
Renovácia  
pod mužským velením
Nie, majiteľ tohto bytu nie je slobodný. Áno, má manželku. A keďže ju chcel prekvapiť a ochrániť ju 

pred starosťami, spoločne s dizajnérkou všetko zabezpečil sám. Výsledok? Manželka je ním nadšená. 

TEXT KRISTÍNA FALŤANOVÁ FOTO MIRO POCHYBA

TeLeVÍzNA STeNA 
s obkladom zo žltého 
dreva dáva 
miestnosti akési 
prírodné pohladenie, 
navyše ju krásne 
zohreje
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 Kto tu býva?
 Anton a Henrieta,
 Manželia majú
 rovnaké pracovisko
 – železnicu. Zatiaľ čo
 Henrieta precestuje
 stovky kilometrov,
 Anton celý deň trávi
 v depe. Asi aj preto
 počas voľných dní
 obaja radi trávia čas
 obklopení tichom

návšteva
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KOMBINÁCIA žltého 
kresla a modrej pohovky 
so žltými vankúšmi 
pôsobí osviežujúco. O to 
viac, že základ tvorí 
farebná tapeta 
s geometrickým vzorom. 

„Obrátil som sa na štúdio práve preto, 
že naša predstava o celkovej zmene 
bytu bola nejasná.”
– Anton, majiteľ
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návšteva

D
vojizbový byt s rozlohu 50 štvorcových 
metrov sa síce nachádza v starom 
tehlovom dome, no jeho duša je po 
rozsiahlej rekonštrukcii prudko moderná, 
tak ako jeho majitelia. „Zadanie znelo 
vo svojej podstate jasne. Majiteľ prišiel 
za mnou s požiadavkou na kompletnú 

„prerábku“. Jej výsledkom mal byť farebný veselý byt so 
súčasným dizajnom,“ spomína dizajnérka na prvé stretnutie 
s investorom. Ten jej okrem tohto základného rámca dal aj 
jednu výhradnú podmienku. Neželal si použitie bielej farby, 
čo nie je práve ľahká úloha, keďže použitie množstva farieb 
priestor opticky zmenšuje. 
Byt, keďže sa na jeho dispozícii, ale aj technickom stave 
viditeľne podpísal čas, vyžadoval posunutie priečky, 
stavebné úpravy a kompletné nové elektro- aj vodoinštalácie. 
„Zbúraním a vymurovaním novej priečky medzi spálňou 
a obývačkou sme zväčšili priestor obývacej miestnosti, kde 
domáci trávia najviac času, no zároveň sme vôbec neuškodili 
spálni, ktorá aj s novou rozlohou zostala dostatočne veľká,“ 
vysvetľuje Viera Henczeová z Pegas studia. V návrhu a neskôr 
aj v realite zrušili úzku chodbu, ktorá prepájala vstupný 
priestor s kuchyňou. Keďže priechodnú urobili obývačku, 
ušetrené štvorcové metre prepadli v prospech kúpeľne.

Sivá ako základ
Prianie použiť farby dizajnérka splnila zakomponovaním 
modrej a žltej, a to tak, aby celý interiér pôsobil jednotne 
a ucelene. Bielu síce napokon s požehnaním majiteľov predsa 
len použila, no len v kúpeľni na obkladoch, niektorých 
stenách a stropoch. Základnou farbou je v tejto domácnosti 
sivá vo svetlom odtieni v harmonickej kombinácii rovnako 
svetlého dreveného dekoru. „Intenzívne farby na veľkých 
plochách v malom priestore pôsobia po určitom čase dráždivo 
až znepokojujúco. To som pre svojich klientov v žiadnom 
prípade nechcela. Preto sme u nich doma použili skôr zemité 
odtiene a ostré tóny sme vyhradili pre menšie plochy,“ hovorí 
dizajnérka. 

Hravosť na mieru
Drevo vždy vnáša do bytu pohodu. Preto ho zakomponovali 
aj do tohto interiéru. „Na mieru je vyrobené všetko od 
postele v spálni cez sedaciu súpravu v obývačke až po 
veľké kusy nábytku v celom byte, nevynímajúc kuchyňu,“ 
vymenúva Vierka. Ich spoločným znakom je hravosť, ktorú si 
majitelia v byte priali. „Obývačke ju dodáva policová zostava 
s roztancovanými dielmi a nápaditá knižnica. V kuchyni som 
ju docielila žltými hornými skrinkami, no a keďže do spálne 
bolo potrebné umiestniť aj pracovný priestor, navrhla som ho 
priam až minimalisticky.“ Atmosféru miestnosti do harmónie 
dostala celoplošná tapeta s nostalgicko-romantickým 
motívom. Rovnako aj tapeta s decentnou geometriou 
v obývačke je neprehliadnuteľná, a to priamo od vstupných 
dverí. 
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„Maximálne mi vyhovuje 
rozmiestnenie nábytku, ktoré je 
skvelé a praktické, no a kuchyňa? Tak 
tá je pre nás s manželom perfektná.”
– Henrieta, majiteľka

DO INAK NeNÁPADNej 
KuCHYNe s prevahou 
neutrálnej bielej a šedej 
farby priniesla výrazná 
žltá hravé osvieženie.
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návšteva

1 KONTRASTNý čeRVeNý PRuH na stene v obývačke pôsobí moderne a mladistvo. Rovnako ako nátura 
domácich. 2 V KúPeľNI zvolili  biely obklad s dreveným. Optické natiahnutie inak úzkeho priestoru si to 
priam žiadalo. 3 TAK V TejTO SPÁLNI sa napriek veľkej šatňovej skrini, úložných priestoroch pozdĺž celej 
steny a komfortnej manželskej posteli s nočnými stolíkmi dá skutočne ešte aj tancovať.
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ViEra HEnczEOVá
– dizajnérka,  
PEGAS studio,  
www.pegasstudio.sk
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„Pri zariaďovaní bytu som 
volila nadčasovosť. Farebné 
prvky som navrhla v odtieňoch 
odpozorovaných v prírode tak, aby 
interiér pôsobil prirodzene. Dôraz 
je skôr na farebných akcentoch 
a doplnkoch. 

„Farebnosť interiéru je vyvážená použitím 
svetlého dreveného dekoru, sivej farby 
a jednotnej podlahy v celom interiéri.”

TAPeTA s nostalgickým 
motívom navodzuje 
v spálni príjemnú 
relaxačnú atmosféru. 
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výber

Farbám vstup povolený
Napriek tomu, že väčšina z nás doma uprednostňuje neutrálne zemité farby, občas sa netreba báť 

povedať aj výraznejším odtieňom – vitajte! Nemusí ísť práve o explóziu farebnosti. Stačí si nájsť dva 
výrazné odtiene, ktoré sa k sebe hodia, a tým dať zelenú.

TEXT  KRISTÍNA FALŤANOVÁ FOTO  ARCHÍV FIRIEM

1 Závesné svietidlo BeLLIe OD KANLux, z HLINÍKA, čIeRNA KOMBINOVANÁ SO zLATOu, PRIeMeR 18,5 CM, VýšKA 17,2 CM, 41,63 €, www.SVIeTIDLALuSTRe.SK 
2 Záclony z BAVLNY A POLYeSTeRu S PuzDROVýM čeLOM, SVeTLý KAKI ODTIeň, DVA KuSY V BALeNÍ, 120 × 250 CM, 19,99 €, H&M HOMe 3 oZdobný vankúš 
VANDRIS V SIVOzeLeNej FARBe, BAVLNA, 45 × 45 CM, 10,99 €, jYSK 4 RoZkladacia pohovka FLORYDA S úLOžNýM PRIeSTOROM, LÁTKOVý POŤAH, 203 × 96 × 
102 CM, 449,90 €, KIKA 5 polica BROOKLYN zICK zACK V BIeLej FARBe, 150 × 60 × 30 CM, 439 €, KARe DeSIgN, LIgHTPARK 6 kobeRec CARLITO OD eKO RugS, 
z POLYeSTeRu, 160 × 230 CM, 194,89 €, BONAMI 7 tapeta ROMANTIC OD ADRIANI e ROSSI S NOSTALgICKýM MOTÍVOM, VINYL, OD 72 € zA M², PegASSTuDIO.SK
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