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Noví majitelia apartmánu v Barcelone mali jedinú
túžbu: vytvoriť si oázu pokoja, kde si oddýchnu
po celodennom strese v rušnom veľkomeste.

Obývačku smerom ku kuchyni uzatvára
diagonálne osadený kozub s drevenou povrchovou
úpravou. Stena s televízorom sa dá jednoducho
zakryť bielym panelom.
Kozub má veľmi precízne vypracovanie a pôsobí
dokonale aj v detailoch.

I

nteriérová architektka Susanna Cotsová, ktorej túto úlohu zverili,
je známa svojou náklonnosťou k bielej farebnosti interiéru. Rada
ju používa na vytvorenie harmonického prostredia s dobrou
svetelnosťou a pocitom väčšej vzdušnosti. Na neutrálnom pozadí
bielej krásne vyniknú štruktúry prírodných materiálov. Apartmán
s rozlohou 180 m2 má navyše výbornú polohu, ponúka tie najkrajšie
výhľady na mesto s jeho dominantami. S veľkými oknami maximálne
využíva svoj potenciál a vizuálne integruje interiér a exteriér. Spoločne vytvárajú jedinečnú atmosféru vo vzájomne prepojených zónach.

Kozub verzus televízor

Pôsobivým akcentom v obývacej izbe je diagonálne situovaný
kozub, vychádzajúci do priestoru. Do interiéru vnáša teplo nielen
svojou funkciou, ale aj materiálovým vyhotovením s povrchom dubového dreva. Čisto biela stena pri ňom ukrýva stenu s audio-videotechnikou. Tá sa teda nestáva bežnou súčasťou obývačky, ako býva
zvykom, domáci dávajú prednosť kozubu.
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na návšteve
Za povšimnutie
stoja atypické
úchytky
na interiérových
dverách
a vstavaných
skriniach
na šatníku.

Jedáleň a obývacia izba môžu byť v letných mesiacoch
maximálne otvorené a prepojené s priľahlou terasou, z ktorej
sa ponúka prekrásny výhľad na Barcelonu.
Zaujímavý je zabudovaný kozub v rovine podlahy,
osadený na hranici medzi krytou terasou a prechodným
balkónom, ktorá opticky uzatvára sedenie.
S interiérovým kozubom v obývačke ho spája čierne
orámovanie a biele okruhliaky.
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Drevené lamely so zabudovaným osvetlením
a v kombinácii s celosklenenými priečkami vytvárajú
zaujímavé priehľady a kompozície z rôznych uhlov.

Kuchyňa je od obývačky
oddelená prechodnou servisnou
miestnosťou. Tak ako v celom
interiéri, aj tu sa striedajú dve
povrchové úpravy: biely lak
a prírodný dub. Všimnite si aj
jednoduché a elegantné osvetlenie.
Zaujalo nás riešenie kuchynskej
linky s menším a väčším drezom,
ktoré je na naše pomery netypické.

Susanna Cots

autorka interiéru
www.susannacots.com

Živým kvetom v črepníkoch
integrovaných priamo do obkladu
a skríň sa darí aj na chodbe, lebo
vďaka celoskleneným priečkam
majú dostatok svetla.
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V tomto interiéri som kládla dôraz
na funkčnosť, vizuálny komfort a hru
svetla. Nechýba tu moja obľúbená
biela ako farba inšpirácií. Spoločným
výsledkom je citlivý vyvážený dizajn,
v ktorom sa jeho obyvatelia cítia
príjemne, pohodlne a uvoľnene.

marec 2017

35

na návšteve

Postele
na vyvýšenom
pódiu s bohatým
odkladacím
priestorom
sú na mieru
vyhotovené
z identického
dubového dreva
ako parkety.
Obe
študentské izby
dospievajúcich
detí majú vlastné
hygienické
zázemie,
jednoduché
zariadenie, kde
hrá dominantnú
rolu krásny povrch
dubového dreva.

Druhú posteľ
ozvláštnila
dizajnérka
praktickým čelom
z dubových dosiek.

Spálňa majiteľov s krásnym výhľadom
na veľkomesto nepotrebuje veľa zariaďovacích
prvkov. Postačila kvalitná posteľ a čelo
vyhotovené na mieru s milou trojkombináciou
svietidiel.

Atypické wellness

Centrom bytu a obľúbeným miestom domácich je zóna na relax
a štúdium obložená drevenými lamelami. Aby vynikla krása dreva
a kompozičná rytmika lamiel, obkolesuje ju len číre sklo a biela
farba. Príjemnú atmosféru do nej vnáša nápadité zabudované osvetlenie. Blízku chodbu lemujú atypické skrine s integrovanými vázami
so živými rastlinami. Celý priestor pôsobí upokojujúco, vyrovnane
a má nadčasový vzhľad.
Inéz BÚCI, Foto: Mauricio FUERTES
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