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Využitý 
tretí rozmer

Nedostatok odkladacích priestorov je typickou bolesťou malých bytov.  
Tri mladé architektky však našli na 38 m2 miesta na odkladanie až-až  

a ostalo ho dosť aj na obývačku, spálňu, pracovňu, knižnicu...  
Hľadali totiž nielen na ploche, ale využili aj tretí rozmer priestoru.

Viac vrstiev priestoru. 
Nad nedostatkom plochy 
architektky zvíťazili využitím 
miestnosti v celej jej výške. 
Z „obývačky na prízemí“ 
sa dostanete cez „knižnicu 
na medziposchodí“ do 
spálne (respektíve postele) 
na najvyššej úrovni. A pod 
všetkým sú možnosti na 
odkladanie.

Pod posteľou je šatníková 
skriňa, ktorá siaha asi do 

polovice jej hĺbky – jednak pre 
konštrukciu postele, jednak 

z dôvodu praktického používania 
skrine. Za skriňou je vykurovacie 
teleso, ktoré bráni kondenzácii 

vlhkosti v tomto uzavretom 
priestore – posteľ je totiž pri 

obvodovom múre starého domu.

Pod laminátovou 
podlahou v neutrálnej 
sivej farbe je podlahové 

vykurovanie.

Takéto riešenie je vhodné do 
vysokých miestností. Tam, 

kde budete chodiť alebo stáť 
vzpriamene, potrebujete výšku 
asi 200 – 210 cm, na posteli by 
sa malo dať pohodlne sedieť 

(priestor nad ňou aspoň 90 cm).

Pozor 
na výšku!

Štvrtý rozmer – farba
Svetlé farby stien a nábytku sa postarali o to, aby 
miestnosti pôsobili vzdušne, doplnky v sviežich 

odtieňoch zelenej zas pôsobia mladistvo.
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Bytík ako na dlani. V jedinej miestnosti s plochou asi 25 m2 je pracovňa (1), 
obývačková časť, kde sa pozerá televízor (2), oddychová zóna s knižnicou (3) (ešte 
v nej chýba sedací vak) aj spálňa pre dvoch (4). A architektky mysleli dokonca aj 
na príležitostné nocovanie kamarátov (5). 

Nočné osvetlenie tu vyriešili originálne  
– panelom s podsvietením nad posteľou.

Nábytok do pracovne, ako aj všetok 
nábytok v byte, navrhli a nechali vyrobiť na 
mieru. Iba nábytkom presne na mieru sa totiž 
dá ideálne využiť daný priestor. Výnimkou sú 
stoličky – v pracovni sú dve dubové.

Konštrukcia pódií je vytvorená 
z pórobetónových tvaroviek a obložená 
laminátovým doskami s dekorom bukového 
dreva. 

Jednoizbový byt s obytnou plochou 38 m2 
zariaďovali architektky z KIVVI architects pre mladý 
pár. Dispozícia ostala pôvodná, všetky staré problémy 
vyriešili len novým zariadením. „Toto usporiadanie 
miestností je v danom priestore asi najlepšou 
možnosťou, navyše, veľké stavebné úpravy či presúvanie 
rozvodov by boli zbytočne drahé,“ zdôvodňuje Kika.

Knižnicové mimikry. Dvere medzi kuchyňou 
a izbou sú priestorovo úsporné – posuvné. Nenápadne 

sa zasúvajú za knižnicu v pracovnom kúte. Zadnú 
stranu knižnice tvorí doska mDF, natretá rovnakou 

zelenou farbou ako celá stena, takže pôsobia rovnako 
a rozdiel v hĺbke políc je takmer neviditeľný.

to je
dobré!

záves, ktorý by mal 
oddeliť posteľ od zvyšku 
miestnosti, zatiaľ neprišiel 
na rad. A mladej dvojici 

ani veľmi nechýba.

to je
dobré!

Veľká knižnica je nielen 
ďalším úložným priestorom, ale 
aj estetickým prvkom interiéru.

 stolička Simple, 
od 153 €, ton
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Váza OCKSÅ z ručne 
fúkaného skla, výška 20 cm, 

5,99 €, IKeA

Koberec HAMPEN, vysoký vlas, vlas: 100% 
polypropylén, podloženie: syntetický latex, 

133 × 195 cm, 27,99 €, IKeA

Rohová pohovka MÅNSTAD, rozkladacia, 
s úložným priestorom. 240 × 90 cm (š × h), 

maximálna hĺbka 155 cm. 349 €, IKeA
Obraz Migration  
od Ingrid Kepkovej,  
www.sashe.sk/time.Store

Konferenčný stolík zo série 
LACK, 55 × 55 × 45 cm  
(d × š × v), lesklý povrch,  
12,99 €, IKeA

Kvetináč BJÖRNBÄR, sklo, tónovaný lak, vonkajší 
priemer 14 cm, výška 13 cm, maximálny priemer 

kvetináča 12 cm, 2,99 €, IKeA

KIKA
Snažili sme sa vytvoriť 
čo najviac odkladacích 
priestorov tak, aby byt 
nepôsobil stiesnene.
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Nenápadne nápadité.
V malom priestore je nanajvýš dôležité udržiavať 

poriadok. Aby sa to dalo, je potrebné mať 
dostatok miesta na uloženie všetkých vecí. 

V pódiu s knižnicou 
je úložný priestor skrytý 

pod „padacími dverami“. 
Využíva sa na veľké 

neskladné predmety ako 
kufre či lyže.

V schodoch je ďalší 
odkladací priestor – zásuvky. 
V pláne ich síce bolo viac, pre 
konštrukciu schodov sa ich 
však nepodarilo zrealizovať 

všetky.

rozkladacia sedačka je z Ikey. Presne sa 
sem zmestila, bola za výbornú cenu, a ak niekto 
potrebuje prespať, pokojne môže. Hoci v návrhu 
sa počítalo so sedačkou na mieru, štandardné 

rozmery priestoru, ktorý na ňu architektka 
vyčlenila, umožnili aj konfekčné riešenie.

Vankúš LAPPLJUNG FÅGEL, poťah zo 100 % bavlny, 
so zipsom, obojstranný – na každej strane iný vzor, 

výplň polyester, 40 × 40 cm, 5,99 €, IKeA

Deka GURLI, zloženie: 70 % akryl, 30 % 
polyester, pranie v práčke. 180 × 120 cm, 

9,99 €, IKeA

Miska STOCKHOLM, oceľ, mäkký spodok 
nožičiek, priemer 42 cm, výška 9,5 cm, 

19,99 €, IKeA
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Drez a varná doska na opačných koncoch kuchyne síce pôsobia zvláštne, v skutočnosti 
však nie sú od seba veľmi ďaleko – určite nie ďalej ako pri bežnej rohovej linke. Pracovná 
plocha medzi nimi je však prerušená stenou, čo vytvára najmä psychologickú bariéru. Užívateľ 
bytu je ale s usporiadaním kuchyne spokojný: „Pracovná plocha je šikovne pri chladničke aj pri 
varnej doske a k drezu to nie je ďaleko. Drez je zasa pri jedálenskom pulte, takže to nemáme 
ďaleko so špinavými taniermi,“ hovorí.

Drez s ďalšou 
pracovnou plochou je 
na konci miestnosti.

Pult 
s barovým 
sedením 

využívajú 
domáci najmä 

na raňajky.

Hnedá dlažba 
tvorí príjemný 

kontrast k bielemu 
nábytku a stenám.

Predsieň a kuchyňa na seba plynulo nadväzujú 
– pôsobia skôr ako dlhá chodba s dverami na jednom 
a oknom na druhom konci. Biele steny i jednoduchý 
biely nábytok rozšírili priestor aspoň opticky.

Sadrokartónový 
podhľad znížil výšku 
miestnosti – proporcie 

úzkeho dlhého priestoru tak 
pôsobia príjemnejšie.

Stojan na servítky RYMLIG, 
oceľový, 9,5 × 4 cm (d × š),

1,49 €, IKeA

Taniere a misky zo série 
ÖVERENS, so vzorom 

v bielo-zelenej farebnosti,
od 2,49 €, IKeA

KIKA
Takáto úzka kuchyňa veľa mož-
ností na zariadenie nedávala 
– toto je podľa mňa najlepšie 
možné riešenie usporiadania. 

KIVVI ARCHITECTS
INg. ARCH.  
IVANA KRÍžENECKá 
mgR. ART.  
KRISTÍNA PORžOLTOVá 
INg. ARCH.  
IVANA KOLOmAZNÍKOVá
www.KIVVI.SK

Kuchyňa je veľmi úzka. V najužšom 
mieste má šírku asi 1,6 m, 

v rozšírenom 2,1 m – to je tak 
akurát na skrinku pri jednej stene.
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REKLAMNÝ TEXT

Tradičným 
spôsobom, ako 
udržať podlahu 
v čistote, bolo 
použiť handru, 
vedro s vodou 
a univerzálny 
čistiaci 
prostriedok, 
rozpustný vo vode. 
S tým je však 
koniec! Nový Bona 
Spray Mop ponúka 
účinné a šetrné 
čistenie.

Rozdiel medzi bežným mopom 
a mopom Bona Spray Mop je taký, že 
kým pri bežných mopoch žmýkate vo 
vedre handru a na podlahu nanášate 
usadenú špinu, ktorú roztierate po 
celej podlahe. Bona Spray Mop iba 
vytiahnete zo skrine a upratujete. Stačí 
len stlačiť páčku na dávkovanie čističa. 
Mikrovláknová utierka na Bona Spray 
Mop pohltí špinu dovnútra, takže 
usadenú špinu nerozotiera na podlahe.
Použitie nadmerného množstva vody 
drevenej podlahe škodí. Bona Spray 
Mop si dávkujete podľa svojej vlastnej 
potreby a podlaha tým netrpí.
Bona Spray Mop je mop určený na 
čistenie všetkých druhov podláh. 

Mop s otočnou hlavou 
dosiahne aj do ťažko 
prístupných miest. 
Mikrovláknová čistiaca 
utierka, ktorú možno prať, 
vydrží až 300 vypraní, je však 
potrebné prať ju bez aviváže!

Súprava obsahuje Bona 
Čistič na parkety, Bona 
Spray Mop a Bona 
čistiacu mikrovláknovú 
utierku.

www.bonaspraymop.sk
www.bonaspraymop.cz

Bona Spray Mop 
Ľahké čistenie podláh bez vody, bez vedra

S èasopisom Môj dom máte 
možnosś vyhraś exkluzívne mopy 
od spoloènosti Bona – experta 
na starostlivosś o podlahy od 
roku 1919, ktoré vïaka svojej 
technológii ponúkajú efektívne 
èistenie všetkých typov 
podláh. Staèí iba nastriekaś 
èistiè na podlahu a zotrieś. 
Nepotrebujete ani vedro!

Súśažná otázka:

Z akého materiálu je vyrobená 
Bona Spray Mop utierka na 
èistenie podláh?
A) z mikrovlákna
B) z mäkkej bavlnenej textílie
C) z polyesteru
Zapojiś sa môžete jednoducho. Staèí, ak správne odpoviete na súśažnú otázku a odpoveï zašlete 
do 5. 5. 2013 prostredníctvom SMS na èíslo 7507 v tvare: 
MD medzera SPRÁVNA ODPOVEÏ medzera MENO medzera PRIEZVISKO medzera ULICA 
medzera CISLO medzera PSC medzera MESTO
Príklad: MD C JAN VYMYSLENY NEZABUDKOVA 6 82108 BRATISLAVA
SMS službu poskytuje INTERACTIV.ME, s. r. o./www.interactiv.me Cena spätnej SMS je 0,50 € 
s DPH.

Podrobné podmienky súśaže nájdete na www.mojdom.sk. Použitá fotografia je ilustraèná. Finanèná hodnota výhry zodpovedá bežným maloobchodným cenám.

www.bonaspraymop.sk

SÚŤAŽ o 10× Bona Spray Mop

55 €

účinné a šetrné 
čistenie.
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