Text Erika Kuhnová
foto Miro Pochyba

Kuchyňa tvorí „záliv“,
na ktorý cez barový pult
nadväzuje jedálenský stôl
umiestnený v otvorenom
dennom priestore. Je tak
so zvyškom miestnosti
spojená, ale zároveň
od nej mierne opticky
oddelená.
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na návšteve
interiér rodinného domu
realizácia 2016
lokalita Bratislava

K praktickým aj štýlovým voľbám
patria zástena z tvrdeného skla a pracovná
plocha z technického kameňa. Sklenená
plocha bez škár je hygienická a jednoducho
sa udržiava, rovnako zmes drveného kameňa
a živíc, ktorá je navyše veľmi odolná,
takže zvládne aj chlapské zaobchádzanie
domáceho pána.

Zrealizovaná predstava
Otvorená denná časť s kuchynským „zálivom“ a barovým
pultom, na ktorý nadväzuje jedálenský stôl a obývačková
časť s pohodlnou sedačkou. Z dennej miestnosti vedú
veľké posuvné dvere na terasu, ktorá tak plynule nadväzuje
na obytný interiér – vďaka pohyblivým lamelám a bočniciam klimatickej pergoly, ktoré chránia pred slnkom,
horúčavou aj vetrom, si tu môže rodina užívať voľný čas
v každom počasí. Pokojná nočná zóna so spálňami je
dispozične oddelená od rušnej dennej časti. Manželia si
navrhli svoj nový dom presne podľa svojich predstáv a interiér si zobrala pod palec domáca pani. Od začiatku mala
jasno v praktických požiadavkách aj vo farebnom ladení,
ktoré malo byť v teplých prírodných tónoch. „Chcela som
niečo nadčasové – prírodné farby, tlmenejšie odtiene.
Niečo, čo sa neopozerá ani po rokoch,“ hovorí pani Danka.
Jej prvou voľbou pri výbere nábytku bola firma Merito –
mala na ňu totiž dobré referencie a vedela, že majú
v ponuke kvalitný nábytok. A naozaj tu aj našla zariadenie
od kuchyne až po spálňu, ktoré jej presne vyhovovalo. Pomohli jej tiež s výberom materiálov a technických detailov,
aby sa jej predstava interiéru stala praktickou realitou.
Nekonečné možnosti. Knižnica, ktorá nadväzuje
na kuchyňu a tvorí základ obývačky, očarila pani Danku
variabilitou. „Potrebovala som uzavreté odkladacie priestory,
barovú skrinku aj zásuvky, tiež knižnicu a miesto na veci, ktoré
by som mohla vystaviť,“ hovorí. Tento nábytok dokonale spĺňal
jej požiadavky, dal sa prispôsobiť a vyzeral originálne.

Dom, kde
nie je dôvod
niečo meniť
Domáca pani mala o interiéri nového rodinného
domu veľmi presnú predstavu. A nielenže vedela,
čo chce, ale mala aj šťastnú ruku pri výbere
dodávateľa, ktorý dokázal jej predstavy do
bodky splniť. Dnes je spokojná a na svojich
rozhodnutiach by nič nemenila.
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Krištáľové lustre,
ktoré boli snom domácej
panej, dodávajú noblesu
nielen všetkým izbám,
ale aj kúpeľniam.

Veľký jedálenský
stôl jednoducho patrí k
rodinnému domu, najmä
ak v ňom žije spoločenská
rodina. Pani Danka hovorí, že
ten ich je zázračný – vďaka
premyslenému systému
rozkladania môže veľmi
jednoducho – jednou rukou –
zmeniť jeho veľkosť tak, aby
k nemu usadila šesť, osem
alebo desať ľudí.

Kvalitná „hotelová posteľ“ bola ďalším rozhodnutím,
pri ktorom domáca pani nezaváhala. „V hoteloch som sa totiž
obvykle vyspala najlepšie,“ zdôvodňuje. Tzv. boxspringová alebo
kontinentálna posteľ pochádza zo severských štátov. Podstata
tohto veľmi komfortného riešenia spočíva v dvoch robustných
pružinových matracoch uložených na sebe. Vďaka výberu
z viacerých typov a tvrdostí dokáže takáto posteľ perfektne
vyhovieť rôznym požiadavkám.

Interiér v kocke
Kuchyňa:

Hanák

Zástena:

grafosklo, PD Slovakia

Pracovná plocha:

Technistone

Spotrebiče:

Miele, Siemens, Liebherr

Knižnica:

Mega-design, Hülsta

Koberec:

India, ručne tkaný

Sedačka:

Willi Schillig

Jedálenský stôl:

ET 20, Hülsta

Jedálenské stoličky:

Hülsta

Barové stoličky:

MIDJ

Posteľ:

Boxspring, Hülsta

Dodávka a realizácia interiéru: MERITO, www.merito.sk
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Jasnou voľbou domácej panej bola
v kuchyni kombinácia dreva a lakovaných
plôch, nechcela ale nič obyčajné. Nakoniec sa
rozhodla pre spojenie decentných teplých farieb
– smotanovej a kávovej – s orechovým drevom.

na návšteve

Frank Knüsting
obchodný riaditeľ
firmy Hülsta

O nábytku
z prvej
ruky

Frank Knüsting vie o nábytku veľa.
Pracuje totiž ako obchodný riaditeľ
v nemeckej rodinnej firme Hülsta, takže
sa prirodzene v produktoch svojej
značky dobre orientuje. Lenže on nie je
len teoretický znalec. Nábytkom Hülsta
má zariadený aj vlastný byt.

Trendová kuchynská stena je situovaná naproti
linke. Siaha až po strop, čo je elegantné aj šikovné
riešenie, ktoré poskytlo viac odkladacieho priestoru.
Tu je zabudovaná vínotéka aj parná rúra, na ktorú
nedá domáca pani dopustiť.

Veľká „rodinná sedačka“ určuje
v otvorenom dennom priestore imaginárne
hranice obývačky. Atypický kus vyrobili na
mieru tak, aby presne sadol do priestoru
a splnil požiadavky majiteľov na pohodlie.
Na oživenie kombinácie hnedej kože
s drevom a odtieňmi béžovej zvolila pani
Danka žiarivú cyklámenovú a fialkasté
tóny, ktoré sa objavujú na vankúšoch
a ďalších textíliách.

Prečo by ste nábytok značky Hülsta
odporučili?
Pretože je veľmi kvalitný a bezpečný.
Značka Hülsta je na trhu viac než 70
rokov a za ten čas sme už získali mnoho
spokojných zákazníkov. Viem to, pretože
objednávky starostlivo analyzujeme
a každá druhá je od spokojného zákazníka, ktorý sa k nám vracia. Náš nábytok
je totiž do detailu premyslený a všetko
prechádza pri výrobe prísnymi testami,
takže sa ním dá zariadiť pohodlný a bezpečný domov. Keď sa nám narodilo prvé
dieťa, čítal som veľa o syndróme náhleho
úmrtia dojčiat. Lekári stále nevedia, čo
za týmto hrozným javom stojí, ale jednou
z hypotéz je, že pri spánku na brušku
deti vdychujú CO2, ktorý sa v priebehu
noci koncentruje. Bábätko vydychuje
do podložky, a keď matrac nedovoľuje
dostatočné prúdenie vzduchu, vydýchnutý
vzduch znovu vdychuje. Preto sme zvolili
matrac Hülsta so systémom mikrootvorov,
ktoré zaisťujú prúdenie vzduchu a udržujú
optimálnu teplotu a vlhkosť. Viem, že naše
výrobky majú najvyššiu kvalitu i výborné
užívateľské vlastnosti a každý ich detail je
premyslený.
Kde na Slovensku sa dá nábytok Hülsta
kúpiť?
Naším významným obchodným partnerom
na Slovensku je Merito. Sú to ľudia, ktorí
robia svoju prácu srdcom a ponúkajú
zákazníkom nielen nábytok, ale i odbornú
pomoc. Do komunikácie vnášajú pozitívnu
atmosféru a ich showroom je miesto, kde
sa cítite dobre. Chcú pomáhať vytvoriť
domov, ktorý znamená pohodlie aj bezpečie.

Všetky výrobky Hülsta majú záruku
päť rokov a sú kompletne vyrobené
v Nemecku (Made in Germany).
mojdom.sk
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