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S květy

ZA ZÁDY

Princovi si s velkým pokojem
nevěděli rady, a tak napsali k nám
do soutěže. Díky výhře tu teď mají
milovanou zelenou, originální kus
přírody, moderní nábytek i stylovou
atmosféru. text ROSTISLAV ZEMAN | foto lina nÉmeth
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Rohová sedací
souprava Chantal,
47 265 Kč,
konferenční
stolky COM.P.AR
546 a 547, 11 710
a 10 580 Kč, stojací
lampa Trombone,
8850 Kč, vše Nábytek
Říha; závěsná
lampa Zaragoza,
Rendl Light Studio,
4200 Kč; fototapeta
Pampeliška, design
Zuzana Bernasovská,
480 × 260 cm,

Interiérová
designérka
zuzana
bernasovská

Z velké místnosti, která slouží jako kuchyň

i obývací pokoj, jsme udělali příjemně zabydlený celek
vyrobilo Artpro,
6000 Kč; závěs
Tupplur, Ikea,
998 Kč/2 ks; koberec
Padgett delft rug,
160 × 260 cm,
Designers Guild;
police Lack, Ikea,
249 Kč; na polici váza
a mísa, BoConcept,
2310 a 4180 Kč;
květináč Cylinder,
sklo, Ikea, 399 Kč/3 ks;
šípková větev,
Květinářství Mário
Wild, 290 Kč

PŘED

❱❱ rozpočet 150 000 + 80 000 Kč
❱❱ utraceno 231 300 Kč
V ČEM BYL PROBLÉM

naše řešení

Pokoj byl zařízený nábytkem
staršího data. Nezabydleně
působící prostor navozoval
dojem chladu a neútulnosti
kvůli přemíře bílé barvy.

Vnesli jsme moderní a funkční
zařízení, které koresponduje
s novými barvami na stěnách
i s originální fototapetou, kterou
navrhla naše designérka.

VŠE o obýváku

výsledný efekt

Velká místnost v rodinném
domku plní funkci kuchyně,
jídelny a obývacího pokoje. Celou
plochu propojuje lino s dekorem
dřeva tmavšího odstínu.

Pokoj působí moderně, svěže
a útulně. Zvýšily se možnosti
jeho využití – rozšířily se sedací
i odkládací plochy, přibyly
úložné prostory i nová světla.

✓ NÁKUPNÍ KOŠÍK
výhra Nábytek Říha 150 000 Kč
koberec
25 000 Kč
židle
9 160 Kč
světla
15 710 Kč
výmalba
5 000 Kč
celkem
204 870 Kč
doplňky
celkem

26 430 Kč
231 300 Kč

730 cm
sedačka
židle
lustr

lampa

Ě n í e vaše
m

VĚNoval NÁBYTEK
ŘÍHA

stolky

koberec
kuchyň
koše

450 cm
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ObÝVACÍ POKOJ
v HoDNOTĚ 150 000 Kč
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tv stěna s komodami

chodba
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jak na to
Bílou barvu ve velkém prostoru omezte. Bílá prostor
opticky zvětšuje, místo útulnosti vnáší neosobní chlad.
Ve velkém pokoji ji proto použijte spíše jen na doplňky.
Pracujte s výraznými barvami. Musejí ale ladit se
zvolenými doplňky. A zvolíte-li na jednu stěnu výraznou
barvu, na vedlejší či protilehlé stěně s barvami opatrně.
Předem si ujasněte, které materiály či barvy kde
zopakujete, aby vám propojily velký prostor.

výherkyně
Paní Jitka Princová dlouho nemohla uvěřit, že se
jí dárkový certifikát ani naše designérka Zuzana
Bernasovská nezdají. Desetiměsíční Tomík a tříapůlletý
Ondra se ovšem z výhry neradovali – jako kdyby tušili,
že nezřízená eldoráda na starém nábytku jim končí.
VPRAVO
Fototapeta
Pampeliška,
design Zuzana
Bernasovská,
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480 × 260 cm,
Artpro, 6000 Kč;
bílý květináč,
plast, 350 Kč,
květina, 300 Kč,

vše Květinářství
Mário Wild;
polštář,
BoConcept,
1290 Kč

ontra
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Produkční Honza Vápeník
zkompletoval nové židle

3× vzory KOBERCŮ
Designérka připravila ještě další varianty koberců
s různými dekory, při jejichž výběru dbala na to,
aby nešlo o květinové vzory. „Vzhledem k ladění
tapety by rostlin bylo už moc,“ vysvětluje.
Estella, 100% vlna, ručně
nastřelovaný, 140 × 200 cm,
Carpet design, 11 200 Kč

Koberec
Padgett delft rug,
160 × 260 cm,
Designers Guild,
25 000 Kč; závěs
Tupplur, Ikea,
998 Kč/2 ks;
polštáře: s pruhy,

1290 Kč, modrý
s potiskem, 1760 Kč,
oba BoConcept;
čistě modrý, 490 Kč,
sedáky, 259 Kč
za kus, svícen, 99 Kč
vše Kika; mísa,
BoConcept, 1390 Kč

Foto: Lina Németh

Ikea Stockholm,
oboustranný,
vlněný, ručně tkaný,
300 × 200 cm, Ikea,
5990 Kč

Pixel, 100% vlna,
vícebarevné provedení,
170 × 240 cm, BoConcept,
16 990 Kč

N

Nadšení Jitky Princové ze Slaného, když se dozvěděla
o výhře v soutěži z čísla 6 Marianne Bydlení, si možná
vybavujete z videa na našem Facebooku. Výhra stylového zařízení v ceně 150 000 Kč, které věnovala prodejna
Nábytek Říha, přišla jako na zavolanou – Princovi zrovna
řešili, co s lustry – z bílých stěn jim totiž trčely jen dráty
a objímky… „Obývák i kuchyň byly po předchozím
majiteli domku tmavé. Když jsme interiér rekonstruovali,
dopřáli jsme mu proto bílou. Tolik, že jí bylo až moc.
Nábytek z minulých bytů dosluhoval, a protože máme
www.mariannebydleni.cz prosinec 2010

69

Obývací stěnu
řemeslníci z prodejny
Nábytek Říha
připevnili přímo
na zeď. I když se
délka skříněk téměř
kryje s délkou stěny,
nábytek působí
vzdušně a paní Jitka
si pochvaluje, jak
snadno se prostor pod
ní udržuje v čistotě.

Váza, BoConcept,
2310 Kč; květináč Cylinder,
399 Kč/3 ks, police Lack,
249 Kč, obojí Ikea

Tmavý odstín stěny
i podlahy dá vyniknout
bílým doplňkům
kde jsme nakupovali
Stylový nábytek a doplňky Skříňky z poctivých kousků
pěkně prokresleného dřeva i kvalitní sedací nábytek se
zajímavými barvami potahů nabídl Nábytek Říha.
Originální fototapety Firma Artpro vyrábí omyvatelné
tapety z vinylu se vzorem na přání zákazníka. Naše
designérka Zuzana Bernasovská vytvořila dekor Pampeliška.
Nápadité barvy na stěny Barvy Etnika firmy Candis mají
řadu odstínů a metalický lesk. Efekt vzniká nanesením tří
vrstev – podkladu, neutrálního základu a toneru.

3× tvary

Designérka připravila i několik
dalších variant doplňků – jednak
těch drobnějších k umístění
na police, jednak větších, jako jsou
například stojací lampy.

Barevné vázy,
sklo, výška
16–30 cm,
cena od 830
do 1590 Kč,
BoConcept

Svícen Sagaform
Shine, sklo,
Naoko, 375 Kč
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Lampa,
BoConcept,
9260 Kč; šípková
větev, Květinářství
Mário Wild,
290 Kč; košík,
BoConcept,

3710 Kč; metalická
hnědozelená
barva na stěně,
Etnika, Candis,
odstín Oro Antico
col. 47,
www.candis.cz

rádi zelenou, měli jsme alespoň zelený přehoz na pohovce
a zelené závěsy na okně. I tak jsme se tady ale cítili neútulně a uvažovali jsme, co přesně udělat pro změnu.“
Interiérová designérka Zuzana Bernasovská věděla předem, o které kusy nábytku se v soutěži hraje, a tak jí bylo
jasné, že bude kreativně pracovat s barvami. „Princovým
padl do oka zelený potah pohovky s prodlouženou částí,
pro jednu ze stěn pokoje jsem tedy navrhla dvě barevné
varianty,“ říká designérka. Teplejší počítala s bronzovo-
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Foto: Lina Németh

Stojací lampa
Goosenek, chrom,
Kare, 3990 Kč

Obývací stěna
Orme, bílý lak a dýha
ořech, Nábytek Říha,
71 100 Kč; na polici
květináč, leštěná ocel,
Květinářství Mário
Wild, 10 880 Kč; vázy,
BoConcept, 2290
a 1870 Kč; na skříňce
modrý skleněný
květináč Cylinder,
Ikea, 399 Kč/3 ks;
drátěná mísa Trådig,
Ikea, 499 Kč; lampa,
BoConcept, 9260 Kč;
šípková větev,
Květinářství Mário
Wild, 290 Kč

PŘED
řeklY O proměnĚ
Jitka Princová „Zelená barva na stěně za televizí nás
napřed zarazila. Vybrali jsme totiž temnější odstín šedé, jenže
po zaschnutí z ní byla spíš khaki. Když se pak ale na stěně i jinde
objevily bílé doplňky, barva jako by zkrotla a v kombinaci s jinou
zelenou na potahu pohovky dodává pokoji na zajímavosti. Báli
jsme se, že kulaté stolky budou kvůli malému Tomíkovi stále
vzhůru nohama, ale jsou stabilní a díky tvaru bezpečné.“
Designérka Zuzana Bernasovská „Nejen barvy na stěnách, ale
i vinylovou fototapetu jsem měla připravenu v různých variantách,
například makrodetail trávy či listu. Taky květ pampelišky měl
svoji variantu – barevnou. Nakonec jsme v zájmu zklidnění jako
protiváhu k sytě zelené na stěně zvolili černobílou, matnou.“
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NAHOŘE Fototapeta
Pampeliška, design
Zuzana Bernasovská,
480 × 260 cm, Artpro,
6000 Kč
VLEVO Talíř, Kika,
295 Kč; vánoční
ozdoba, ptáček,
120 Kč/ks, vánoční
věnec, 1300 Kč, vše
Le Patio Lifestyle

hnědou, druhá studenější využívala barvu stříbrnošedou.
Manželé si vybrali studenější variantu. Barva má metalický lesk, a tak se hodí k nožkám taburetu i ke kovové
části stolu v jídelní zóně. Aby se utvrdilo také optické
propojení pokoje s kuchyní, Zuzka barvu zopakovala
na čtvercové ploše stěny u jídelního stolu. Staré čistě bílé
židle doporučila vyměnit za židle s prvkem dřeva, protože
obývací stěnu si Princovi vybrali v provedení dýha ořech.
Rozruch do proměny vnesla hnědozelená barva na stěnu
za televizí. O zklidnění se však postarají bílé doplňky, ať
už police, dvojice lakovaných skříněk, nebo zčásti bílé
stolky. Kulatým tvarem korespondují s tvarem svítidel
i s dekorem pampelišky na fototapetě.

Foto: Lina Németh

Barva s metalickým leskem na stěně
u jídelního stolu vytváří decentní
přechod mezi obývákem a kuchyní

Metalická stříbrná
barva na stěně:
Candis, podkladová
barva Fondo ATF
699 Kč/2,5 l, neutrální
základ Etnika
1999 Kč/2,5 l, toner
odstín Oro Antico Soft
tone 699 Kč/0,25 l,
www.candis.cz;

závěsná lampa
Zaragoza, Rendl Light
Studio, 2250 Kč; židle
Ikea PS Slingra, Ikea,
2290 Kč/ks;
prostírání, Kika,
399 Kč; věnec
1300 Kč, ptáček
120 Kč, vše Le Patio
Lifestyle

