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(2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019)
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V dobre navrhnutom interiéri sa vždy cítime veľmi príjemne. A podobne 

pohodlne sa cíti aj čitateľ v magazíne INTERIER, lebo redakcia pri 

jeho tvorbe vždy myslí na každý detail a v každom vydaní od jeho 

zrodu v roku 1999 ponúka originálne nápady zo sveta jedinečných 

interiérových i exteriérových riešení a predstavuje súčasné trendy 

v architektúre a designe. 

INTERIER si obľúbili všetci, čo preferujú kvalitu produktov i kvalitu 

života. Všetci, čo uprednostňujú moderný štýl bývania.
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CIEĽOVÁ SKUPINA
Moderní ľudia, ktorí vo svojom živote preferujú vysokú kvalitu, 

selektívnosť a trendovosť. 

 čitatelia, bohatí duchom, resp. peňaženkou. Tá prvá skupina si 

potrpí na duchovnú náročnosť, tá druhá na imidž, pričom obe skupiny 

sa spravidla orientujú podľa značiek, ktoré garantujú jednak kvalitu, 

jednak aktuálny módny či priekopnícky štýl, jednak tradíciu, hodnoty 

a solídnosť

 čitatelia, ktorí preferujú moderný štýl bývania a taktiež vysokú kvalitu 

produktov i kvalitu života 

 čitatelia, ktorí vyhľadávajú originálne nápady zo sveta jedinečných 

interiérových i exteriérových riešení a sledujú súčasné trendy 

v architektúre i designe 

ZÁSAH
 stredné a väčšie mestá, stredné a vyššie vzdelanie, stredné a vyššie 

príjmy

SEGMENT
 selektívne lifestyleové magazíny
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PARAMETRE
papier - exkluzívny ušľachtilý papier z fínskych smrekov, poľských osík 

a nórskeho mramoru

rozmer - atypický (222 x 275 mm), ponúka lepšie možnosti pre výrazné 

grafické stvárnenie

rozsah - 116 strán (základ)

grafický koncept - originálne vytvorený vlastnými grafickými dizajnérmi

tlač - vysokokvalitná tlač s parametrami top knihárskej a časopiseckej 

produkcie 

DISTRIBÚCIA
distribúcia jednotlivých čísel je orientovaná do stredných a väčších miest 

a pri významných komunikačných centrách či obchodných reťazcoch, kde sa 

sústreďuje cieľová vzorka čitateľov

VYUŽITIE REMITENDY
nepredané časopisy sú redistribuované zmluvným partnerom: 

 VIP spoločenské podujatia, golfové turnaje, top slovenské hotely, divadlá 

(Bratislava, Trnava, Nitra), kiná/multiplexy, salóny krásy 
 v letnej sezóne: paluby lietadiel, medzinárodné autobusové linky
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OBSAHOVÁ STRATÉGIA 
pri tvorbe obsahu magazín INTERIER reflektuje moderný životný štýl, a ten 

približuje z atraktívnym uhlom pohľadu, pričom kladie dôraz na originálne 

texty, kultivovanú prácu s jazykom a štýlom a taktiež kvalitné fotografie 

a výraznú grafiku. Jednotlivým článkom zároveň venuje veľkorysý priestor. 

Toto všetko je zostavené do vyváženej kompozície, ktorá harmonizuje od 

úvodnej strany až po poslednú

KOMERČNÁ STRATÉGIA
magazín INTERIER vo svojej komunikácii smerom k čitateľovi podporuje 

orientáciu predovšetkým na značky, ktoré na rozvinutom trhu fungujú ako 

garant kvality aj ako informácia o úrovni produktov

ŠTRUKTÚRA INZERUJÚCICH KLIENTOV 

v portfóliu obchodných partnerov prevládajú svetové značky a silné 

spoločnosti slovenskej proveniencie
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CENNÍK INZERCIE PRE ROK 2020
Ceny sú uvádzané v EUR a nezahrnujú 20 % DPH.

ŠTANDARDNÉ POZÍCIE
1/1 strana         4.000 eur
1/2 strany vertikálne                    2.230 eur
1/2 strany horizontálne                    2.230 eur
1/3 strany         1.880 eur
1/4 strany         1.540 eur

PREFEROVANÉ POZÍCIE
formát 1/1 strana
1. strana vnútri časopisu (prvá pravá 1/1 strana)                4.580 eur
3. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa impressum)               4.510 eur
5. strana vnútri časopisu (pravá 1/1 strana vedľa editorial)               4.420 eur
formát 2/1 strany
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)                            7.850 eur
druhá 2/1 strana (2. + 3. strana vnútra časopisu)                             7.500 eur
tretia 2/1 strana (4. + 5. strana vnútra časopisu)                7.150 eur
štvrtá 2/1 strana (6. + 7. strana vnútra časopisu)                6.810 eur
štandardná 2/1 strana (vnútra časopisu)     6.460 eur
obálky
druhá 1/1 strana obálky       4.730 eur
tretia 1/1 strana obálky                     4.730 eur
štvrtá 1/1 strana obálky       5.420 eur
cover 1/1 strana obálky       9.610 eur
v-gate roztváracia predná obálka do V s rozmerom 2/1               9.610 eur

všitý list
do väzby - dodaný inzerentom                                                                    4.730 eur

P. R. rubriky
6/1 strana - rubrika ŠTÝL      6.580 eur
1/1 strana                                2.230 eur
1/6 strany - v rubrika NOVINKY 
(v neštandardizovaných formátoch)                                                               810 eur

Príplatky
Všetky zaručené pozície na určitú stranu (s výnimkou už preferovaných) + 10 %
Všetky inzeráty vyrábané redakciou + 10 %

Poznámky
* Storno poplatky: Do 14 dní pred uzávierkou - 50 %
                               Po uzávierke objednávok - 100 %
* Časopis INTERIER si vyhradzuje právo neprijať inzertné materiály 
a vzorky výrobkov v prípade, že odporujú redakčnej orientácii časopisu 
a jeho zásadám, resp. nie je možné ich technické zrealizovanie.
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CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE REKLAMNÝCH TLAČOVÝCH MATERIÁLOV

Pri vkladaní či pribaľovaní vzoriek alebo testerov do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne jednu, alebo viac strán inzercie v tom istom čísle. Vzorka, 
alebo tester je vložený či pripevnený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania či vlepenia inzercie 
je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením najmenej mesiac pred uzávierkou.

Inzerent hradí technické náklady časopisu za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov k časopisu.

Technické náklady (1 ks)
- voľné vkladanie do časopisu
- voľné vkladanie do časopisu + zatavenie do fólie
- vkladanie s určením pozície 
- vkladanie s určením pozície + zatavenie do fólie
- vlepovanie na inzertnú stranu 
- vlepovanie na inzertnú stranu, či obálku + zatavenie do fólie

pri vklade k inzercii 
0,04 eur
0,10 eur
0,05 eur
0,11 eur
0,06 eur
0,13 eur

samostatný vklad / vlep
0,10 eur
0,16 eur
0,11 eur
0,18 eur
0,06 eur
0,13 eur
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Samuel Brčák       foto American Hardwood Export Council AKTUALITY

01 S LÁSKOU K HISTORIZMU 
Organizátori septembrového vydania veľtrhu Maison & Objet v Paríži sa v jesennej edícii spomínanej mienkotvornej výstavy rozhodli poctiť titulom 
dizajnéra roka portugalskú interiérovú návrhárku – Lauru Gonzales. Pri zariaďovaní hotelov a luxusných predajní (od založenia firmy v roku 2008) 

reviduje a vkusne prepracováva klasické štýly s puncom juhoeurópskej exotiky koketujúcej s africkými či ázijskými motívmi. Dizajnérkina bujná 
fantázia v kombináciách pestrých farieb a najrôznejších vzorov sa podpísala na takých interiéroch ako Cartierove predajne v Štokholme, Zürichu 

či Londýne, na historickom hoteli Relais Christine či ikonickej reštaurácii Lapérouse v centre Paríža. V spolupráci s najlepšími francúzskymi 
kamenármi, stolármi, sklármi a ďalšími odborníkmi z oblasti tradičných remesiel kombinuje vo svojich inštaláciách vzácne materiály ako ónyx, 

obsidián, mohérový zamat, brokát či damašek. Výsledkom sú vkusne prepychové interiéry poukazujúce na jednotlivé epochy dejín umenia 
v súčasnom, modernom prevedení a s jasným rukopisom autorky. Dizajnérka momentálne pracuje na renovácii svojho showroomu, kde má 

v úmysle prijímať klientov, remeselníkov, šéfkuchárov i žurnalistov a popri vintage kúskoch, ktoré sú jej záľubou, vystavovať najnovšie kolekcie 
nábytku vrátane sedačiek, stolov i svietidiel. Do diskusie s výnimočnou návrhárkou sa budete môcť zapojiť počas živých besied v areáli výstaviska 

Villepinte na predmestí Paríža od 6. do 10. septembra
www.maison-objet.com
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Foto © Jérôme Galland Foto © Romain Laprade

02 ŠTUDENTSKÝ DIZAJN Z OXFORDU
Malé oxfordské kolégium s osemdesiatročnou históriou navrhovania a výroby 
nábytku –  Rycotewood Furniture Center – už druhý rok spolupracuje 
s Americkou radou pre vývoz tvrdého dreva (American Hardwood Export 
Council) na sérii úložného nábytku z trvácneho amerického dubu červeného. 
AHEC poverila sedemnástich študentov druhého ročníka zostavením nábytku 
z dvoch drevených tabúľ, pričom hľadali spôsob ako čo najkreatívnejšie 
a najúčinnejšie využiť vlastnosti prírodného materiálu. Každý študent sa pri 
práci inšpiroval niektorým zo známych umelcov alebo architektov. Farbením, 
opaľovaním, obrusovaním či ohýbaním pomocou pary sa im podarilo 
vytvoriť nástennú skrinku na nápoje, šperkovnicu inšpirovanú prácami prvej 
laureátky Turnerovej ceny Rachel Whiteread, šuplíkový stôl, dreveno-vlnenú 
truhlicu na tkaniny či závesnú policu s posuvnými textilnými dvierkami. 
„Takéto kurzy sú nevyhnutnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania. 
Vo všeobecnosti sa mnoho dizajnérskych kurzov odohráva vo výrobných 
dielňach, chýbajú však exaktné remeselnícke školenia, na ktorých by si 
študenti osvojili hlboké znalosti toho, ako vyrábať jednotlivé časti produktov 
a detailne čítať v štruktúre materiálu. Na Rycotewood je výnimočné to, 
že sa spomínanému hĺbkovému výskumu so žiakmi reálne venujú, čo je 
podľa mňa kľúčové pre každého, kto chce v dizajne pracovať. Študenti totiž 
musia opustiť univerzitu so schopnosťou uchopiť koncept a premeniť ho na 
produkt,“ komentuje spoluprácu renomovaný britský dizajnér Sebastian Cox, 
hosťujúci lektor projektu.
www.americanhardwood.org
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Dámske a dievčenské letné šaty z kolekcie Next na 
sezónu jar/leto 2019. www.next.co.uk

Termín „japandi“ zošitý z dvoch anglických slov - „japan“ a „scandi“ - 
označuje štylistický trend postavený na splývaní japonskej 

a škandinávskej estetiky. Toto partnerstvo je celkom prirodzené. 
Japonci i Severania sa delia a podobné tvorivé východiská; cenia 
si prírodné materiály i nevtieravú prirodzenosť, radi nadväzujú na 

remeselné tradície a krásu nehľadajú v prílišnej ozdobnosti, ale skôr 
vo všednosti. V interiérovom dizajne sa „japandi“ prejaví oslavou 

jednoduchosti, poetickou čistotou remesla a priamočiarosťou 
prírodných materiálov, najmä dreva či mäkkých zrebných tkanín.

Na križovatke 
kultúr

01 Vešiak Tombo tvoria oceľové linky v tvare písmena 
T upevnené v mramorovom podstavci. 

www.livingdivani.it, predáva www.ekoma.sk
02 Zrkadlo Lordington rámuje zdvojená línia tenkého 

dreveného rámu. www.revised.com
03 Sedadlo stoličky Alfi Soft pokrýva 

mäkké čalúnenie. 
www.emeco.net, predáva www.konsepti.sk

04 Stolička Fontal je jemnou a nevtieravou 
kompozíciou ladne skrútených línií ratanu. 

www.expormim.com
05 Lampa Musa pripomína „perlu svetla“ vloženú 

v lastúre hliníkového tela. 
www.vibia.com, predáva www.triform.sk
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metropolitný Po inšpiráciu štylistických hier 
„domova“ z aktuálneho vydania 

nášho časopisu sme sa vybrali do 
Londýna. Presnejšie povedané, 
v našich predstavách sa splietli 

typické londýnske rysy eklektizmu 
zmiešaného s uvedomelým 

veľkomestským pôvabom 
a črtami prenikavého, no nie príliš 

afektovaného luxusu. Londýn 
nás neprestáva udivovať silou 

inovácie, osviežujúceho dizajnu 
i výživného kultúrneho mixu.

Pôvodnú lampu Bilia, ktorá je fascinujúcim vyjadrením geometrickej jednoduchosti, navrhol architekt Gio Ponti ešte v roku 1932. 
Dnes jej producent Fontana Arte uverejnil aj zmenšenú verziu Bilia Mini. www.fontanaarte.com

Michal Lalinský       foto archív autoraDOMOV
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01 Expresívne vytvarovaná podstava z metalického plastu podopiera okrúhlu keramickú dosku s mramorovým vzorom. 
Príručný stolík Shanghai navrhol Mario Bellini. www.kartell.com, predáva www.kabinet.sk, www.konsepti.sk
02 Na jemne výstrednom stolíku Baio sa snúbia módne materiály: mramor s výraznou kresbou a bronz. 
www.pianca.com
03 V ponuke vonných sviec Toma Dixona sa nachádza aj olfaktorické zhmotnenie Londýna. 
www.tomdixon.net, predáva www.kabinet.sk
04 Sedenie Zazen chráni zvýšené operadlo v podobe zábradlia z leštenej medi. www.sawayamoroni.com

65

04 Sedenie Zazen chráni zvýšené operadlo v podobe zábradlia z leštenej medi. 04 Sedenie Zazen chráni zvýšené operadlo v podobe zábradlia z leštenej medi. 04 Sedenie Zazen chráni zvýšené operadlo v podobe zábradlia z leštenej medi. www.sawayamoroni.com
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Michal Lalinský       foto archív autoraJUBILEUM

Prečo je história dôležitá?
V rubrike „jubileum“ sa bližšie pozeráme na tie predmety z dejín dizajnu, 
ktoré sa aj po mnohých rokoch stále vyrábajú, aby dobre slúžili svojmu účelu. 
Priaznivci dizajnu dnes veľmi radi siahajú po reedíciách historických návrhov, 
pretože v hodnotách ich nadčasovej krásy a trvanlivosti 
nachádzajú dôležité východisko pre udržateľnosť.

90 rokov lampy Bellevue

14

KRáSNE 
VYHLIADKY

Pri pohľade na pozemnú lampu prekypujúcu pôvabom a nespútanou 
dôstojnosťou by sotvakto hádal, že práve oslavuje 90 rokov.
Tak veru! Lampa Bellevue je ikonickým návrhom dánskeho architekta 
Arneho Jacobsena z ďalekej hĺbky histórie - z roku 1929. V čase, keď 
vznikla, rodil sa práve fascinujúci svet dánskeho modernistického 
dizajnu, ktorý dodnes tak veľmi obdivujeme a ktorý umne spojil 
racionalitu účelu s pôvabom jednoduchých, nie však strohých 
tvarov. Architekt Arne Jacobsen patrí k čelným predstaviteľom tohto 
tvorivého prúdu s množstvom ikonických diel v portfóliu. Lampu 
Bellevue rozpracoval ešte ako veľmi mladý. V roku 1927 spoločne s 
kolegom, spolužiakom Flemmingom Lassenom vyhral súťaž na návrh 
„Domu budúcnosti“, ktorý sa mal o dva roky postaviť na kodanskom 
veľtrhu stavebníctva a bývania. Obaja prišli s odvážnym kruhovým 
pôdorysom domu ovplyvneným módnymi princípmi funkcionalizmu 
či avantgardného futurizmu; pri vizionárskom návrhu sa inšpirovali 
podobnou výstavou - pre dejiny architektúry zásadnou modelovou 
výstavbou Weissenhoff Siedlung v nemeckom Stuttgarte, ktorú 
zorganizoval Deutsche Werkbund v spolupráci s tými najlepšími 
architektmi doby. Arne i Flemming nepochybne poznali a obdivovali 
ich tvorbu; mnohé z rysov „žiarivého modernizmu“ zapracovali aj do 
návrhu svojho obytného prototypu. Odvážna vízia so všakovakými 
vylepšeniami, automatickými funkciami alebo heliportom na streche 
poskytla predstavy efektívneho, slnkom prežiareného bývania s 
estetikou zbavenou zbytočných okrás a podriadenou spoľahlivému 
účelu. Ako bolo v tých časoch zvykom, architekti nenavrhli len 
samotný dom, ale i stavebné detaily či zariadenie v ňom. Tak sa 
stalo, že Arne Jacobsen do „Domu budúcnosti“ umiestnil aj pôvabnú, 
nie príliš vtieravú lampu s kruhovou podstavou, oceľovou stopkou, 
krčkom flexibilnej mosadze a tienidlom ručne vysústruženým z 
hliníkového disku. Klobúčik tienidla šikmo zrezal, aby efektívnejšie 
rozvinul svetelnú žiaru z klasickej žiarovky umiestnenej v jeho 
vnútrajšku. Lampa na pohľad upúta prirodzenou siluetou, v ktorej 
Arne spojil precízne remeslo, úžitok a ladnosť odpozorovanú z 
prírody (sám bol vynikajúci maliar a rád prenášal organické línie do 
svojich dizajnérskych nápadov). Takmer o storočie neskôr nestratila 
lampa Bellevue ako rané dielo budúceho majstra nič zo svojho 
vizionárskeho šmrncu a naďalej ostáva milovanou ikonou dánskeho 
dizajnu.

Pri príležitosti okrúhleho jubilea - deväťdesiat rokov, ktoré 
uplynuli od návrhu modernistickej lampy Bellevue - pripravil 
jej súčasný kodanský producent &TRADITION výročnú edíciu 
v štyroch nových farbách (modrá, biela, olivovo-okrová, 
červenohnedá), vždy kombinovaných z leštenou mosadzou 
alebo čiernym lakom. Hoci sa lampa vyrába vo viacerých 
veľkostiach, výročné farby sú dostupné len na pozemnej 
verzii. 
www.andtradition.com

Architekt a dizajnér Arne Jacobsen 
zachytil v lampe Bellevue racionalitu 
modernistického hnutia, princípy 
funkcionalizmu aj školy Bauhausu. 
Navrhol ju v roku 1929, celkom na 
začiatku svojej skvostnej kariéry.

Čisté, ladne plynúce 
organické tvary robia z 

lampy Bellevue ľahko 
rozpoznateľnú ikonu 

dánskeho modernizmu. 
Klobúk tienidla je z 

lakovaného hliníka, dopĺňa 
ho mosadzná časť a 

podstava z liatiny, prívodná 
šnúra s textilným výpletom 

má dĺžku 2 metre.
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VYHLIADKY
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01 IDYLA PO TALIANSKY
Na úpätí hradného kopca pevnosti San Vigilio sa vyníma stredoveké opevnenie, ktoré v období svojej najväčšej slávy plnilo zároveň funkciu ubytovania 

pre vojenskú posádku. Súčasní majitelia sa rozhodli dávne časy opäť sprítomniť, a to nie len renováciou v dobovom štýle. Pod dohľadom architekta 
Leonarda Togniho sa podhradie pevnosti zmenilo na „butikový“ hotel s okrasnými i úžitkovými záhradami s bio zeleninou a stáročnými vinicami. 

Široké zelené terasy v nadmorskej výške bezmála 500 m doslova servírujú spektakulárne výhľady na mesto Bergamo a rozľahlú nížinu lombardskej 
provincie. K dispozícii je 9 izieb kombinujúcich moderné dizajnové zariadenie s historickou atmosférou starých drevených trámov a kamenných či 

tehlových klenieb. Spoločenský priestor na terasách dláždených prírodným kameňom, tmavými palubovkami alebo zarastených trávnikom zútulňuje 
sedenie barcelonského dizajnového štúdia Lievore Altherr v podobe alumíniových stoličiek, sedačiek a stolov kolekcie „Zebra“ značky Fast, ktoré 
svojím jednoduchým dizajnom a trvácnou konštrukciou harmonizujú s prostredím hradných múrov. Strategická poloha opevnenia s výhľadom do 

širokého okolia predurčila San Vigilio na miesto romantických prípitkov v zlato-ružových lúčoch talianskeho slnka už v 15. storočí. Avšak na rozdiel od 
búrlivej minulosti je priestor pod mohutnými baštami dnes takmer súkromnou oázou pokoja, oddychu a pasívneho relaxu v spoločnosti citrónovníkov 

a všadeprítomného viniča.
www.relaissanvigilio.it

Samuel Brčák       foto Object Carpet, PanasonicAKTUALITY
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02 V MENE UDRŽATEĽNOSTI 
Že pohodlný koberec vo vašej obývačke niekedy plával na dne oceánu, môže 
byť prinajmenšom prekvapivým zistením. Ako je to možné? Nemecký výrobca 
Object Carpet sa stal nedávno ďalším partnerom iniciatívy Healthy Seas, ktorá 
v spolupráci s firmou Aquafil pretvára vyradené rybárske siete na syntetické 
vlákna „Econyl“, slúžiace ako stabilný recyklovaný materiál na výrobu nových 
produktov. Iniciatíva za zdravé vody oceánov, založená neziskovou organizáciou 
Ghost Fishing („Lovenie duchov“) zozbierala za 6 rokov pôsobenia s pomocou 
dobrovoľníkov 453 ton odpadových sietí – tzv. „ghost nets“, ktoré sa sťa prízraky 
nebezpečne vznášajú naprieč oceánmi a predstavujú tak smrteľnú hrozbu 
pre morskú faunu. Aj keď celková hmotnosť odpadu v oceánoch odhadovaná 
na 640 000 ton (podľa Programu Spojených národov pre životné prostredie 
OSN) znamená viac ako zdvihnutý prst do budúcna, spolupráca Object Carpet 
s neziskovými organizáciami je moderným a racionálnym príkladom ekologicky 
udržateľného biznisu. Slovami generálneho riaditeľa Daniela Butza: „Produkcia 
kvalitných a ekologicky udržateľných kobercov s rovnovážnym a zodpovedným 
životným cyklom je pre nás prirodzeným a neustále sa vyvíjajúcim procesom. 
S organizáciou Healthy Seas sa snažíme podporovať prechod k udržateľnej 
spoločnosti a uzatvoriť existenčný cyklus výrobného materiálu.“ Z ekologického 
nylónu pochádza viac ako 60 % ponuky kobercov Object Carpet. 
www.object-carpet.com
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VEČNý 
BOJ S CHAOSOM
Poriadok v kuchyni

01 04

Bežne používaná kuchyňa je miesto, ktoré sa ľahko a rado 
vnára do neprehľadného chaosu neporiadku. Veľké množstvo 
predmetov, nástrojov, riadu, ingrediencií i všeličoho iného je ako 
stvorené na neusporiadané prevaľovanie sa „piate cez deviate“. 
Preto dizajnéri i interiéroví technológovia usilovne vyvíjajú 
systémové nástroje na to, aby ste dokázali chaos kuchynských 
predmetov udržať na uzde. Dostatočne veľké skrinky, rôzne 
priečinky v zásuvkách či výsuvných kontajneroch, príručné 
zakladače a celkovo premyslený úložný manažment dokážu 
aj v kuchyni tej najexpresívnejšej kuchárky či kuchára zaistiť 
prepotrebnú (a najmä udržateľnú) usporiadanosť. 02

06

04

01 Zostava vysokých skríň v kuchyni Vita Bella 
plynulo prechádza do jedálenskej časti. 

www.arancucine.it
02 Zásuvky na príborníku Tak sú vybavené 

užitočnými priečinkami. 
www.team7.at, predáva www.zeno.sk

03 V podnosoch a misách Bollo z hrubostenného 
skla sú zatavené dekoratívne bublinky. 

www.ichendorfmilano.com
04 Barová stolička Giro s manuálnym nastavovaním 

výšky využíva rozumne a úžitkovo tvarovanú 
konštrukciu. www.lapalma.it

05 Obdĺžnikové podnosy Tray sú spracované z 
dubového alebo orechového dreva. 

www.schoenbuch.com, predáva www.fortep.sk, 
www.hollex.sk

06 Úložné kontajnery z edície B-Architecture 
umožňujú prehľadnejší prístup k potravinám. 
www.bulthaup.com, predáva www.fortep.sk

03

05
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04

04 Monumentálne, a predsa celkom vzdušné závesné dielo: modulárne svetelné útvary 
rýdzej geometrie tvoria luster Arrangements. www.flos.com
05 Odrazové disky nástennej LED lampy Bulbullia sú usporiadané tak, aby pripomínali 
mydlové bublinky. www.luceplan.com 
06 Lavica a kreslo Era je dokonalým dizajnérskym vyjadrením módnej témy „vychrtlosti“. 
www.livingdivani.it, predáva www.ekoma.sk
07 Cieľom dizajnéra Damiana Williamsona pri návrhu modulárnej sedacej súpravy Hiro bolo 
vytvoriť dojem levitácie. www.zanotta.it, predáva www.kabinet.sk 

V dizajne pohovky Yale sa do kontrastu dostáva 
veľkorysé nadýchané čalúnenie so stenčenou, no 
pevnou hliníkovou konštrukciou podstavy. 
www.mdfitalia.com, predáva www.konsepti.sk
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sedačka, tak nám musí padnúť ako uliata; je to náš priestor, 
takže sa v ňom musíme cítiť ako vo svojej koži. Úžitkové za-
meranie aj estetická stránka týchto priestorov odzrkadľuje 
osobnosť majiteľov. Je skvelé, že na rozdiel od socialistickej 
uniformity, dnešné nábytkárske možnosti umožňujú jasné 
sebavyjadrenie či výstižné zachytenie vkusu ako estetické-
ho profilu majiteľa. Každý si dnes ľahko môže zariadiť obyd-
lie podľa vlastných predstáv.

Nerozluční kamaráti
Typologický žáner obývacích izieb z minulosti - elegantne 
zariadené salóny či oprašované izby reprezentatívnosti sa 
v dispozíciách dnešných príbytkov vyskytujú zriedka. Deve-
loperi (často z ekonomických pohnútok) radšej siahajú po 
obytných halách, v ktorých sa do jedného celku rozpustili 
obývacia izba, jedáleň a kuchyňa (niekedy aj predsieň). 
Takýto zlúčený interiérový hybrid prináša väčšie nároky 
na nábytkové zariadenie. Je potrebné zosúladiť časti ku-
chynskej linky s jedálenským stolom a zákutím obývacieho 
sedenia. V stiesnených podmienkach súčasnej výstavby to 
býva problém, preto vstupuje do hry nevšedné uvažovanie 
(anglická metafora „thinking outside the box“, ktorá sa dá 
preložiť ako myslenie mimo zaužívaných konvencií). Možno 

08

11
12

08 Elegantne prehnutú plochu operadla na kresle Chips tvorí vzdušná sieťovina 
napnutá v oválnom ráme z ohýbaného bukového dreva. www.ton.eu

09 Šíre a štedré dimenzie sedacej plochy v kombinácii s útlymi proporciami dávajú 
sedačke AluZen neobyčajný priestranný výraz. alias.design, predáva www.konsepti.sk 
10 Svižná, čalúnnicky prepracovaná sedačka High Time sleduje súčasný trend štíhleho 

a vzdušného tvaroslovia. www.cappellini.it
11 Čalúnené moduly sedacej zostavy Gin dopĺňajú tenučké linky drevených 

lakťových opierok. www.puntmobles.com
12 Operadlá pohovky Madame v podobe vankúšov sa dajú ohýbať, aby zaistili 

maximálny komfort pri polihovaní. www.bonaldo.it  

téma
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Každé dva roky navštevujeme milánsky veľtrh Euroluce, 
kde sa s potešením necháme oslniť (a často aj oslepiť) 
tými najžiarivejšími príkladmi zo sveta lámp.

žiarivé príklady
EUROLUCE 2019

Špecializovaný veľtrh lámp a svetelnej techniky Euroluce tvorí doplnkovú súčasť obrieho nábytkárskeho 
podujatia Salone del Mobile v Miláne. Každé dva roky (vždy v apríli) sa strieda s kuchynským veľtrhom Eu-
rocucina a do mamutích hál výstaviska na okraji Milána prináša záplavu originálnych kreácií, pri ktorých 
sa snúbi efektívny úžitok s nespútanou predstavivosťou dizajnérov. Je zreteľné, že formátu svietidiel už 
pekných pár sezón kraľuje invenčná technológia LED a smart automatizácia, ktorá sa zrkadlí v tvarovom 
riešení výsledných produktov. Drobné čipy LED zdrojov umožňujú autorom hútať nad dosiaľ nevídanými 
nápadmi a ohurovať fascinujúcimi trikmi. Iní dizajnéri zasa zotrvávajú na tradičných nostalgických vzoroch 
odvodených z klasickej edisonovskej žiarovky a ich familiárne formy nanovo interpretujú v povedomých 
objektoch. Tak či onak, svet lámp je nepretržitou oslavou ľudskej vynaliezavosti a aj posledný ročník aprílo-
vého veľtrhu Euroluce 2019 to dosvedčil znamenitými príkladmi. Pár kúskov z ich nepreberného množstva 
prinášame na nasledujúcich stránkach.
www.salonemilano.it

Obrie závesné svietidlo Cloudy z ponuky talianskej 
spoločnosti AXOLIGHT je skutočnou svetelnou 

skulptúrou. Ohromné bubliny sférických tienidiel 
držia pokope vďaka špeciálnej polopriesvitnej 

elastickej membráne a skutočne vytvárajú 
dojem vznášajúceho sa oblaku (po anglicky 

„cloud“). Dizajnérske riešenie Dimu Loginoffa 
však nepredstavuje len samoúčelnú hru foriem. 

Starostlivo vyvážené objemy svietidla vydávajú do 
priestoru rovnomerne rozptýlené svetlo, ktoré je 

pre pohodlie zraku tým najprijateľnejším.
www.axolight.it

„Balóny rozptýleného svetla 
ako dominanta interiéru.“

Skromné nástenné svietidlo TNT 
od Roberta Giacomucciho a 
značky FABBIAN je bezchybným 
architektonickým článkom. 
Ukrýva v sebe neutrálnosť tvaru 
aj formálny dôvtip, jednoznačnú 
účelnosť i priaznivý prevádzkový 
výkon. Lampu z osvedčených 
ingrediencií (leptaného skla 
Pyrex uloženého v lôžku z bieleho 
alebo čierneho extrudovaného 
hliníka) osvetľuje vnútorný LED 
zdroj. Vďaka precízne vyváženým 
proporciám pravouhlých línií a 
oblúkov pôsobí toto jednoduché 
osvetlenie dôstojným, takmer 
klasickým dojmom.
www.fabbian.com

Kompozíciu závesného lustra Overlap (produkcia 
ROTALIANA) tvorí niekoľko hliníkových diskov s 

plastovou výplňou, ktoré sú pospájané skrutkami 
do prekrývajúcej sa formácie. V ústrednom disku, 
upevnenom o strop trojicou laniek, je umiestnené 
pole lúčovito usporiadaných LED čipov. Produkujú 
priamu žiaru zacielenú na strop, odkiaľ sa odráža 

v podobe nepriameho, jemne modulovaného 
osvetlenia. Dizajn Paola Dell’Elce získal niekoľko 

ocenení i sympatie používateľov uchvátených 
jednoduchou dynamikou otočných diskov.

www.rotaliana.com

„Závesné disky 

„Tvarová jednoduchosť

napodobňujúce kruhy na vode.“

a bezchybné priemyselné 
spracovanie.“

17

V druhej generácii pracovného osvetlenia John2, 
kultovej lampy, ktorá si získala priazeň svojou 
všestrannou účelnosťou i diskrétnou formou, došlo 
k úžitkovému vylepšeniu na viacerých frontoch. 
Technológovia firmy TOBIAS GRAU lampu vybavili ešte 
húževnatejšou flexibilitou ramien, ľahunkým kĺzavým 
pohybom v kĺboch, oslnivým tokom 1.150 lumenov či 
efektívnym zamedzením oslepenia pomocou optickej 
korekcie v hlavici lampy. Dizajn Simona Mengesa však 
ostal v pôvodnej rýdzej geometrii postavenej na ľahkosti 
a nadčasovosti tvaru.
www.tobiasgrau.com

„Nepretržitý technologický 
a funkčný vývoj 
výkonných svietidiel.“
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01 Štyri štvorcové taburety a voľne uložené operadlá v tvare dlhých kožených tubusov tvoria 
variabilné sedenie DS-1088. www.desede.ch
02 Návrhár Sebastian Herkner sa pokúsil o čestný výraz dizajnu a výklad nábytkárskeho dedičstva. 
Výsledkom je vydarená „obyčajná“ stolička s číselným označením 118. www.thonet.de
03 Zápisník Leuchtturm 1917 z edície Bauhaus vyniká excelentnou kvalitou papiera, rastrom 
drobných bodiek a dvoma textilnými záložkami. www.leuchtturm1917.de
04 Čerň vonného difúzora podčiarkuje zdržanlivú eleganciu bytovej vône Aramara, v ktorej hlavnú 
úlohu hrá trojica pomaranč, bergamot a kardamón. www.culti.com
05 Mohutný stôl Bulè je zhotovený z mramorového kompozitu. V jeho strede je umiestnený otočný 
podstavec. www.lemamobili.com

dramatický vzhľad 
najtmavšieho odtieňa

02
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 Čierna farba 
 v interiéri je vždy 
 voľbou istoty 
 - v priestor 
 vykúzli ušľachtilú 
 atmosféru, výborne 
 sa znáša s ďalšími 
 farbami, je praktická 
 pri používaní 
 a vďaka známemu 
 významovému 
 zaťaženiu 
 predstavuje 
 instantný impulz 
 nepreniknuteľnej 
 elegancie. 
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alebo za čo môže omyl 

Bolo to už veľmi dávno, keď na striebornom plátne Ginger Rogers a Fred Astair 
senzačnými tanečnými kreáciami na krídlach obrovského aeroplánu dvíhali 
z kresiel fascinovaných divákov. Ten film niesol názov Flying down to Rio (Letíme 
do Ria) a musela uplynúť značná kôpka rokov, aby ma tento čarovne sfarbený 
celuloidový pásik presvedčil vyraziť za svojím cestovateľským snom. 
Idem do Ria! 

Rio de Janeiro
námorného kapitána

VV
ten večer na rua Siqueira 
Campos sa akosi rýchlo 
zotmelo. Ohromné oceľové 
mračná sa dotýkajú zeme, 
ženú sa od pobrežia s 

prívalmi dažďa a poryvmi chladné-
ho vetra. Neznesiteľne leje a je len 
okolo pätnásť stupňov. Kaluže vody 
na cestách a hrboľatých chodníkoch 
odrážajú farbu neónov. Hlavu mám 
ako vo zveráku. Oči pália vo vodopáde 
zmývajúcom z tváre posledné zvyšky 
opaľovacieho krému a žalúdok sa búri 
po majonézovom šaláte a všakovakých 
tunajších dobrotách. Celá atmosféra 
nevdojak pripomína pochmúrne jesen-
né počasie v rodnej Bratislave. Dokon-
ca i reč všade pobehujúcich hlúčikov 
domácich znie akosi čudne povedome. 
Kde to vlastne som? Rýchlo uvažujem. 
No stačí sa pozrieť k oblohe a mám 
jasno. V opare presýtenom studeným 
zeleným svetlom reflektorov sa na 
kopci vysoko nad mestom nejasne 
črtá postava so široko rozpriahnutými 
rukami. Sám Ježiš Vykupiteľ sa rozho-
dol, že v tento večer bude nado mnou 
držať stráž. Som v Riu... 

Kráska žiariaca dňom 
i nocou 
Po zdĺhavej vyčerpávajúcej plavbe 
v prvý deň roku 1502 portugalský 
námorný kapitán André Goncalves 
so svojou posádkou vplával do zálivu 
modrého ako samo nebo. Očarený 
nádherou okolitého kopcovitého po-
brežia porasteného nepreniknuteľným 
pralesom nedokázal odtrhnúť oči od 
panorámy, ktorá sa pred ním odhali-
la. Snáď to bola úmorná horúčava či 
množstvo nezodpovedaných otázok 
a pochybností o mieste, kde sa práve 
ocitol, čo kapitánovi zakalili zmysly 
ešte skôr, než svojich nedočkavých 
mužov vyslal z paluby na breh rieky. 
Nesprávne sa totiž domnieval, že 
zakotvil v ústí neznámeho veľtoku a 
nie vo vodách Atlantiku. A keďže bol 
január, rozhodol sa „rieku“ pomenovať 
Rio de Janeiro (Januárová rieka). Ná-
morníci sa na pobreží činili a čoskoro 
tu vyrástla opevnená osada s misiou. 
A tá sa za štyri a pol storočia zmenila 
v belostnú metropolu najmodernej-

9998

DIZAJNDIZAJN Emil Štvorka       foto BMW

BMW X6 
príťažlivý a dominantný  
Pred desiatimi rokmi 
sa značka BMW rozhodla 
spojiť dizajnové prvky 
kategórie Sports Activity 
Vehicle s DNA klasického 
kupé. Vznikla tak úplne 
nová trieda SAC (Sports 
Activity Coupé). BMW X6 
bolo zakladajúcim členom 
novej kategórie a dodnes 
pokračuje v spájaní 
extrovertného vzhľadu 
s výnimočným výkonom 
a ostrým dizajnom. 

J
asný expresívny dizajn tretej 
generácie modelu BMW X6 
podčiarkuje jeho sebavedomý, 
rozhodný a svalnatý vzhľad. 
Pokroková technológia pohonu 

a podvozka spolu so špičkovou výbavou 
vytvára športový, no zároveň veľmi kom-
fortný zážitok z jazdy. Výrazný progres 
nastal aj v oblasti rozšírenia inovatívnych 
technológií a asistenčných systémov 
vodiča.

Atletická silueta
Nové BMW X6 v dĺžke narástlo o 26 
mm (na 4.935 mm), v šírke o 15 mm (na 
2.004 mm), pričom výškovo sa znížilo o 
6 mm (na 1.696 mm). Dynamické pro-
porcie a výrazný vzhľad podčiarkuje širší 
predný rozchod o 44 mm (na 1.684 mm) 
i väčší rázvor vozidla o 42 mm (na 2.975 
mm). Novinka navyše dostala nižšie ťažis-
ko, čo jej výrazne prispelo k výnimočnej 
obratnosti a pokojnej ovládateľnosti. 
Najvýraznejší prvok prednej časti BMW 
obličky mriežky chladiča sú podsvietené, 
čím sa ešte viac umocnil exkluzívny di-
zajn exteriéru. Podsvietenie sa aktivuje 
pri otvorení či zatvorení vozidla a dá sa 
využiť aj počas jazdy. Nové BMW X6 je 
štandardne vybavené LED svetlometmi, 
na požiadanie môže mať laserové svetlo-
mety BMW Laser light s adaptívnymi LED 
svetlometmi s funkciou, ktorá zabraňuje 
oslepovaniu protiidúcich vodičov (dosvie-
tia do vzdialenosti až 500 metrov). Tento 
prvok výbavy možno identifikovať podľa 
modrých prvkov v tvare X vo vnútornej 
časti 6-uholníkových svetelných zdrojov. 
Boky novej X-šestky sa vyznačujú známy-
mi proporciami BMW, jasne vyznačenou 
líniou bokov a dynamickou líniou strechy. 
Dynamický vzhľad dopĺňajú výduchy Air 
Breathers vo farbe vozidla. Zadná časť 
dostala mimoriadne atletickú siluetu s 
výraznými ramenami, ktoré podčiarkujú 
široké zadné LED svetlomety v tvare „L“. 
Veko batožinového priestoru sa podarilo 
do horizontálnych línií zadnej časti zapra-
covať takmer neviditeľne. Nové BMW X6 
má štandardne 19-palcové disky kolies 
z ľahkých zliatin. Na požiadanie sú k 
dispozícii aj verzie s priemerom 20 až 
22 palcov. Najvýkonnejšie modely BMW 
X6 M50i a BMW X6 M50d dostali v štan-
dardnej výbave 21-palcové disky.

Dve verzie xLine a M Sport 
Modelové verzie xLine a M Sport sa vy-
značujú výraznými dizajnovými prvkami. 
xLine dostala matné hliníkové lamely 
obličiek, ochranu spodnej časti, strešné 
nosiče a orámovanie okien lešteným 
hliníkom. Nechýbajú ani chrómové prvky 
s perlovým efektom, ktoré zvýrazňujú 
terénne vlastnosti. Verzia M Sport dostala 
lemy blatníkov, zadnú ochranu spodnej 
časti a bočné prahy nalakované vo farbe 
vozidla. Dynamický potenciál nového 
SAC umocňujú hliníkové matné lamely 
obličiek či orámovanie okien a ďalších 
prvkov s perlovým efektom. Má ostrejší 
dynamický vzhľad predného aj zadného 
nárazníka, adaptívne odpruženie Adap-
tive M, vysokolesklé čierne lišty okolo 
bočných okien, lemy blatníkov vo farbe 
vozidla a brzdy M Sport s modrými str-

meňmi. Do ponuky prvkov dostupných na 
želanie sa dostali aj M karbónové kryty 
vonkajších spätných zrkadiel a zadný 
spojler z plastu zosilneného uhlíkovými 
vláknami. Výfukový systém M Sport, štan-
dardne montovaný do oboch špičkových 
modelov s označením M, ktorý je súčas-
ťou prvkov na želanie aj pre ostatné ver-
zie BMW X6 a zároveň aj súčasťou balíka 
M Sport, dodáva vozidlu nenapodobiteľ-
nú, emotívne bohatú zvukovú kulisu.

Exkluzívne prvky,
 výnimočná atmosféra
V interiéri palubnú dosku narúšajú ho-
rizontálne línie doplnené o pokovované 
prvky. Zvýšená pozícia sedenia, palubná 
doska a nový vzhľad ovládacích prvkov 
ponúkajú za volantom vynikajúci pre-
hľad dianí na ceste a umožňujú naplno 
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01 KEĎ VÁS CHYTIA „ELPÉČKA“
Zatiaľ čo v minulom čísle sme si predstavili 
high-endový audiofilský gramofón s cenov-
kou presahujúcou tisíc eur, tentoraz si našu 
pozornosť získal kúsok z opačnej strany 
cenového spektra. Firma SONY má bohaté 
skúsenosti s produkciou entry-level prehrá-
vačov a jej tohtoročný model LX-310BT má 
ambíciu stať sa v spomínanom segmente 
solídnou voľbou. Okrem vydareného mi-
nimalistického dizajnu má totiž niekoľko 
vlastností, ktoré nováčikom zjednodušujú 
a výrazne zlacňujú vstup do sveta prehrá-
vania vinylových platní. Na používanie gra-
mofónu LX-310BT nie je potrebné vlastniť 
receiver s dedikovaným gramofónovým 
vstupom. Vďaka integrovanému predzosilňo-
vaču viete použiť bežný linkový vstup (LINE 
IN) na veži, domácom kine či inom audio 
zariadení. Na výber máte z troch prednasta-
vených úrovní gainu (low, mid, high), ktoré 
vám pomôžu vytiahnuť optimálny zvuk aj zo 
starších skromnejšie mastrovaných platní. 
Možnosť úplného vypnutia predzosilňovača 
(prepnutie módu LINE na mód PHONO) zasa 
pridáva gramofónu na univerzálnosti, kto-
rú oceníte, keď vás „elpéčka“ naozaj chytia 
a zaobstaráte si samostatný gramofónový 
predzosilňovač či kvalitný receiver. Hoci 
sa kombinácia pripojenia bluetooth a vi-
nylových platní môže zdať na prvý pohľad 
zvláštna, zakrátko nás presvedčila o svojej 

opodstatnenosti - od vybalenia gramofónu 
cez nasadenie remienka na hliníkový tanier 
a motor až po spárovanie s obľúbeným 
reproduktorom a pustenie prvej platne 
uplynulo desať minút. Navzdory námietkam 
audiotechnických puristov, funkcia automa-
tického štartu platne je návyková a pri gra-
mofóne v tejto cenovej relácii určite poteší. 
Kvalita zvuku, bez ohľadu na skutočnosť, či 
sa do reproduktorov dostane cez kábel, ale-
bo bluetooth, je v kombinácii s ozvučením 
podobnej cenovej kategórie výborná. Pri 
budovaní domácej hi-fi zostavy totiž netreba 
zabúdať na celkovú kvalitatívnu vyváženosť 
jednotlivých súčastí. Ak ste doteraz považo-
vali LP platne za drahý koníček, univerzálny 
gramofón SONY LX-310 BT môže váš pohľad 
na vec zmeniť za približne 200 eur. 

www.sony.sk 

02 NOVOROČNÉ VYTRIEZVENIE
Okrem sviatočných kontemplácií, bilancova-
nia či spoločných chvíľ strávených s rodinou 
sú vianočné sviatky pre mnohých aj signá-
lom na zahájenie intenzívnych dvojtýždňo-
vých nájazdov na štedrý obsah chladničky. 
S dojedením posledného gramu silvestrov-
ského šalátu však príde náhle vytriezvenie 
a následne zvýšená januárová starostlivosť 
o vlastné zdravie a prípadné „kilečká“ na-
vyše. Či je termín uvedenia novej generácie 
smart osobnej váhy od čínskeho výrobcu 

Xiaomi na náš trh čisto náhodný, to môžeme 
len hádať. Každopádne, s predsavzatiami 
ohľadom zdravého životného štýlu je nám 
Mi Body Composition Scale 2 pripravená 
odhodlane pomáhať. Pri prvom pohľade na 
dizajnovo minimalistickú bielu váhu vás 
môže prekvapiť absencia displeja, ten sa 
však len efektne skrýva pod bielym sklom 
a rozsvieti sa po troch sekundách váženia. 
Štyri strieborné kruhy predstavujú elek-
tródy, pomocou ktorých váha analyzuje 
zloženie vášho tela, napríklad objem vody, 
množstvo svalov, tuku či kostnej hmoty. Tie-
to údaje sa prenášajú pomocou bluetooth a 
následne si ich môžete zobraziť v mobilnej 
aplikácii Mi Health. Tá vám pomôže aj so 
sledovaním progresu, ak sa s tým, čo uvidí-
te, nebudete chcieť len tak zmieriť. A keďže 
Mi Body Composition Scale 2 vie rozlíšiť až 
16 rôznych osôb, môžete do svojich plánov 
pokojne zahrnúť aj ostatných členov rodiny. 
Bonusom ostáva možnosť váženia potravín 
či test rovnováhy. U oficiálneho slovenského 
distribútora je momentálne dostupná za 
akciovú cenu 35,90 eur. 

www.mi-store.sk

03 KVETINÁČ BUDÚCNOSTI
Rastliny v byte či na pracovisku pôsobia na 
ľudí pozitívne a pomáhajú zmierňovať stres, 
ktorému sme všetci každodenne vystavo-
vaní. Čo však urobiť, ak aj najodolnejším 

púštnym druhom začnú vo vašej „opatere“ 
neúprosne tikať hodiny nezvratného osudu? 
Estónska spoločnosť Click & Grow pracuje 
na koncepte domácej smart záhradky už 
od roku 2009 a jej produkty sú dostupné 
aj v e-shopoch na Slovensku. Inteligentný 
kvetináč Smart Garden 9 má všetky predpo-
klady stať sa futuristickým kultivačným in-
kubátorom, ktorý vašim rastlinám poskytne 
špičkovú starostlivosť 365 dní v roku. Či už 
ide o automatické zavlažovanie, alebo pri-
svecovanie podporujúce rast, vaše kuchyn-
ské bylinky či šalát by mali takýto prístup 
oceniť a odmeniť sa vám dobrou úrodou. 
Kvetináč je dodávaný so štartovacími „pod-
mi“ obsahujúcimi špeciálny pôdny substrát 
a semienka bazalky. Pôdny substrát inšpiro-
vaný nano technológiami a pokusmi NASA 
s pestovaním rastlín vo vesmíre by mal aj 
bez škodlivých chemikálií urýchliť proces 
rastu. Ak vás omrzí bazalka, objednať si 
môžete pody s inými rastlinami alebo špe-
ciálne pody určené na použitie vlastných se-
mienok. Sklamaním ostáva fakt, že mobilná 
aplikácia je iba pasívnym doplnkom a fun-
govanie kvetináča nijako neovplyvňuje. Na 
pomenovanie „smart“ už dnes jednoduchý 
pevný časovač osvetlenia (16 hodín svetlo 
a 8 hodín tma) a zavlažovania skrátka ne-
stačí. Tak či onak, ide o zaujímavý produkt, 
ktorý si zrejme nájde svojich fanúšikov. 

eu.clickandgrow.com 
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prepych a štýlová 
elegancia v interiéri
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Milan Brčák       foto archív Vincenta SagartaINTERVIEW

Vincent Sagart, rodák z Bratislavy, žije dlhé roky vo Washingtone a tu aj v roku 1998 
založil svoje interiérové architektonické štúdio. Ako sa za veľkou mlákou žije a podniká 
Slovákovi, ktorý vyštudoval scénografiu a kostýmové návrhárstvo, sme sa opýtali pri 
príležitosti jeho 20. výročia založenia firmy, ktoré prednedávnom oslávil.
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Vincent Sagart
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V 70. rokoch sme vyrastali 
v rovnakej štvrti, strávili niekoľ-
ko rokov v rovnakej triede a po 
vyučovaní sme častokrát spo-
ločne kráčali domov... Už vtedy 
si spomínal, že by si rád tvoril 
animované filmy, a tento záujem 
už vtedy akoby anticipoval tvoje 
ďalšie životné kroky. A potom sa 
naše cesty po základnej škole na 
dlhý čas rozišli. Kam smerovali 
tvoje kroky - na strednej a vyso-
kej škole? 
Na strednú školu som chodil na Gym-
názium Ivana Horvátha; bolo to úžasné 
obdobie, čas dospievania a formovania... 
Bol som obklopený skvelými ľuďmi 
- spolužiakmi, priateľmi, triednym pro-
fesorom - inšpirovali ma, rozdúchali vo 
mne iskričku prirodzenej potreby tvoriť 
a vymýšľať... Tento hlad som si so sebou 
priniesol na vysokú školu - chcel som 
študovať dizajn, a tak som skončil na 
SVŠT. Mal som obrovské šťastie - práve 
sa tam vytvorilo nové študijné zamera-
ne na počítačom riadený dizajn (CAD). O 
rok neskôr som s nadšením prijal mož-
nosť 7-ročného študijného plánu, ktorý 
mi dovolil zároveň študovať technický 
kostým a scénografiu na VŠMU. Keď 
som končil obe školy 
v revolučnom roku 1989, mal som už 
za sebou realizované práce s baletom 
SND, ako aj grafickú tvorbu vytvorenú 
na počítačoch. Málokto si uvedomoval, 
že popri sociálnej revolúcii vo východ-
nej Európe sme boli zároveň svedkami 
aj začiatkov revolúcie digitálnej, ktorá 
zanedlho zmenila celý svet... V januári 
1990 som dostal ponuku pracovať 
v grafickom štúdiu vo Viedni, nasledova-
lo niekoľko mesiacov vojenskej služby a 
koncom leta 1991 som odišiel do USA. 

Čo ťa ovplyvnilo v rozhodnutí 
presídliť do Washingtonu a tam 
začať žiť aj podnikať?
Digitálny „frontier“ bol v USA. Zmeny 
vyvolané počítačovou technológiou tu 
napredovali míľovými krokmi. Keď som 
dostal ponuku učiť digitálny dizajn na 
Marymount University pri Washingto-
ne, túto výzvu som s radosťou prijal. 
Mal som veľké šťastie, že moja man-
želka má zmysel pre dobrodružstvo a 

súhlasila s mojím rozhodnutím. Bolo to obdobie začiatku internetu a boomu „.com“. 
O niekoľko týždňov po príchode som už mal vlastné zákazky a klientov, takže pra-
covne som sa vlastne ani nezastavil, len presunul na iný kontinent.

Vďaka čomu si sa dokázal presadiť v novom, neznámom prostredí, 
v náročnej konkurencii? Čo považuješ za svoje prednosti? 
Multidisciplinárne vzdelanie a vedomosti, zvedavosť, pozitívna energia, vytrvalosť 
hraničiaca s tvrdohlavosťou, snaha vymýšľať a objavovať... Koniec koncov, všetci 
sme odrazom našich životných skúseností, vzdelania a kultúry, v ktorej sme vy-
rástli. Dvadsaťsedem rokov života na Slovensku ma naučilo nenasledovať dav, ale 
vždy hľadať vlastnú cestu - takže v USA som zapadol bez problémov.�A čo sa týka 
konkurencie, tá ma netrápila - v kreatívnych povolaniach súťažíš predovšetkým 
sám so sebou.

foto © poliformdc.com
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IDEÁLNE BÝVANIEIDEÁLNE BÝVANIE

moje ideálnemoje ideálne
bývanie

Michal Lalinský, rozhovor Simonetta Zalová       foto archív Veroniky Janečkovej, archív Michal Lalinský

Domov podľa vlastných predstáv 
Pravdupovediac, momentálne nemám svoje trvalé bývanie. Veľakrát je kufor moja skriňa a na miestach, kde 
zotrvávam dlhšie, je pre mňa dôležitá jednoduchosť, veľa priestoru - čo znamená, že sa snažím mať čo najmenej 
vecí a hlavne je pre mňa dôležité prostredie v exteriéri, mimo domu. Trávim veľa času vonku a na život vo 
vnútri mi stačí kuchyňa, posteľ a pracovný stôl. Jediný doplnok, ktorý si pravidelne kupujem, sú sviečky a vonné 
tyčinky na relaxáciu.

Záhradná „krajina oddychu“ Quadrado je ako domino 
poskladaná z rebrovaných drevených modulov, 
čalúnených epied, vankúšov a operadiel. 
www.minotti.com, predáva www.hollex.sk

Na začiatku každej novej zákazky 
absolvujú interiéroví dizajnéri rozhovor 
so svojimi klientmi - na tému, ako si 
predstavujú svoje ideálne bývanie. 
V navrhnutom interiéri totiž strávia 
veľa času, a tak by sa v ňom mali 
cítiť pohodlne a komfortne. Podobnú 
situáciu sme zinscenovali aj v našom 
magazíne: oslovili sme interiérového 
architekta Michala Lalinského, 
aby podľa rozhovoru so zaujímavým 
človekom posúdil jeho osobnosť 
a navrhol preň interiér, ktorý by mu 
mohol pasovať. Michal prijal túto hru 
a pre Veroniku vybral týchto 
12 prvkov...

Dôležité je mať otvorenú myseľ
Veronika Janečková 
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Michal Lalinský       foto archív autoraPUZZLE

piknik
Každoročné zjarievanie s istotou vyvoláva v tých, ktorí sú „zasedení“ 
vo večne únavnom meste, túžbu po závane čerstvého povetria 
či po chvíľach strávených vo voľnej prírode. Aj my balíme deky, košíky 
a skladacie kreslá z čerstvej produkcie našich obľúbených návrhárov, 
aby sme vyrazili von prevetrať si hlavy. Samozrejme, s primeraným 
dizajnérskym vkusom!
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01 Prenosný lampáš PC Portable vydrží svietiť na jedno 
nabitie až desať hodín. www.hay.dk
02 Čalúnená kocka – exteriérový taburet Spring je 
vyplnený polystyrénovými guľôčkami a ozdobený 
kvetinovými výšivkami. www.paolalenti.it
03 Sada troch oceľových nástrojov Green-It je určená 
na „impromptu“ záhradníčenie. Šikovný dizajn, ktorý 
umožňuje kompaktné zbalenie, vymyslela Viviana 
Degrandi. www.rig-tig.com
04 Sklenené platne konferenčných stolíkov Pixel 
napodobňujú vzor piknikovej deky. www.fiamitalia.it
05 Rakety plážovej hry Beach Tennis sú vyrobené 
z tíkového dreva. www.skagerak.dk
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06 Prútený košík Cellina v sebe uchováva kompletnú piknikovú výbavu pre štyroch. 
www.cilio.de
07 Vankúše Sunny spájajú tie najodolnejšie materiály výplne a obliečky tak, aby 
spoľahlivo naplnili bezstarostné exteriérové používanie. www.pappelina.com
08 Nest n°1 ponúka pohľad na vtáčiu búdku z perspektívy modernej architektúry. 
www.decastelli.it
09 Plátené sedadlo Lawrence s okrajmi spevenými kožou je elegantnou variáciou 
podľa kultovej predlohy „motýlieho kresla“ z tridsiatych rokov. www.rodaonline.com
10 Skladací stolček Ciak ponúka osvedčenú nožnicovú konštrukciu spracovanú 
z ľahkého hliníka a špeciálneho odolného plátna Emu-tex. www.emu.it
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Michal Lalinský       foto archív autoraTÉMA

S pribúdajúcimi stupňami denných teplôt 
sa obytné kapacity našich obydlí zväčšujú 
o exteriérové priestory. Prichádza sezóna 

terás a záhrad!

vonkajšie okolnosti

terasa
A ZáHRADA

Priestory záhrad či terás sú vítaným 
spestrením v dispozičnom a prevádz-
kovom programe príbytku. Tí šťastnejší, 
ktorých byt sa hrdí terasou, priestran-
nejším balkónom či priamo východom 
do záhrady, si môžu exteriér vychutná-
vať dosýta – záleží len na ich vôli, akým 
spôsobom. Niekto na pekne zariadenej 
terase oddychuje, napríklad s knihou 
či dobrou limonádou. Iný tu rád privíta 
hostí. A nájdu sa i takí, ktorí priestor 
na čerstvom povetrí využijú na prácu. 
Nábytkové zariadenie je tak priamo zá-
vislé od spôsobu, akým sa daný priestor 
využíva.

Dokonalé spojenie
Samotné vyriešenie terasy je skôr zá-
ležitosťou architektonického návrhu, 
než dizajnu. Jej umiestnenie by malo 
sledovať logiku používania – preto 
sa najčastejšie umiestňuje v priamom 
susedstve obytných častí, kuchýň či ko-
munikačných hál. Ak je terasa menšia 
a považuje sa skôr za oázu súkromia, 
môže byť zviazaná aj so spálňou. Mno-
hí taký vonkajší priestor využijú na 
nejakú večernú neresť – rozjímanie 
s pohárikom či ako fajčiarsky kútik. 
Tak, či onak, je potrebné, aby spojenie 
exteriéru s interiérom fungovalo hlad-
ko. Pokiaľ sa tomu dá vyhnúť, nemala 
by sa terasa sprístupňovať zbytočnými 
schodíkmi. Dnešné stavebné riešenia 
sú naklonené úplnému „bezšvíkovému“ 
spájaniu. Máme na mysli rozsiahle 
zasklené plochy fasádnych okien, kto-
ré sa dajú otvoriť dokorán (napríklad 
odsunúť), vďaka čomu sa terasa s vnút-
rajškom prepojí do jednotného celku. 
Účinok celistvosti sa často dosahuje 
zjednotením podobnými alebo totožný-
mi podlahami.

Od podlahy
Pre prevádzku terás či záhradných 
platforiem je podstatné vyriešenie 
materiálov – tým najdôležitejším je 
samozrejme podlaha, ktorá má napĺ-
ňať prísnejšie kritériá. Vzhľadom na 
vystavenie poveternostným vplyvom 
musí byť dostatočne odolná, trvanlivá a 
pevná, v prípade zamokrenia dažďom 
aj bezpečne protišmyková. Na také 
vlastnosti sa najlepšie hodí buď dlažba 
(najlepšie kameninová) alebo terasové 
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Michal Lalinský       foto archív autoraDOMOV

chata
v horách
Inšpirácia interiérovým štýlom horských 
chát a lyžiarskych rezortov.

01
87

To najlepšie, čo môže urobiť 
človek uchvátený majestátnou 

krásou hôr, dych berúcimi 
scenériami zasnežených 

končiarov či zalesnených úbočí 
a osamelými domčekmi 
s rozpálenými kozubmi, 

je presťahovať sa priamo 
do lona prírody. Takýto luxus si 
však môže dovoliť len málokto. 
Našťastie pestrá ponuka štýlov 
v súčasnom dizajne umožňuje 

aspoň v náznakoch preniesť 
atmosféru horských chát 

aj do všedných domácností. 
Samozrejme so sebakritickou 

myšlienkou, že to najcennejšie 
– príroda navôkol – sa, žiaľ, 
v mestských domácnostiach 

imitovať nedá.

03 06
01 Arv je súčasnou adaptáciou tradičnej dánskej 
predlohy – drevenej stoličky s motúzovým výpletom 
sedadla. 
www.brdr-kruger.com
02 Drevený vešiak 0112 má nahladko vystružlikané 
telo z masívneho dubového dreva. 
www.schoenbuch.com  predáva www.hollex.sk, 
www.fortep.sk
03 Stolička Fenis z masívneho javorového dreva 
prináša organický pôvab s rukopisom legendárneho 
talianskeho dizajnéra Carla Molina. 
www.zanotta.it  predáva www.kabinet.sk
04 „Banálny“ tvar jedálenského stola Ryoba neznesie 
žiadne dizajnérske zaváhanie. 
www.porro.com  predáva www.triform.sk
05 Nepravidelné zrebné textúry koberca Tres Vegetal 
sú pripravované z vlny a konopy na ručných tkáčskych 
stavoch. 
www.nanimarquina.com  predáva www.konsepti.sk
06 Oddychové ležadlo Liberty má svižne rezané rysy, 
vďaka ktorým vyzerá ako rozkonárený samorast. 
www.moooi.com  predáva www.kabinet.sk
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MEDIA KITMEDIA KIT

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Inzercia - kontakt  ++421 903 406 808, brcak@stonline.sk
Cena výtlačku    4,99 eur
Periodicita    dvojmesačník
Tlačený náklad   10.000 ks
Formát    222 mm x 275 mm 
Papier    obálka 250 g krieda s ušľachtilým matným    
                                                      povrchom
                                                      vnútro 100 g ušľachtilý dvakrát natieraný 
                                                      GALERIE FINE
Povrchová úprava obálky  UV lak
Počet strán celkom   116
Väzba     V - 2
Farebnosť    plná farba (4 + 4)
Separácie    CMYK
Raster vnútro    60 liniek / cm
Raster obálka    70 liniek / cm
Uhly rastrov    nastavenie pre ofset
Distribúcia    Mediaprint Kapa, súkromní distribútori

PARAMETRE PODKLADOV PRE INZERCIU

1. Len v elektronickej podobe.
2. Upravené na presný rozmer časopisu.
3. V dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK, 
s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 250 - 300 DPI.
4. Na nosičoch CD-ROM alebo e-mail: goldmangrafika@mediage.sk do veľkosti 
10 MB.
5. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického 
nátlačku.
6. Rozmery inzercie:
2/1    444 x 275 mm
1/1    222 x 275 mm
na výšku 1/2   104 x 275 mm
na šírku 1/2   222 x 135 mm
na výšku 1/3     70 x 275 mm
na šírku 1/3   222 x   98 mm
na výšku 1/4     56 x 275 mm
na šírku 1/4   222 x   77 mm
(+4 mm spadávka)

Termíny 1. polrok
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020

Termíny 2. polrok
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020

dodanie podkladov
09.02. utorok
03.04. piatok
03.06. streda

dodanie podkladov
05.08. streda
02.10. piatok
27.11. piatok

expedícia do predaja
18.02. utorok
17.04. piatok
18.06. štvrtok

expedícia do predaja
18.08. utorok
15.10. štvrtok
08.12. utorok


