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Svěží mix
barev a tvarů
Vysokoškolačka Míša a její přítel si tak oblíbili Brno, kde
oba studují, že se zde rozhodli zůstat natrvalo. Pořídili
si byt, který je dost prostorný i na to, aby jej v budoucnu
mohla obývat rodina s dětmi. Ty, které Míšu a Petra zatím

text Marcela Titzloá

::

FOTO René Jakl

doma navštěvují, ovšem patří jejich kamarádce.
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lunný byt 3+kk Míšu zaujal zajímavě
řešeným balkonem mezi obývacím
pokojem a ložnicí a také krásným výhledem na město. Naopak velmi nešikovně
řešené byly dispozice obytného prostoru, který měl až příliš mnoho oken. Kvůli nim Míša
nedokázala vy,myslet takové umístění pro televizi nebo sedací soupravu, aby nenabízela
přímý výhled na kuchyňskou linku. Bylo jasné, že nějaké okno musí pryč. Poměrně radikální přeměna si ovšem vyžádala přispění
odborníků. Míša s Petrem si vybrali Věru a Petra Tomíčkovy. U jejich totostudia je totiž zaujal svěží přístup a mnoho vtipných a originálních nápadů, ušitých přímo na míru studentskému způsobu života.

Přerod kuchyně
Majitelé se rozhodli zachovat původní červenou kuchyňskou linku, vyjmout z ní pračku
a doplnit další skřínky. Zmizel těžkopádný kuchyňský ostrůvek, který ukrajoval příliš mnoho místa z obytné části prostoru a rozhodli se
vyměnit i digestoř. Nová pracovní deska z šedého corianu propojila linku se zdí. Výrazná
16 | bydlení ČERVEN 2011

Na předchozí a této
dvoustraně Do obytného
prostoru s kuchyňským koutem
architekti umístili romantický
prvek – malý krb na biolíh
Planika Alluminium. Jídelní
stůl i konferenční stolek
Nautilus Galatea jsou
skleněné, aby odlehčily místnost
dole vpravo V dětském
pokoji zrcadlo s vestavěnou
praktickou nikou odráží krásný
výhled z oken na centrum Brna

červeň linky určila barevné ladění prostoru,
kde převažuje bílá barva nábytku vyrobeného na míru a tmavá pohovka.
Zeleň zastupuje v interiéru zástěna z živých
rostlin v bílém květináčis se samozvalažovacím systémem. Nenáročný popínavý břeťan
se u dveří do pokoje teprve aklimatizuje, ale
až povyroste, bude opravdu efektní.

Jedna stěna navíc
Designéři našli pro televizor místo před nízkou stěnou, která odděluje jídelní stůl od odpočinkové zóny. Rozkládací sedací souprava
Hebe je od firmy Polstrin a tvoří ji dvojsedák
s upravenou podnožkou. Stejně jako naprostá většina nábytku v bytě je vyrobena na
míru. a Míša vybrala luxusní potah z kolekce
určené speciálně pro architekty.
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Nahoře Budoucí dětský pokoj
zatím plní roli pokoje pro hosty
a pracovny zároveň. Dvoubarevné
rolety působí příjemně teple
DOLE vpravo a vlevo Kvůli
vestavěným skříním zůstává v ložnici
málo volného prostoru. Dobře sem
zapadá variabilní stolek s kolečky

Výhled pro děti
Pokoj, který má jednou sloužit jako dětský,
designéři pojali tak, aby časem nebylo nutné
dělat zásadní změny. Má dost úložných prostor, šikovné toaletní zrcadlo a hravé samolepky na zdi. Na černé středy květin lze psát či
kreslit křídou. Míša brzy zjistila, že bílé otočné
křeslo ze syntetické kůže je jako stvořené k telefonování s kamarádkami. Je velmi pohodlné a skýtá nádherný výhled na město.

Vše pro sladký spánek

str. 120
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Balkon tvořící koridor mezi obývacím pokojem a ložnicí je v létě ideálním místem
k nedělní snídani. Je však stejně dobře možné snídat v obývacím pokoji nebo dokonce
v ložnici, kterou Tomíčkovi pojali jako maximálně variabilní místnost.
Mobilní stolek na masivních kolečkách má zásuvky z obou stran a může na něm stát notebook, televize nebo sloužit jako toaletka,
jak se majitelům právě hodí. Skřínky pod oknem, vyhotovené na míru, mají roli prádelníku a ladí se stolkem. Dvě krémová křesílka
pocházejí z design outletu Sara.
Majitelé si také pochvalují praktické rolety,které lze stahovat z horní i dolní strany, podle
potřeby. (Více informací o těchto i jiných typech rolet a žaluzií najdete na straně 86.)
Také zde designéři věnovali velkou pozornost
osvětlení. Lustr, stejně jako ostatní svítidla
v bytě, byl zakopupen v Rendl Light Studiu.
Hodiny na zdi ložnice jsou od NexTime Hands.
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Autoři projektu totostudio
Věra Tomíčková, Petr Tomíček

Designéři se zabývají návrhy a realizacemi
bytů, domů i jednotlivých místností pro
soukromé i komerční účely. Motto firmy:
Bydlení na míru není jen na míru prostoru,
ale především na míru zákazníkovi.
Druh stavby rekonstrukce bytu
v novostavbě, návrh a realizace interiéru
Užitná plocha 65 m2
Slovo autorů
Majitelé bytu nás oslovili především kvůli
problematickým dispozicím obývacího
pokoje. Po prvních obyvatelích sem byla
instalována kuchyň s masivním ostrůvkem,
který zasahoval do obývací části tak,
že umístit pohodlnou pohovku bylo
nemožné a chyběl přímý výhled na
televizi. Majitelé si přáli zachovat
podlahy, dveře a část kuchyňské linky,
v ostatním nám ponechali volnou
ruku. Poměrně radikální řešení se
zakrytím jednoho z oken a umístěním
televize do prostoru se jim hned
zalíbilo. V tomto duchu jsme navrhli
vyřešení celého interiéru.

půdorys
1. předsíň

5. dětský pokoj

2. c hodba

(pracovna)

3. balkon

6. ložnice

4. obývací pokoj

7. koupelna

s kuchyňským koutem
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8. WC

inzerce

Ať chcete byt na sever,
či na jih, nejsnadnější cesta
k němu je jen jedna.
Nyní mimořádná splátka zdarma.
Více informací na 800 300 300
nebo na info@csob.cz.

nahoře Předsíň zdobí stěna
v barvě svěží zeleně, stejný
vlnkový vzor se objevuje27.4.11
na
vestavěných skříních. Podlaha
v bytě zůstala původní

15:13

DOLE V koupelně je nové
umyvadlo KOLO TWINS, také
obklad v bílé barvě majitelé
nechali původní. Z obývací
místnosti se sem
přesunula pračka

3
4

6
2

1

8
7

5

Chcete se
inspirovat?
Předměty na
následující straně
vám doma
pomohou navodit
podobnou
atmosféru
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