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SPECIÁL

Interiér byl přeplněný věcmi, ale nabízel 
dobrý základ starého stavení. Podívejte 
se, jak se povedlo designérkám dokonale 

sladit původní kusy nábytku s novými doplňky 
a zařídit celý prostor tak, aby byl funkční 
i útulný zároveň.  ❖

www.oresi.cz, www.bonami.cz,  www.iprima.cz, 
www.chattahome.cz, www.pro-doma.cz,  
www.rako.cz

Manželé žijí v útulném domě, 
který přestavují, ve vesničce 
na Křivoklátsku. Manželka si přála 
odbornou pomoc s proměnou 
kuchyně. Došlo i na světnici.
Připravila: Elena Schindlerová     Foto: FTV Prima
Proměna: Renata Pápai a Veronika Haroldová

Jak v chalupě skloubit 
staré s novým

V kuchyni s rohovými okny byl 
nesourodý nábytek a skříňky bez 
dvířek kryly závěsy. Nika po zazděných 
dveřích poskytla místo pro police.

Světnice působila chaoticky. Mnohdy 
stačí zbavit se nepotřebných věcí 

a přestavět zařízení místností tak, aby 
spolu jednotlivé kusy ladily.
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CO SE ZMĚNILO:
●  Probourali zazděný 

průchod z kuchyně 
do pokoje.

●  Dvoje nevzhledná 
dvířka, ukrývající 
technologie, se 
schovala za bílý panel.

●  Dřevěný strop 
a obložení v kuchyni 
natřeli na bílo.

●  Upravovaný prostor 
citlivě oživilo několik 
designových solitérů 
a svítidel.

Jídelní stůl je nyní v zádveří. Osvětluje ho lustr 
vyrobený na míru. Z vnější strany má samet 
v barvě mědi, který barevně ladí s dlažbou.

V kuchyni designérky vycházely ze stávající 
dlažby, která jí udala barevný tón. Vybavily 
ji linkou Big Picture v běleném dekoru 
borovice Provence. „Elko“ nabízí spoustu 
úložného prostoru i s omezeným počtem 
horních skříněk.

Ve světnici designérky přestavěly kvalitní 
stylový nábytek z masivního dřeva 

do jednotlivých zátiší tak, aby prostor 
vyčistily a přitom zachovaly genia loci.
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Jednotlivé solitéry 
spojuje kvalitní 
zpracování i materiál – 
masivní dřevo a dýha.

Původní nábytek 
a nádobí doplnilo 

několik nových 
kousků, lněné 

běhouny a lustr.

Také parapet  
zdobí nové 
osvětlení.

Barvy hrají v místnosti velikou roli. 
Mohou zapříčinit, že pokoj působí 

harmonicky, příjemně a útulně, 
nebo zase chladně a stroze.
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Vybranou barevnou škálu skvěle doplňují 
vzorované rustikální obklady a pracovní 
deska v dekoru patiny.

S prostornou kuchyňskou linkou v dekoru 
běleného dřeva ladí i římské rolety na oknech.

KOLIK TO STÁLO:

●  Nábytek do kuchyně Big Picture, 76 695 Kč. 

Oresi 

●  Obklady série Betonico, 2 340 Kč. RAKO

●  Repase jídelního stolu, podnoží bílý nátěr, 

nová stolní deska, 2 000 Kč. Pro doma

●  Rozkládací sedací souprava Paris, 57 990 Kč. 

Jech
●  Zelená jídelní židle Actona Batilda, 2 599 Kč/ks.  

Bonami

●  2× závěsné osvětlení, 2× stolní lampa, 

18 160 Kč. CHATTA

Přemístěním nábytku se 
uvolnil prostor kolem kamen. 
Ve výklenku ve stěně teď 
vyniká soška Panny Marie.




