
Z kuchyne spálňa

Milá redakcia,
chcel by som Vás požiadať o pomoc pri riešení 
nášho bývania. Ide o menší jednoizbový byt, ktorý 
by sme radi zariadili tak, aby nám život v ňom 
poskytol čo najviac komfortu. Do obývacej izby 
by sme chceli umiestniť spací kút – napríklad 
vo forme vyvýšenej postele, pod ktorou by sa 
nachádzal šatník. Chýbať by nemal ani dostatok 
ďalších úložných priestorov na ďalšie oblečenie 
a iné nevyhnutnosti. 

Srdečná vďaka,
Martin   

Pôvodným zadaním klienta bolo umiestniť v obý-
vacej izbe sedačku a vyvýšenú posteľ s úložným 
priestorom v spodnej časti. Spací box by však zabral 
priveľa miesta, takže sme sa rozhodli navrhnúť 
úplne novú dispozíciu. Kuchyňu sme presunuli do 
obývacej izby – tak sme vytvorili jeden priestor, 
zlučujúci obývaciu izbu, kuchyňu a jedáleň, pričom 
spálňu sme presunuli do pôvodnej kuchyne. Toto 
riešenie sa klientom okamžite zapáčilo a pochvaľo-
vali si, koľko miesta byt odrazu prináša. Požiadav-
kou klienta bolo aj dostatočné množstvo úložných 
priestorov, ktorých správne nadimenzovanie môže 
byť v menších bytoch problematické. Do predsiene 
sme umiestnili zrkadlovú vstavanú skriňu a úložné 
plochy tvoria aj podstatnú časť obývacej izby. Ďalšiu 
šatníkovú skriňu sme navrhli aj do spálne. 

Profi riešenie

Problém čitateľa

Malý jednoizbový byt prešiel 
kompletnou rekonštrukciou. 
V rámci nej sa nakoniec zmenila 
aj dispozícia, vďaka čomu sa byt 
„nafúkol“ – z pôvodnej kuchyne 
sa stala spálňa. 

KIVVI architects
Mgr. art. Kristína Poržoltová
Ing. arch. Ivana Paľková
Hviezdoslavovo námestie 20
811 02 Bratislava
kivvi@kivvi.sk, www.kivvi.sk

NÁVRH KIVVI ARCHITECTS
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KuchynsKú lInKu sa architektky rozhodli presunúť 
zo samostatnej miestnosti do obývacej izby. Uzavreté 
police pôsobia jednoliatym čistým dojmom, čo malému 
priestoru prospieva. 

PrVé trI moduly na mieru 
zhotovenej nábytkovej zostavy 
v obývacej izbe patria kuchyni. 
Nachádzajú sa tu zabudované 
spotrebiče – chladnička, vstavaná 
rúra s mikrovlnkou  
a potravinová skriňa.

Pôdorys PôVodného staVu
1 vstup do bytu
2 kúpeľňa
3 toaleta
4 obývacia izba
5 kuchyňa

Pôdorys náVrhu
1 vstup do bytu
2 kúpeľňa
3 toaleta
4 obývacia izba s kuchyňou
5 spálňa
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JedálensKý stôl 
pre tri osoby architektky 
umiestnili pod okno. 
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„Farebné a materiálové riešenie interiéru sme prispôsobili veľkosti bytu. Zvolili sme 
svetlý odtieň vinylovej podlahy, ktorú sme doplnili nábytkom bielej farby v kombinácii 
s brezovou preglejkou. Doplnkovými farbami sú sivá, okrová a mentolová. Vďaka ním 
pôsobí byt svetlo a veselo.“ 

Ing. arch. Ivana Paľková, architektka 
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V obýVaceJ častI 
dominuje rohová sedacia 
súprava doplnená 
okrúhlym konferenčným 
stolíkom.  

Z PôVodneJ maleJ 
Kuchyne vznikla menšia, 
no plnohodnotná spálňa. 
Sympatickým prvkom je na 
mieru zhotovený policový 
systém za posteľou, ktorý 
poslúži napríklad ako 
knižnica.  

Máte problém so zariadením svojho 
príbytku? Naši spolupracujúci dizajnéri 
vám radi pomôžu. mailujte na adresu: 
riesenie@jaga.sk.

napíšte
nám

VInyloVá Podlaha sa vyznačuje 
mimoriadnou odolnosťou proti vode či pádom 
kuchynského riadu, preto je obzvlášť vhodná aj 

do priestoru kuchyne. 

neutrálne farby ako biela, sivá či dekory 
svetlého dreva menším priestorom pristanú. Aby 

miestnosť nepôsobila sterilne, zvoľte si jednu alebo 
dve výraznejšie farby doplnkov. 
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3x na dotvorenie 
atmosféry

1 ručne Pletený Puf, výška 35 cm, priemer 50 cm, bavlna, 
129 €, www.impressionen.de 2 VanKúš Tucan od značky Lifestyle, 
zelená zadná strana, 50 × 50 cm, 67 % vlna, 33 % nylon, 29,95 €, 
www.apropos-shop.sk 3 ZáVesné sVIetIdlo Norm 69 od 
značky Normann Copenhagen, priemer 42, 51, 60 alebo 78 cm, plast, 
od 93,13 €, www.designpropraganda.com

úložné 
PrIestory 
nechýbajú 
ani v spálni. 
Svoje miesto tu 
našla pomerne 
veľkorysá 
šatníková skriňa. 

na stenách chodby, 
v obývacej izbe aj za posteľou 
v spálni sa nachádza biela tapeta 
s jemným vzorom, ktorá priestor 
zmäkčuje a zútulňuje. 
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Výrazným prvkom interiéru  
sú svietidlá, ktoré príjemne dopl'ňajú  

celkový koncept bytu.
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