Interiér

Premyslená
KÚPEĽŇA V NOVOSTAVBE DOSTALA DO VIENKA
VEĽKORYSÚ ROZLOHU. NO ANI TÁ NEBOLA ZÁRUKOU,
ŽE ZARIADIŤ JU BUDE HRAČKA.

Nika pri vani môže plniť dekoratívnu funkciu
alebo tvoriť miesto na ukladanie šampónov.
Vysoké umývadlové batérie ponechávajú
komfortný priestor na umývanie rúk, ale aj
možnosť naplniť vodou nádobu na polievanie
kvetov.
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esať percent podlahovej plochy rodinného domu s triezvymi stopäťdesiatimi štvorcovými metrami pripadlo
miestnosti, kde sa snúbi rituál očisty s relaxom. Stačilo už len, aby sa niesla v jednoduchom štýle, pokojnej farebnosti, obýval
ju priestranný prechodný sprchovací kút
a predstava o vysnívanej kúpeľni by sa mladej domácej panej naplnila do bodky.

Od sna k realite
Navrhnúť kúpeľňu sami si majitelia netrúfli. Rozhodli sa pre profesionálnu pomoc
a ich kroky viedli do kúpeľňového štúdia
KD, kde sa návrhu ujala dizajnérka Ľubomíra
Matejková. „Zdalo sa, že na takej veľkej
podlahovej ploche bude rozmiestnenie zariaďovacích predmetov bez priestorových
limitov, no i tu som bojovala s centimetrami.
Dvoje dverí, počet sanitárnych prvkov a pri

Akcentom kúpeľne je dekoratívna
farba s metalickým odleskom nanesená
na podsvietenej sadrokartónovej konštrukcii.
Na stene nad vaňou je hĺbka sadrokatónového
predsadenia minimálna, aby neprekážala pri
vstávaní z vane.
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Dizajnérka využila dekoratívny predsadený
prvok aj na funkčné účely a zapustila doň
zrkadlovú skrinku zhotovenú na mieru.
Zapustené zrkadlové dvierka po zatvorení
presahujú cez konštrukciu a vytvárajú dojem
lepeného zrkadla.
Zásuvky pod umývadlami ako aj ostatné
skrinky sa otvárajú zatlačením. Bezúchytkové
dvierka prispeli k výslednému efektu „čistej“
kúpeľne. Tú zhmotňujú i ukryté odkladacie
miesta, ktoré nerušia svojím vystupovaním
do priestoru. Okrem zrkadla a ník k nim patrí aj
skrinka pri toalete, ktorá má vďaka vyše 20 cm
hrúbke steny dostatočnú hĺbku.
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Ing. Ľubomíra
MATEJKOVÁ
autorka kúpeľne
www.kupelnekd.sk

Líniové žiarivkové svietidlo v podhľade
osvetľujúce zrkadlový priestor je súčasne
aj hlavným osvetlením kúpeľne. S touto
funkciou mu pomáha dvojička situovaná
nad toaletou a bidetom. Sadrokartónová
stena, na ktorej je osadená WC misa
a bidet, vyžadovala siahnuť po zosilnenom
inštalačnom systéme.

Za povšimnutie stojí čisté riešenie upevnenia
sprchovacej zásteny, ktorá je osadená
v hliníkových profiloch skrytých v stene
a v podlahe. O odtekanie vody sa stará
diskrétny sprchovací žľab, ktorého dĺžka sa dá
upraviť na mieru.

niektorých zvýšené nároky na miesto urobili
svoje,“ priznáva.
Ani sprchovací kút prístupný z dvoch strán
nezapadal do koncepcie. „Takýto model potrebuje okolo seba dostatok priestoru, aby
bol vstup doň komfortný z oboch strán,“
ozrejmuje Ľubka, a dodáva: „Na stránkach
katalógu vyzerá síce lákavo, no pred kúpou
je dobré poznať aj jeho slabiny. Pripravte sa
na vodu nastriekanú po oboch stranách kúta,
ktorú treba zotierať, a chlad, ktorý počas sprchovania budete pociťovať, lebo vzduch sa
v ňom neohreje.“ Argumenty zabrali aj v tomto prípade a dnes domáca pani na „len“ jednostranne otvorený kút nedá dopustiť.

Skúška vodou
Zhmotniť predstavu o farebne a štýlovo
čistej kúpeľni si už dizajnérka vychutnávala:
„S tým, že kúpeľňa má pôsobiť harmonicky
a upkojujúco sa plne stotožňujem. A čo dokáže tieto pocity vyvolať viac než prírodné
farby, materiály, prípadne ich imitácie?“

INFO O MATERIÁLOCH
Obklad, dlažba: 

Villeroy & Boch
Upper Side CI10

Dekoratívna farba:		
Candis Etnika Argento Antico
Vaňa:

Villeroy & Boch Oberon 180

Sprchovacia zástena:Riho Scandic Flat
Sprchovací žľab:  Viega Advantix Vario
Umývadlá:  Hatria Happy Hour 02.00
WC misa, bidet:  Villeroy & Boch Joyce
Armatúry, sprchy: 
Hansgrohe Talis S, Axor Starck
Inštalačný systém, tlačidlo:
Grohe Rapid SL, Skate Air
Radiátor:

Zehnder Aura

Svietidlá:

Linea Light

Nábytok na mieru:
lakovaná MDF
doska s naneseným HPL laminátom
Stolička:

Duravit Starck
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Nika na hygienické potreby je na dosah
od sprchovacieho kúta, no zároveň
dosť ďaleko na to, aby si po sprchovaní
nevyžadovala utieranie.

Umiestnenie hlavovej a ručnej sprchy
na kratšiu stenu, eliminuje množstvo vody,
ktoré sa dostane za pomyselnú hranicu
sprchovacieho kúta. A šetrí aj na zástene,
ktorá si vystačí s menšou šírkou ako v prípade
sprchy situovanej oproti nej.
Skulpturálna stolička slúži rovnako dobre
na sedenie v sprche i ako odkladacie miesto.

Jednoliaty obkladový materiál na stenách a podlahe je akoby pozadím pre ostatné prvky. Ústredným motívom kúpeľne
je dekoratívna farba s metalickým odleskom
na predsadenej stienke. Horné a spodné
podsvietenie ešte zvýrazňuje jej plasticitu.
Zaujímavé riešenie predstavuje doska so
zásuvkami pod umývadlami, prelínajúca sa
s obmurovaním vane. Takýto návrh laminátového nábytku v dosahu vody, však nevzbudzoval veľkú dôveru u domácej panej.
Získal si ju, až po vykonaní jej osobného testu. „Nechala som vzorku dosky na niekoľko
hodín ponorenú vo vode. Presvedčila ma,
až keď skúškou prešla bez ujmy,“ uzatvára
s úsmevom sympatická majiteľka.
Katka ŠATANKOVÁ, Foto: Ján ČECHOVSKÝ
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