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Skicář
Tento extrémně otevřený 
interiér zaujme 
množstvím denního 
světla, které sem proniká 
kompletně prosklenými 
obvodovými stěnami. 
Protože vytvořit útulná 
zákoutí a navodit 
domáckou atmosféru je 
v takto koncipovaném 
domě složité, pozval 
si designér na pomoc 
přírodní materiály 
a uměřenou barevnou 
škálu.

Absolvovala FA ČVUT v Praze. Po praxi 
v několika firmách založila v roce 2003 vlastní 
architektonické studio. Zabývá se studiemi se 
specializací na návrhy interiérů soukromých 
i veřejných staveb – ve svém portfoliu má 
přes 150 realizací. Od roku 2002 stálou 
spolupracovnicí časopisu DŮM&ZAHRADA, 
od roku 2010 přispívá na web www.kuchyne.cz.
Více informací na www.haroldova.cz

ING. ARCH. VERONIKA HAROLDOVÁ
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116  DŮM & ZAHRADA

Podlaha s kobercem
Velkoryse prosklené posuvné stěny umožňují v teplých měsících 
intenzivní propojení interiéru s exteriérem, a příjemně tak rozšiřují 
obytnou plochu domu. Kvůli rušnému každodennímu pohybu z domu 
na terasu a do zahrady během léta byla v přízemním bungalovu zvolena 
na podlahu praktická betonová stěrka. Ve světle krémovém provedení 
působí navzdory hladkému lesklému povrchu teple a současně odráží 
maximum denního světla, čímž násobí dojem velkoryse otevřeného 

prostoru. Pod sezením je příjemně zateplena 
luxusním hedvábným kobercem tón v tónu.

Originální osvětlení
Osvětlení proskleného bungalovu na přehledném půdorysném obdélníku 
má svá specifika. Kromě halogenových spotů nenápadně zabudovaných 
v sádrokartonovém podhledu spoléhal architekt především na efekt 
originálních svítidel. Mobilní stropní lustr zvládne osvětlit jídelní stůl 
stejně jako barový pult a majestátní stolní lampa s textilním širmem večer 

vykouzlí intimní atmosféru. Ačkoliv svítidla 
nemají společný tvar, styl ani barvu, skvěle 
dokreslují atmosféru. Na zajímavosti jim 
dodává velkolepé měřítko.

Skicář

Zajímavé solitéry
Obě dlouhé pohovky, které rámují sezení, doplňují atypické solitéry. Kromě 
půvabných subtilních křesílek zaujme především originální konferenční 
stolek z kusu hrubě opracovaného dřeva. Ruční opracování nechalo 
působivě vyniknout dekorativní kresbu i strukturu přírodního dřeva. 
Přímo vyzývá k bezprostřednímu dotyku, pohlazení. 
S dřevěnou částí zajímavě kontrastuje skleněná 
deska i etážová police, která dodává stolku moderní 
výraz. Černý kožený taburet s měkce zaoblenými 
hranami je na světlém koberci nepřehlédnutelný!

Unikátní stolek obohacuje přísný pravoúhlý interiér 
příjemně nepravidelnými tvary a výraznou strukturou 
rostlého dřeva. Obojímu dává vyniknout hladká 
skleněná deska. Exotické stolky dýchající atmosférou 
dálného východu prodává firma Snel Furniture (cena dle typu a provedení).

Mírná barevnost

Ručně vázaný viskózový koberec z umělého 
hedvábí interiér rozsvítí jemnými odlesky 
elegantně hladkých vláken a dodá mu punc 
luxusu. Koberec z řady Silk Design prodává firma 
Voivo (cena 20 795 Kč za rozměr 140/200 cm).

Originální stropní svítidlo nad jídelním stolem 
lze nahradit podobně univerzální stojací 
lampou. Lampa Twiggy Terra zaujme subtilní 
konstrukcí a efektně jednoduchým tvarem 

stínidla, které je díky černé barvě v interiéru nepřehlédnutelné. Svítidlo 
z dílny Foscarini dováží do ČR Designpropaganda (cena 32 432 Kč).

Ačkoliv stolní lampa se stojací stylově kontrastuje, do interiéru 
obě přirozeně zapadnou a inspirativním způsobem dokreslují 
atmosféru. Honey Silver Lamp je vysoká 44,5 cm a okouzlí efektně 
prolamovanou kovovou nohou. Prodává Flamant (cena 4470 Kč 
a 1900 Kč za textilní stínidlo).

Dřevěná váza přirozeně navazuje na materiál obkladu a její dokonale hladký povrch kontrastuje s hrubě opracovaným dřevem konferenčního stolku. 
Vázu z exotického dřeva kokosové palmy dováží z Indonésie firma INZaK (cena 224 Kč)

Barevná paleta je záměrně omezená na neutrální hnědé odstíny. Sahají od krémové (podlaha) přes teple béžovou 
(ratanový výplet křesílek), barvu kapučína až po čokoládově hnědé potahy sedacích souprav. Celek oživuje 

dřevěný obklad s nádechem do zrzava, který nachází odezvu ve zlatavé patině lustru. Široká paleta hnědých tónů působí velmi klidně až relaxačně 
a současně dokáže navodit domáckou atmosféru. Protože v interiéru nejsou žádné výrazně barevné prvky, detaily ani dekorace, neodvádějí pozornost 
od atraktivního panoramatického výhledu za oknem.



Velkorysé sezení
Do velkoryse otevřeného prostoru patří výjimečný nábytek odpovídajícího 
měřítka. Extrémně dlouhá pohovka s něžně sametovým hnědým potahem 
nabízí pohodlné sezení hned několika osobám současně a zároveň 
přirozeně odděluje jídelnu od relaxační části pokoje. S ohledem 
na prosklené stěny je sezení situováno volně v prostoru, vymezené samotným nábytkem: 
dvojici pohovek na půdorysu rovnostranného „L“ efektně doplňují dvě subtilní křesílka, která 
svými proutěnými výplety zajímavě kontrastují s pohodlnými čalouny sedaček.

Subtilní konstrukce křesílek z ratanu působivě kontrastuje s masivní hmotou sedací soupravy. 
Originální ratanové křesílko Hulto s jemně zaoblenými tvary prodává IKEA (cena 1290 Kč).

Dřevěný obklad
V bungalovu na půdorysu extrémně štíhlého obdélníka s oboustranně 
prosklenými stěnami do zahrady není mnoho stěn, ke kterým by bylo 
možné postavit nábytek. Proto ho tu není mnoho a interiér je třeba stylově 
a vkusně zateplit jiným, méně obvyklým způsobem. Významnou roli tu hraje 
efektní velkoplošný obklad stěn kuchyně z přírodní dýhy. Kromě toho, že 
do přesvětleného interiéru vnáší přiměřený kontrast, pocitově ho protepluje 
a zútulňuje, také velice efektně ukrývá dveře nenápadně vestavěných skříní.
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Velkoplošný dřevěný obklad lze realizovat různými způsoby: truhlářem na míru 
z běžně dostupných deskových materiálů nebo systémovým obkladem. Na fotografii je obklad stěny 
palisandrovým dřevem v systému E3, který vyrábí firma Tilo Austria a do ČR dováží např. Podlahové 
studio Tilo Brno nebo Interiérové studio Mandelli (cena dle rozsahu a druhu dřeva).

foto tiLo

Centrální
vysavače

www.husky.cz

Doživotní záruka

NEWAG spol. s r.o.
tel: 261 221 528
zelená linka: 800 139 076
e-mail: info@newag.cz

Specialista na centrální vysavače

Akční nabídka
na HUSKY
CYKLON
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HADICE VE ZDI

Vytáhněte si hadici rovnou
ze zdi a začněte vysávat.
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