dá otevřít a v létě tak lze dům spojit
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Monika Lněničková,
interiérová designérka
a majitelka studia
Miramari Design,
www.miramari.cz.

se zahradou.“ Majitel domu má rád Japonsko a jeho střídmost, designéři vycházeli z této
informace a zařídili interiér jednoduše, bez výrazných barev a v přírodních materiálech. „Převažuje
mořený dub ve dvou odstínech, použili jsme i přírodní kámen Nero Assoluto a na stěnách betonovou
stěrku. Pro útulnost jsme do ložnice a šatny položili
hedvábný koberec, další textilie v domě jsou převážně lněné. Máme vždy radost, když je s výsledkem
spokojený nejen klient, ale i my sami. Což se nám
tentokrát skutečně podařilo.“ ■ klára tománková

www.jenprozeny.cz/zenaazivot

37

Žena a dekor Na návštěvě

Headline něco

Otevřená šatna je
součástí ložnice. Až to
bude aktuální, vznikne
tu dětský kout.

Středobod koupelny?
Vana pro dva! Decentně
podsvícené zrcadlo,
skříňky na míru. i muži
tráví v koupelně hodně
času. A rádi!

Kuchyně plynule
přechází do chodby,
kterou zdobí černobílé
fotografie z Japonska.

● Hledáte vnitřní klid? Nenechte
se rušit množstvím barev. Vybírejte
přírodní odstíny a materiály. Béžová,
šedá, zelená, bílá a černá postačí.
● Méně je někdy více. Pokud vám to
prostor vašeho obydlí dovolí, otevřete ho. Zbavte ho příček, vytvořte
více optického prostoru. Nezastavte
si byt mnoha kusy nábytku, s jeho
rozmístěním pracujte střízlivě. Postačí
postel, stůl a židle, pohodlné sezení
a úložný prostor.
● Dívejte se do zeleně. Nemáte-li před domem park, balkon nebo
zahradu, pořiďte si domů bambus
či jiné rostliny a nezapomeňte, že
pohled do ohně také uklidňuje.

I z kuchyně je nádherný
výhled do zahrady.

Prostorná ložnice
s prosklenou otevírací
stěnou je orientovaná
na jihozápad.

foto: petr karšulín

Japonský vliv,
především v podobě
bonsají a bytových
dekorací, je cítit
v celém domě.

Interiérová
designérka Monika
Lněničková radí:
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Praktičnost, střídmost, harmonie
a vzdušnost. Proniká-li do koupelny
denní světlo, určitě by v ní neměla
chybět zelená rostlina. V tomto případě
padla volba na bambus.
www.jenprozeny.cz/zenaazivot
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