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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. 

Magazín 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 úroveň, 

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 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 a overená 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 2021
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
0,17 eur
0,06 eur
0,19 eur

1110 FR
AN

KF
U

RT

Michal Lalinský       foto archív autoraEXPOEXPO

Veľtrh spotrebného tovaru Ambiente, 
Frankfurt nad Mohanom 2020
Čo očakávate od predmetov, ktorými sa v domácnosti 
obklopíte? Je jasné, že chcete, aby boli pekné, účelné aj eko, 
no jeden činiteľ dnes obzvlášť naberá na dôležitosti. 
Mnohí vyhľadávajú to, čo v nich úspešne vyvoláva radosť.

Všetky podmienky splnené
S miernym odstupom času sa vraciame k veľtrhu Ambiente, ktorý sa uskutočnil v nemeckom peňažnom 
a obchodnom ohnisku Frankfurte nad Mohanom ešte počas skorej jari, teda predtým, než protipandemické 
opatrenia obmedzili akúkoľvek európsku výstavnícku prevádzku. Našťastie to tesne stihol, hoci situácia 
s ochorením aj ďalšie mrzutosti, napríklad orkán Ciara, všeobecné ekonomické spomalenie počas predošlej 
sezóny či celosvetové obchodné konflikty nepriaznivo poznamenali náladu veľtrhu. 
Zatiaľ len v hrubších náznakoch, pretože domáca i európska miera súkromnej spotreby si ešte stále 
udržala pôvodnú razanciu. Veľtrh Ambiente dlhodobo zohráva úlohu najvplyvnejšieho podujatia v oblasti spot-
rebného tovaru. Výrobcovia tu servírujú širokú škálu predmetov dennej potreby od tanierov a lyžíc cez rôzne 
bytové doplnky až po prozaické, no potrebné výrobky ako metly alebo žehliace dosky. Nás zaujímali najmä tí, 
ktorí dokázali premyslene skĺbiť dobre navrhnutý dizajn, invenciu, užitočnosť aj praktickú dômyselnosť so štý-
lom a eleganciou. Na dôvažok k tomu už celkom automaticky pridávajú ďalšie hodnoty, ktoré dnešný uvedo-
melý spotrebiteľ vyhľadáva: environmentálne priaznivé dopady, ekológiu a spoločensky zodpovedné výrobné 
štandardy. To všetko by mali spĺňať aj zaujímavé výrobky z nášho redakčného výberu.
Ak zasa nezasiahne „vyššia moc“, tak veľtrh spotrebného tovaru Ambiente na výstavisku Messe Frankfurt 
možno navštíviť aj na budúci rok, hneď na jeho začiatku v termíne od 19. do 23. februára 2021. 
www.ambiente.messefrankfurt.com

radosť vecí

Strohý, no ladný obrys hrnčekov či čajníkov Coppa túto sezónu skrášlili ilustrácie zvieracích maznáčikov. 
Edícia Coppa Cats & Dogs od ASA SELECTION je vyrobená z kostného porcelánu a dostupná v štyroch 
psích či štyroch mačacích motívoch, ktoré zobrazujú typické scény zo života zamatových labiek. 
www.asa-selection.com

„Návrat mačacích a psích miláčikov 
medzi trendové vzory.“

Súbor nenápadného riadu Snack It, ktorý na veľtrhu 
Ambiente predviedol nemecký porcelánový špecialita 

KAHLA, sleduje hneď dva trendy súčasnej gastronomickej 
scény. Prvým je úsilie o „zero waste“, teda minimalizovanie 

odpadu, zavrhnutie plastov a jednorazových obalov 
náhradou za šikovné, hygienické a bezpečné riešenie. 

Druhým je zvýšená záľuba verejnosti v zdravých „miskových“ 
jedlách. Sú to všakovaké polievky ramen, panázijské 

maškrty, bibimbap, poké aj všestranná blízkovýchodná 
(presnejšie levantská) kuchyňa, ktorú si environmentálne 

zodpovední konzumenti vychutnajú v malých miskách s 
patentovaným uzáverom Magic Grip. 

Dizajn kolekcie Snack It: Barbara Schmidt.
 www.kahlaporzellan.com

Súbor nenápadného riadu Snack It, ktorý na veľtrhu 
Ambiente predviedol nemecký porcelánový špecialita 

KAHLA, sleduje hneď dva trendy súčasnej gastronomickej 
scény. Prvým je úsilie o „zero waste“, teda minimalizovanie 

odpadu, zavrhnutie plastov a jednorazových obalov 
náhradou za šikovné, hygienické a bezpečné riešenie. 

Druhým je zvýšená záľuba verejnosti v zdravých „miskových“ 
jedlách. Sú to všakovaké polievky ramen, panázijské 

maškrty, bibimbap, poké aj všestranná blízkovýchodná 
(presnejšie levantská) kuchyňa, ktorú si environmentálne 

zodpovední konzumenti vychutnajú v malých miskách s 
patentovaným uzáverom Magic Grip. Dizajn kolekcie Snack 

It: Barbara Schmidt. www.kahlaporzellan.com

„Nevyhnutnosť 
cirkulárneho priemyslu 

pri modernom 
spracovaní plastu.“

„Zmysluplná 
odpoveď na súčasné 

gastronomické hity.“

„Nákup s environmentálne 
zodpovedným vedomím.“
Najobľúbenejší pedálový kôš na trhu, šikovný model NewIcon od BRABANTIA sa začal 
vyrábať v distingvovanom škoricovom odtieni. Hrejivo elegantná drobnosť poteší 
nielen prepracovanými úžitkovými parametrami, napríklad tichým zatváraním poklopu, 
robustným mechanizmom, širokým otvorom či desaťročnou zárukou, ale aj potešujúcim 
prísľubom značky BRABANTIA aktívne podporovať medzinárodnú iniciatívu The Ocean 
Cleanup v snahe naplniť svoj záväzok a aspoň trochu odpratať plastový odpad z morí. 
www.brabantia.com

„To go“ šálky na kávu z edície Connect Organic boli 
vyvinuté v spolupráci s profesionálmi, ktorí rozumejú tomu, 

ako má byť tvarovaná správna kávová nádoba (s presne 
prepočítaným vnútorným obrysom a zaobleným dnom). 

Connect je nerozbitná, ľahká a vďaka vrúbkovanému 
okraju dobre sedí v ruke; navyše, v duchu enviro-výzvy 

bola namiešaná zo špeciálneho recyklovateľného plastu 
s prímesou organickej celulózy. V kolekcii Organic od 

firmy KOZIOL sa okrem šálok vyrábajú aj taniere, misky a 
zaujímavo tvarovaný príbor Tulip. www.koziol.de 
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NOČNÁ NOČNÁ 
Taburet Round Cool Cushion sa dá použiť na sedenie aj odkladanie ako príručný 

stolček. Pokrýva ho odnímateľný textilný návlek. www.woodnotes.fi
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Keď sa pri zariaďovaní príbytku archi-
tekt alebo interiérový dizajnér zamýš-
ľa nad spôsobmi riešenia, zvyčajne 
najviac pozornosti venuje trom čas-
tiam: kuchyni, kúpeľni a spálni. Kým 
prvé dve miestnosti skutočne pred-
stavujú zložitý interiérový oriešok (ar-
chitekt v nich musí vyladiť estetickú, 
prevádzkovú aj technickú stránku), 
prekvapujúce je, že sa medzi hlavný-
mi projektovými úlohami nachádza 
spálňa. Na pohľad je táto miestnosť či 
jej interiérový obsah celkom priamo-
čiary: napĺňa jednoduchý účel, na kto-
rý stačí len pár nábytkových kúskov. 
A predsa je správne, že sa architekti 
miestnosti spálne venujú s náležitou 
pozornosťou - vo vzťahu k majiteľovi 
príbytku totiž napĺňa ten najintímnejší 
vzťah.

Stíšená oáza
Spálňa má byť akousi „posvätnou“ 
miestnosťou bytu, miestom zariade-
ným výlučne osobne, tak, aby naplnila 
predstavy o upokojenej, bezpečnej či 
stíšenej oáze, kam si človek rád chodí 
oddýchnuť po náročnom dni a môže 
sa v úplnej odovzdanosti uvoľniť. Pre-
to má architekt veľmi dôležité posla-
nie zhmotniť ideu bezpečia a útulnosti 
v interiérovom prostredí, ktoré ničím 
nevyrušuje, a súčasne plne zodpovedá 
osobnosti majiteľa.
Pokiaľ ide o typologické danosti mo-

derných spální, princípy aj receptúry 
hovoria jasnou rečou: spálne sa majú 
umiestňovať do tichších častí bytu, 
bokom od zdroja hluku (napríklad 
rušnej nočnej ulice alebo napríklad 
spoločnej chodby bytovky s výťahovou 
prevádzkou). Ideálny prípad orientuje 
okná spálne do tichého dvora s výhľa-
dom na zeleň. Aj otázka orientácie na 
svetové strany bola jednoznačne opti-
malizovaná: najlepšie je, ak sa spálňa 
pozerá východným smerom. Pri opač-
nom smere by sa totiž v podvečernom 
(zapadajúcom) slnku zbytočne prehrie-
vala - mikroklíma spálne pripravenej 
na zdravý oddych je postavená na 
chladnejšej teplote (ideálna teplota 
sa pohybuje v rozmedzí od 15 °C do 
18 °C) a dostatočnom vetraní. Otázka 
vzdušnosti, hoci jasne neviditeľná, 
je pre spálňu mimoriadne dôležitá. 
Preto sa tieto miestnosti musia vyba-
vovať dostatočne veľkými okennými 
krídlami a aj preto norma stanovuje 
minimálne plošné výmery spální. Tie 
sú odvodené od primeraného objemu 
vzduchu, teda dostatočnej zásoby kys-
líka, ktorý spiaci počas noci spotrebu-
je. Pre spánok nie je nič horšie, ako 
ťažký vydýchaný vzduch.

Príjemná atmosféra
Interiérové rady majú jasno aj v otáz-
ke nábytkového zariadenia. Spálňu 
vypĺňa posteľ ako najdôležitejší kus 

súčasná spálňa
Hoci je zariadená jednoducho a napĺňa len jeden účel, predsa 
spálne charakterizuje istá interiérová zložitosť. Musia byť 
navrhnuté tak, aby sa človek na ne tešil.

29

01 Závesná lampa Terne vydáva mäkkú, príjemnú žiaru, 
filtrovanú bublinou opálového tienidla. www.skagerak.dk

02 Vysoké záhlavie postele Dike dopĺňajú bočné otočné 
krídla. Spoločne prispievajú k útulnejšej „náruči“ pohodlia, 

ktorú posteľ evokuje. www.maxalto.it
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Plyšový medvedík
Pack patrí do línie chýrnych pohoviek 
značky EDRA, ktoré bývajú nielen poho-
dlnými a lákavými „ostrovmi“ záhaľky, 
ale aj svojbytnými nábytkovými sochami. 
Predstavuje čalúnenú „kryhu“ ostrovné-
ho sedenia obsadenú spiacim ľadovým 
medveďom v úlohe mäkkého operadla. 
Autor originálnej pohovky Francesco 
Binfaré stvárnil v prítulnom čalúnení na-
ozaj utešený kúsok pohodlia, a súčasne 
ponúkol dizajnérsky komentár k nalieha-
vej téme klimatickej krízy.
www.edra.com  www.hollex.sk

Námornícky bar
Slávna stolička Navy (známa tisíc-šestka), ktorú vyrábali v pennsylvánskej továrni EMECO
pre americké námorníctvo počas druhej svetovej vojny, a ktorú pre odvetvie dizajnér-
skeho nábytku znovuobjavila interiérová legenda André Putmanová v osemdesiatych 
rokoch, keď zariaďovala slávny hotel Morgans, sa popri tradičnej výške vyrába aj vo 
verziách stredného či vysokého barového sedenia. Je dostupná v pôvodnom materiáli - 
hliníku, ale i recyklovanom plaste (napríklad vo vyobrazenej farbe plážového piesku).
www.emeco.net  www.konsepti.sk

TRENDYTRENDY
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kultúra 
pestovanej 

ušľachtilosti
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01 Zamatová škrupina stoličky Cloe „sedí“ na pekne tvarovaných nohách z masívneho dreva, ktoré upravili náterom 
prírodných voskov. www.riva1920.it  www.zeno.sk

02 Porcelánová šálka na espresso Cappello má zreteľný gentlemanský šmrnc. Vyrába sa aj v bielej, no najlepšie 
vynikne v čiernej farbe. www.rosenthal.de

03 Platne stola Graphium (dizajn Garcia Cumini) sú tvarované ako „lupene“ mramorov typu Calacatta 
(v šedej farbe), Lepanto (v červenej farbe) alebo Sahara Noir. www.zanotta.it  www.kabinet.sk

04 Košík 10th Basket využíva asymetrickú väzbu koženého výpletu. Elegantnú drobnosť dotvárajú rukoväte 
z teakového dreva. www.exteta.it  www.triform.sk

05 Súprava starostlivosti o topánky TGC039 obsahuje kefku s jemnými štetinami, mäkkú handričku, 
neutrálne leštidlo aj špeciálnu pomádu. www.tangentgc.com

Bordúru obdĺžnikového 
zrkadla Bands tvorí rytmický 

sklený reliéf. 
Návrh autorskej dvojice 

Angeletti + Ruzza vyniká 
prirodzenou ušľachtilosťou. 

www.tonellidesign.comP
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Nábytkári Living Divani a mantovskí krajčíri Corneliani (obaja členovia luxusného spolku Altagamma) 
spojili sily a pripravili podmanivý foto editorial, v ktorom komplementárny duet rozohrávajú typický puristický 
nábytok a pánska kolekcia na jar/leto 2020.
www.livingdivani.it, www.corneliani.com

Hovorí sa, že šaty robia človeka. 
S trochou zveličenia, parafrázujúc túto overenú axiómu, 

však môžeme tvrdiť, že aj interiér, v ktorom človek 
býva, dotvára jeho osobnosť. To, čím sa v domácnosti 

obklopuje, zrkadlí jeho vkus, vyjadruje jeho túžby 
a reprezentuje jeho svetonázory. Preto sa na bytový 

interiér dá pozerať ako na výstižnú ilustráciu duše jeho 
majiteľa. Predstavili sme si, ako taká ilustrácia vyzerá 

v prípade Pána Božského, ukážkového džentlmena 
s urodzenými spôsobmi.
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ZAMERANÉ na pracovnú 
stoličku

PÄŤHVIEZDIČKOVÉ OBJATIE
Všestrannú stoličku Hug navrhol Manel Molina v roku 2018. V jemne modelovaných kontú-
rach dvoch prekrývajúcich sa škrupín sedadla dokázal zachytiť klasickú estetiku i moderný 
šmrnc. Dômyselná materiálová kombinácia škrupín - spárovanie rôznych materiálov na ich 

rube a líci (drevená preglejka, česané metalické fólie, kožené čalúnenie či mäkká textilná 
výstelka) otvárajú kombinačné pole možností, pri ktorých sa rozvíja kultivovaná hra farieb a 

textúr. Výrobca stoličky Hug, španielsky podnik PUNT tento rok pripravil aj verziu s päťramen-
nou kolieskovou podstavou. Stolička Hug 5* sa tak so svojou zvýšenou mobilitou a ergonó-

miou výborne uplatní v pracovniach.
www.puntmobles.com  www.triform.sk

Stolička domácich pracovní to 
má celkom ťažké. Musí zastúpiť 
údel výkonného kancelárskeho 
zariadenia so všetkými 
(tými dobre známymi) 
faktormi ako ergonómia, 
dynamika či prispôsobivosť, 
a súčasne má v bytovom 
interiéri pôsobiť nenútene 
a prispievať k domáckej 
atmosfére. Priemyselní dizajnéri, 
ktorí pracujú na návrhoch 
pracovných stoličiek do 
domácností, tak čelia náročnej 
úlohe. Ich snahou je zosúladiť 
dve protichodné perspektívy 
a zhmotniť zložité technické 
aj estetické požiadavky do 
vyváženého celku. Našťastie 
so svojím talentom či 
vynaliezavosťou prinášajú 
mnohé podarené riešenia - 
pekné stoličky, ktoré doplnia 
celkovú atmosféru starostlivo 
zariadených pracovní, zároveň 
však nepodliehajú mizerným 
kompromisom v otázkach 
pohodlia alebo výkonnosti.
Pri výbere vlastnej pracovnej 
stoličky je potrebné ujasniť si 
zásadné požiadavky. Jej dizajn 
ovplyvňujú viaceré činitele: ako 
často na nej pri práci budete 
sedieť; akú mieru pohyblivosti 
očakávate; na akej podlahe 
bude stolička umiestnená; do 
akého interiérového štýlu by 
mala zapadnúť... A podobne. 
Zvážiť treba aj jednoznačnejšie 
ukazovatele - napríklad výšku 
a váhu sediaceho. My sme sa 
porozhliadli po súčasnej ponuke 
a vybrali štyri ukážky šikovných 
stoličiek, ktoré sú zasadené do 
„štýlovej neutrality“, takže sa 
hravo začlenia do vysnívaného 
zákutia domácej pracovne.

Ničím nerušené sústredenie, výkon, chrbát bez bolesti, ale aj zreteľne 
viditeľný pôvab. To všetko má prinášať ukážková pracovná stolička.
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Kolekcia jedálenského prestierania Indian Blur z 

edície Table Canvas evokuje jemnú snovú scenériu s 

nádychom „vintage“. www.knindustrie.it

JEDÁLEŇ
stolček, prestri sa; 

dizajn, vystri sa!
V súvislosti s jedálenským zákutím sa žiada 

parafrázovať známe posteľné porekadlo:
„ako si kto prestrie, tak sa aj naje!“

S
amostatná jedáleň alebo 
časť priestoru vymedzená 
ako jedálenské zákutie 
tvorí mimoriadne význam-
nú časť príbytku. Zvykne 

sa hovorievať, že jedálenský stôl 
je ozajstným „srdcom“ domova. Z 
mnohých pozorovaní či skúseností 
naozaj vyplýva, že práve okolo neho 
sa odvíja každodenný rodinný život 
najintenzívnejšie. Za jedálenským 
stolom sa rodina stretáva ráno pri 
raňajkách či naopak večer - v závere 
produktívneho dňa, pri slávnostných 
príležitostiach, ale aj každodenných 
povinnostiach, domácich úlohách, 
pri hrách i hádkach, vítaných náv-
števách či všedných susedských 
daromniciach. Stôl „kotví“ prevádzku 
domova, práve preto je dôležité ve-
novať jeho dizajnérskemu stvárneniu 
náležitú pozornosť.

Prikovaní ku stolu
Z prirovnania jedálenského stola k 
„srdcu domova“ vyplýva logika jeho 
pozície. Bez ohľadu na dispozičné 
usporiadanie priestoru má stôl zaberať 

významovo primerané miesto. Ide-
álna poloha je uprostred prevádzky, 
v bezprostrednej nadväznosti na 
kuchyňu, ale aj ostatné miestnosti, 
s dostatkom priestoru naokolo a bez 
zbytočných prekážok. Skôr, než stolu 
nájdete primerané miesto, je potreb-
né zvážiť jeho veľkosť. Aj v malých 
priestoroch jednoizbových bytov, 
ale aj vo veľkých hodových sálach 
starosvetských jedální platí pravidlo 
umiernenosti. Priestor by mal stolu 
„padnúť ako uliaty“; je teda dôležité 
zvážiť mierku, ponechať minimálne 
vzdialenosti odstupu (okolo 80 až 
100 cm) a presne „kalibrovať“ polo-
hu tak, aby sa ako hlavný nábytok v 
miestnosti ani nestrácal, ani neodtlá-
čal. Do veľkostného parametra stola 
zasahuje aj ďalšia požiadavka - počet 
usadených. Zvyčajne rátame so šír-
kou 65 cm na jedného stolovníka, do 
úvahy však treba zobrať aj podnož 
stola tak, aby sediacemu nezavadza-
la. Mnohí ľudia túžia po rozsiahlych 
tabuliach, pretože uvažujú nad veľký-
mi hostinami s mnohými stolovníkmi. 
No prax často ukáže, že tých vysní-
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Stredoeurópska 

spoľahlivosť

Na priesečníku interiérových 
nápadov zo všetkých kútov 
sveta, a súčasne v epicentre 
modernej dizajnérskej inovácie.

Pri premýšľaní nad nábytkovým 
dizajnom sa vynárajú úvahy o tom, 
ako vyzerá stredoeurópska dizajnér-
ska produkcia z diaľky. Či má niečo 
spoločné; čo ju v jedinečnom štýle 
odlišuje od ostatného. Keď zariaďu-
jeme interiéry, často sa inšpirujeme 
škandinávskym dizajnom či talianskou 
klasikou, poznáme francúzsky šarm, 
americkú okázalosť alebo japonský 
minimalizmus. No existuje niečo ako 
„stredoeurópsky štýl“? Určite áno, a 
jeho genialita spočíva v tom, že čerpá 
zo všetkých vyššie uvedených zdrojov 
(a mnohých ďalších). Stredoeurópania 
vždy vedeli, ako vybalansovať rozma-
nité vplyvy. Nielen v geopolitike alebo 
kultúre, ale aj nábytkovom dizajne. Ich 
interiéry sú teda rovným dielom prak-
tické, úžitkové aj ukážkové, pôvabné, 
mestské aj prírodné, nápadité, ale aj 
všedné (strednoprúdové), no vždy 
predovšetkým spoľahlivé, tak aby 
v priestore vykúzlili pravý domov.

Úložné skrinky Stripes stratili v záujme 
minimalizmu klasické úchytky. Namiesto 

nich majú zvislé pozdĺžne žliabky, ktoré 
členia objem nábytku na rytmické pásy. 

www.schoenbuch.com

Robustná modulárna pohovka Moss sa pokúša o maximálne pohodlie stvárnené 
v štedrých, priamočiarych tvaroch čalúnenia. www.cor.de
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TRENDY
V tempe polonézy
Zadanie znelo jasne. Niekedy na prelome 16. a 17. storočia požiadal 
perzský šach Abbás svojich kráľovských tkáčov v Isfaháne, aby stvorili 
„najkrajšie koberce na svete“. Najzručnejší majstri remesla splnili jeho 
rozkaz prepracovanými klenotmi z hodvábu, zlata a striebra. Prchavé 
vzory poskladali z drobnokresieb zakliatych hájov, lotosových kvetov 
a vzájomne prepletených arabesiek. Fascinujúce výjavy očarili i poľský 
kráľovský dvor, ktorý si v Isfaháne objednal vlastný súbor postavený 
nielen na blízkovýchodných motívoch, ale aj prvkoch západnej kultúry. 
Do dnešných dní sa zachovali asi tri stovky raritných „Polonaise“ ko-
bercov a JAN KATH ich po dôkladnom štúdiu podrobil novému výkla-
du. Vo vlastnej kolekcii Polonaise obnovil ich pôvodnú sýtu farebnosť, 
pridal moderné prvky a dal utkať z najkvalitnejších materiálov tak, aby 
dosiahol pôvodnú remeselnú bravúru.
www.jan-kath.com

Kráska v priliehavých šatách
Stolička Barbican sa odvoláva na estetiku 50. rokov, kedy v Londýne postavili slávny modernistický komplex Barbi-
can s bytmi, divadlami a galériami (obdivovaný, no súčasne aj nenávidený návrh architektov Chamberlina, Powella a 
Bona). V tomto nábytku však nejde o ušľachtilý brutalizmus architektúry, ale skôr prirodzenú eleganciu prekvitajú-
cich „päťdesiatok“, prerozprávanú návrhárom Rodolfom Dordonim do súčasnej dizajnérskej reči. Jednoduchá škrupi-
na sedadla má zdvojené čalúnenie, ktoré najlepšie vynikne v kombinácii textilu a obšívanej kože; môže byť doplnená 
drevenými alebo kovovými nohami a vyrába sa v talianskej firme MOLTENI&C.
www.molteni.it  www.sedya.sk
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01 LEN TAK LEŽAŤ NA FLORIDE...
Na západnom pobreží amerického štátu Florida slávnostne otvorili mólo s promenádou - St. Pete Pier, ktoré má 
slúžiť ako ďalšie spoločenské centrum mestečka St. Petersburg, vzdialeného asi 40 km od známej metropoly 
Tampa. Nejde však len o obyčajný úzky chodník nad morskou hladinou, ale o komplexnú voľnočasovú zónu na 
ploche 26 ha, prispôsobenú na organizovanie hudobných vystúpení, umeleckých výstav, festivalov či lokálnych 
bazárov. Zriadením rekreačného areálu vyšlo mesto v ústrety turistom, ale i domácim, ktorí okrem obľúbeného 
joggingu a bicyklovania budú môcť sadnúť do kajaku a namieriť si to hoci do Tampa Bay. Cieľom tímu architektov 
zloženého zo štúdií ASD Architects, Urban Designers a Ken Smith Landscape Architects bolo vytvoriť príležitosti pre 
všetky vekové skupiny obyvateľov. Hneď za bránou móla sa otvára priestor pre trhovisko s lokálnymi výrobkami 
pod praktickou solárnou strechou. Park so zážitkovým detským ihriskom a priľahlým „piknikovým“ trávnikom 
plynule prechádza do promenády s okrasnými záhradami s pôvodnou floridskou zeleňou. Mólo lemujú rozmanité 
stánky so streetfoodom, natrafíte tu na oddychový pavilón s ležadlami či osviežujúcu interaktívnu fontánu. 
Súčasťou je i vzdelávacie centrum pod vedením environmentálnej organizácie Tampa Bay Watch, ktorá typicky 
ľahkou a zábavnou formou zoznámi návštevníkov s ekosystémom ústia rieky Tampa, morskou flórou aj faunou. 
Interaktívne exponáty, video prezentácie a prednášky budú viesť miestni odborníci z výskumu. Celé korzo uzatvára 
vyvýšené priečelie móla s luxusnou reštauráciou s výhľadom na panorámu mesta a široká paluba, ako stvorená 
na rybačku priamo z móla. Uznávaná americká sochárka a predstaviteľka „fiber art“ umenia - Janet Echelman 
- venovala mólu jednu zo svojich efektných rozviatych inštalácií „Bending Arc“ z gigantickej pestrofarebnej siete 
pôsobiacej až nadprirodzeným holografickým dojmom. Na hypnotickú inštaláciu spotrebovala viac ako 100 km 
povrazu z umelých vlákien a vytvorila približne milión uzlových spojení, čím sa Bending Arc stal najrozmernejším 
trvalým dielom v autorkinom portfóliu. Brány najväčšej rekreačnej zóny na juhovýchode USA sa otvoria 30. mája. 
www.stpetepier.org
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Tráviť čas v zazelenanej záhrade má priaznivé, doslova 
terapeutické účinky. Na čerstvom povetrí si človek ľahko 
zresetuje hlavu. Ešte lepšie, ak tento čas strávi v kruhu 
najbližších, svojej rodiny či milých priateľov; ideálne nad 
niečím chutným a voňavým: toto je čas letných opekačiek!
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So skladacím nábytkom edície Deck Chair Series razom zvýšite kapacitu 
hostiny. Historický návrh patrí kultovému Dánovi Børgemu Mogensenovi.
www.carlhansen.com  www.fortep.sk

Pripravte sa na neočakávaných hostí:

Prenosný lampáš alebo stojanová 
lampa Bela majú tienidlá 
zhotovené z textilného lana. 
www.kettal.com  www.fortep.sk, 
www.triform.sk

Taška na drevo Log Carrier je 
ušitá z pevného plátna typu 
Rugged Twill, ktoré dopĺňajú 

kožené rukoväte. 
www.filson.com
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Voľte len tie 
najvyberanejšie 
receptúry: 

Jedálenská stolička 
Dune je majstrovským 
nábytkovým kúskom 
namiešaným z tíkovej 
podstavy, hliníkového 
operadla a textilnej 
výstelky mäkkého 
čalúnenia. 
www.gloster.com

Výkonný, a pritom 
kompaktný záhradný 

gril All Star vyniká 
množstvom praktických 

zlepšovákov 
a jedinečnou 

patentovanou mriežkou. 
www.charbroil.eu

Riad zo smaltovanej ocele Enamel Family krášli 
módny pehavý vzor terazza. 

www.hay.dk  www.wemal.sk
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Zaujmite 
kapitánsku pozíciu 
grilmajstra:

Doneste si 
vlastné palivo:

Objavte starodávne 
postupy pečenia:

Posvieťte si 
na štýlové 
hodovanie:

8988

Stanislav Zachar       foto Stanislav ZacharARCHITEKTÚRAARCHITEKTÚRA

Po viac ako 
trojhodinovom lete z Ria 
na sever sa ráz krajiny 
hlboko pod oknami 
lietadla začína meniť. 
Temnú hnedú strieda 
nekonečná zelená 
záplava, tiahnuca sa, 
kam až oko dovidí. 

A
je to tu. Dlho očakávaný 
amazonský prales pozvoľ-
na začína ukazovať svoje 
nepredstaviteľné kontúry. 
Čarovný obraz na chvíľu 

zastrie malá oblačnosť ohraničená jem-
nou parou, potom sa priamo pred nosom 
vynorí krútiaca sa nekonečná priezračne 
„modrá autostráda“, ktorá vystupuje z 
čarovného priestoru a smeruje až kdesi 
k slnku. Tam sa rozplynie v niečo, čo sa 
ničomu nepodobá. Neveriacky otváram 
ústa a nespúšťam z nej zrak. „Čo je 
to?“ pýtam sa pôvabnej letušky. „Es? Es 
a Amazonas,“ odpovie s úsmevom a do 
pohára mi dolieva šampanské. Až keď sa 
letová hladina zníži, obrovská rieka, kto-
rá mizne v bludisku meandrov, mení svo-
ju tvár a pohltí ju mútna hnedá. Lietadlo 
spraví ešte jeden oblúk nad neskutočnou 
prírodnou scenériou a pod nami sa zjaví 
Manaus. Pristávame.

Na rovníku
Prešlo iba pár minút, odkedy som opustil 
palubu lietadla, nechávam sa unášať 
pohyblivým chodníkom naprieč letisko-
vou halou. V mysli si kladiem otázku, 
na ktorú zatiaľ nepoznám odpoveď. Aký 
si Manaus? V ruke zvieram pokrkvaný 
zdrap papiera, voucher, ktorý si nesiem 
z Ria. Okrem akýchsi hmlistých uistení, 
že všetko bude o.k., je mi nanič. Cítim 
sa ako ihla v kope sena. Kde som? No 
predsa v Amazónii a navyše v hlavnom 
meste celého regiónu, o ktorom okrem 
skratkovitých informácií neviem vôbec 
nič. Ba aj tie pochádzajú len z dobrodruž-
ných románov Julesa Verna, cestopisov 
R. Halliburtona či z filmu Muž z Ria, v 
ktorom jeho hlavný hrdina (Jean-Paul Bel-
mondo) absolvoval v jednej z tamojších 
krčiem zopár akčných scén. Chcel by som 
v Manause ako on zažiť nejaké roman-
tické dobrodružstvo. Netuším však, aké 
peripetie ma čakajú. A začínajú hneď pri 
prvom kontakte s personálom letiska. Na 
moju zúfalo opakovanú prosbu v angličti-
ne o poskytnutie základných turistických 
informácií všetci bezmocne gúľajú očami 
a záporne krútia hlavami. A to aj na in-
formáciách. „Fala portugues!“ („Hovorte 
po portugalsky!“) Tým akákoľvek ďalšia 
konverzácia končí. Pokrčím ramená, zat-
nem zuby a vyrazím. Pri východe z haly 

M A N AU S

m
esto v pralese

si v neprehľadnom zástupe všimnem nie-
koľkých rangerov v zelených uniformách. 
Jeden z nich vysoko nad hlavu nadvihuje 
ceduľku s mojou menovkou. Zázrak, na-
padne mi, ono to predsa funguje. Voucher 
neklamal. Niekto ma tu predsa len čaká. 
Hneď sa mi lepšie dýcha. Ale len nakrát-
ko. Rýchlo si s mojimi sprievodcami po-
dám ruky a spolu vychádzame na ulicu. V 
tom momente sa mi tropické slnko zareže 
do kože ako žiletka. Ešte okamih a stiah-
ne ju ako nožík šupku z cibule. „Au, to tu 
máte stále takú horúčavu?“ pýtam sa svo-
jich hostiteľov. Smejú sa a jednohlasne do-
dávajú: „To ešte vôbec nie je ono. A čo si 
si myslel, priateľu? Si predsa na rovníku.“ 
V mojom programe mi na prehliadku 
mesta mnoho času nezostáva. Láka ma 
vyraziť čo najskôr do amazonského prale-
sa za dobrodružstvom a poznaním, ktoré 
dokáže poskytnúť len tunajšia úchvatná 
divočina. Preto dlho neváham a ubytujem 
sa v solídnom hoteli na Rua Leonardo 
Malcher. Tu svoj drahocenný „boj o čas“ 
zverujem do rúk staromódne láskavej 
pani recepčnej. Mám k nej iba jedinú 
požiadavku, aby ma zobudila ráno o šies-
tej. Keď ju s úsmevom príjme, môžem si 
vydýchnuť. Vyrážam do ulíc za temného 
dusného večera zohnať niečo pod zub a 
na krátku prechádzku. 
Podmračené ráno ma zastihne pri okne 
izby s lakťami prilepenými o stôl. Teplé-
ho vlhkého vzduchu sa nedokážem ani 
poriadne nadýchnuť. Ohromujúco veľký 
tok Rio Negro sa lenivo vlečie eróziou 
podomletými brehmi a kamsi mi unáša 
vzácny čas. Zobudil som sa totiž až o de-
viatej - s vedomím, že „rozbehnutý vlak“ 

Foto © Carlos Grillo
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DOMÁCNOSŤDOMÁCNOSŤ Barbora Bártíková       foto BSH domáce spotrebiče

nová generácia umývačiek 
riadu Siemens 

Siemens predstavuje 
nové modely 
umývačiek riadu 
v jedinečnom dizajne, 
s prvotriednou 
výbavou a špičkovými 
technológiami, ktoré 
určujú súčasné 
aj budúce trendy. 
Všetky nové 
umývačky 
sú vybavené 
technológiou 
Home Connect, 
vďaka ktorej 
možno spotrebiče 
kontrolovať a ovládať 
kedykoľvek 
a odkiaľkoľvek 
cez mobilný telefón, 
tablet alebo 
hlasových asistentov. 

Vždy žiarivo čisté poháre 
Veľa zákazníkov sa obáva o krehké 
poháre a radšej ich umýva ručne. 
Vybrané nové umývačky Siemens 
majú špeciálnu sekciu glassZone 
s držiakmi s protišmykovými prvkami 
a 6 tryskami na šetrné a dôkladné umý-
vanie všetkých druhov skleného riadu. 
Umývačky Siemens, navyše, využívajú 
vlastnosti prírodného minerálu 
Zeolith, ktorý premieňa vlhkosť na tep-
lo. To sa vracia do vnútorného priestoru 
umývačky a využíva na sušenie riadu. 
Všetko je tak dokonale čisté a suché, 
vrátane pohárov alebo plastov, pričom 
sa zároveň znižuje spotreba energie. 

3 x rýchlejšie umývanie
Nová funkcia varioSpeed Plus on de-
mand sa hodí nielen v prípade, že prídu 
nečakaní hostia a čisté poháre potre-
bujete čo najskôr. Aj práve bežiaci cyk-
lus možno jediným stlačením tlačidla 
zrýchliť až trikrát, výsledok však bude 
stále dokonalý. A ak sa hostiteľ dozvie 
o blížiacej sa návšteve práve vo chvíli, 
keď si šiel zabehať, vďaka technológii 
Home Connect môže cyklus urýchliť aj 
na diaľku cez mobilný telefón. 

Umývačky pripravené na 
budúcnosť
Všetky nové umývačky Siemens možno 
na diaľku spustiť a skontrolovať, kedy 
bude riad umytý a aplikácia tiež upo-

zorní, keď začne dochádzať leštidlo 
alebo tablety, alebo poradí ten najvhod-
nejší program na konkrétnu skladbu 
riadu. Software sa dá pravidelne aktu-
alizovať tak, aby spotrebiče ponúkali 
vždy tie najnovšie možnosti. Ďalšou no-
vinkou je praktické tlačidlo Obľúbené, 
ktoré slúži na rýchlu a pohodlnú indi-
viduálnu voľbu umývacieho cyklu. Jed-
ným stlačením tlačidla na ovládacom 
paneli umývačky, na telefóne či tablete 
alebo hlasovým povelom sa dá spustiť 
uložená kombinácia preferovaného 
programu a prídavných funkcií.

Prepracovaný dizajn, 
maximálna flexibilita 
Nová generácia umývačiek riadu 

Siemens ponúka skvelú kombináciu 
špičkových funkcií a jedinečného di-
zajnu v celej šírke sortimentu. 
Nový výrazný ovládací panel umož-
ňuje rýchle a jednoduché ovládanie. 
Vylepšený systém košov v elegantnom 
tmavom dizajne s modrými detailmi 
a bezpečnostnými prvkami poskytuje 
stabilitu, zároveň ponúka maximálnu 
flexibilitu na vkladanie rôznych dru-
hov riadu - pohodlne do nich umiestni-
te a dokonale umyjete malé misky 
a šálky, vysoké poháre, ale aj veľké 
hrnce, panvice či zapekacie misky. 
Vďaka hladkým výsuvom je manipulá-
cia s košmi pohodlná, aj keď sú plne 
naložené. Nenápadná brzda na kolies-
kach zabraňuje nechcenému vykĺznu-
tiu spodného koša.  

Diskrétne riešenie 
Vstavané modely umývačiek dokonale 
splynú s kuchynskou linkou. A pokiaľ 
sú v kuchyni vyššie sokle, nie je potreb-
né pod dvierkami umývačky nechávať 
nepeknú medzeru. So špeciálnymi pán-
tami varioHinge sa dvierka pri otváraní 
a zatváraní mierne posúvajú hore 
a dole, medzera preto môže byť mini-
málna a spotrebič v kuchyni prakticky 
neviditeľný. Keď program umývačky 
beží, osvetľuje medzeru naľavo od spot-
rebiča modrý pruh svetla. 
Pri modeloch s funkciou timeLight 
(nedajú sa kombinovať s pántami 
varioHinge) sa na podlahu premie-
tajú informácie o zostávajúcom čase 
umývania, stave programu, ale tiež 
potenciálne chybové hlášky. Všetky 
tieto informácie sa dajú tiež jedno-
ducho skontrolovať v mobile alebo 
tablete, alebo sa spýtať hlasového 
asistenta. Základné vstavané modely 
majú k dispozícii infoLight a na zem 
pri prevádzke umývačky svieti modré 
svetlo, ktoré zhasne, keď umývačka 
doumýva. 

Špičková 
nemecká kvalita
Všetky umývačky s glassZone a tech-
nológiou sušenia Zeolith sa vyrábajú 
v Nemecku. Značka tým garantuje 
konzistentnú vysokú úroveň kvality 
a teraz tiež 100 % neutralitu CO2.   w
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Martin Huďo       foto archív firiemHIGH TECHHIGH TECH

01 ŠVÉDSKY TRANSPARENTNÝ 
MINIMALIZMUS
Existujú dva protipóly interiérového 
dizajnu. Zatiaľ čo prvý zhmotňuje byt vašej 
babičky, ktorá všetko ozdobuje vankúšikmi 
a háčkovanými obrusmi, ten druhý zastáva 
loft mladého úspešného človeka bez 
záväzkov so stenami z lešteného betónu, 
ktorý na ironických dizajnových hodinách 
bez čísel odpočítava, kedy bude mať hotový 
svoj cold brew. A práve ten (alebo tá) by 
mohli byť cieľovou skupinou pre švédskeho 
výrobcu s jednoduchým názvom Transparent 
Sound. Ich hlavnou filozofiou je prechod 
od neudržateľnej konzumnej kultúry 
k budovaniu hodnotných trvácnych výrobkov, 
ktoré by nám, v tom najlepšom prípade, mali 
vydržať navždy. Model Transparent Speaker 
vyrobený z hliníka a temperovaného skla 
to myslí s minimalizmom naozaj doslovne. 
Cez priehľadné sklené steny reproduktora 
vidíme voľne visiace káble, skrutky a 
spoje. Reproduktor sa zapína neoznačeným 
prepínačom v leteckom štýle, čo pôsobí 
veľmi maskulínne. Filozofia transparentnosti 
sa prejavuje aj vo zvukovom podaní, ktoré 

sa snaží byť bez lacných príkras a zostáva 
čo najvernejšie nahrávke. 140-wattový 
zosilňovač triedy D tak ponúka len základné 
korekcie pre basy a výšky. Zdroj hudby 
sa pripája buď klasicky káblom, alebo 
bezdrôtovo pomocou 
Bluetooth™ a výrobca myslel aj na možnosť, 
že si ich kúpime dva. V takom prípade ich 
prepojíme káblom a na zadnej strane zvolíme 
miesto základného režimu STEREO postupne 
režim LEFT a RIGHT (podľa umiestnenia). 
Veľmi ma potešilo, že Transparent Sound 
nepoužívajú slovo „udržateľnosť“ len 
preto, že je to aktuálne trendy, ale svoje 
výrobky predávajú s návodom na rozobratie 
a zmontovanie pre potreby opravy či 
upgradu. Čerešničkou na torte je niekoľko 
ocenení za dizajn a kvalitu zvuku. Po zvážení 
všetkých pre a proti sa na cenovku rovných 
1.000 eur za Transparent Speaker nepozerá 
až tak ťažko. 
transparentspeaker.com

02 ODTAJNENÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
Hoci na monitorovanie vášho psa, mačky či 
iného domáceho maznáčika môžete poľahky 

použiť akúkoľvek kameru, Furbo Dog Camera 
má zopár vychytávok, ktoré stoja za zváženie. 
Prvou je smart monitor štekotu. Ak štekanie 
psa prekročí nastavenú úroveň, Furbo Dog 
Camera pošle push notifikáciu aplikácii 
vo vašom smartphone a vy môžete rýchlo 
skontrolovať, čo sa doma deje (samozrejme, 
v rozlíšeníí Full HD). Ani to však nie je niečo, 
čo by sa s trochou snahy a nastavovania 
nedalo dosiahnuť na bežnej domácej smart 
kamere. Čo by ste takú kameru už ale zrejme 
nenaučili - je hodiť čas od času vášmu 
miláčikovi nejakú maškrtu. S tým Furbo Dog 
Camera nemá najmenší problém. Kapacita 
zásobníka na odmeny je až 100 kúskov, takže 
psík sa nebude nudiť ani keď si odbehnete 
na dlhší nákup či na celý deň do práce. Ak 
používate pri výcviku psa pomôcku s názvom 
kliker (akustický prostriedok na upevnenie 
pozitívnej motivácie), určite vás poteší, že 
Furbo Dog Camera vie pred ponúknutím 
maškrty takýto zvuk vydať, a teda vám 
v tréningu pomôcť. Doplnkové funkcie 
kamery sú napríklad rozpoznanie alarmu 
vášho hlásiča oxidu uhoľnatého (samotná 
kamera ho neobsahuje) alebo prítomnosti 
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cudzích osôb. Treba však dodať, že takmer 
všetky doplnkové funkcie sú prístupné cez 
prémiovú cloudovú službu Furbo Dog Nanny, 
spoplatnenú nemalým ročným poplatkom. 
To je veľkým sklamaním aj vzhľadom na 
relatívne vysokú cenu samotnej smart 
kamery - na úrovni cca 200 eur. 
furbo.com

03 STOLÍK BEZ KOMPROMISOV 
(A OBRUSU)
S rastúcim počtom zariadení v našich 
každodenných životoch začína byť večerný 
proces nabíjania poriadne otravný. Svetlo 
nádeje v tomto smere prináša bezdrôtové 
nabíjanie a podpora spoločného otvoreného 
štandardu Qi naprieč širším spektrom 
výrobcov smartfónov a wearable zariadení. 
Ak tie svoje ešte stále nabíjate káblom, po 
zhliadnutí dizajnového stolíka Koble Carl 
si možno uvedomíte, že je čas posunúť sa 
do doby bezdrôtovej. Dizajn kombinujúci 
prírodné drevené nohy a lesklé biele 
temperované sklo zapadne tak do modernej 
domácnosti, ako aj k fanúšikovi retra či 
upcyclingu. Okrem 10 W bezdrôtového 

nabíjania Koble Carl disponuje ďalšími 
dvoma USB portami, ktorými nasýtite aj 
zariadenia staršieho dáta výroby. A ak sa 
vám zazdá, že medzi viditeľnými Bluetooth™ 
zariadeniami vo vašej domácnosti 
pribudol aj stolík, tak máte úplnú pravdu. 
Bezdrôtové pripojenie slúži na prehrávanie 
hudby pomocou páru integrovaných 
reproduktorov. Výrobca o nich tvrdí, že sú 
prémiovej kvality, lepšie je však očakávať 
len doplnkovú funkciu a ozvučiť si takto 
napríklad miestnosť pre hostí. Ovládacie 
prvky pre prehrávanie hudby sú dotykové 
a integrované v sklenom povrchu stolíka. 
Z toho (a tiež z faktu, že je k dispozícii 
len u gentlemanov vo Veľkej Británii) 
môžeme usudzovať, že jeho primárna 
funkcia nie je krájanie tlačenky a klobásy, 
a teda znečistenie dotykových tlačidiel by 
nemuselo byť také časté a problematické. 
Cena sa pohybuje na úrovni cca 200 
libier. V tejto cenovej kategórii by som si 
však vedel predstaviť vyšší nabíjací výkon 
a simultánne bezdrôtové nabíjanie aspoň 3 
zariadení. 
kobledesigns.com 
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 hlavných trendov, 
 ktoré do „programu“ 
 nadchádzajúcej 
 dizajnérskej sezóny 
 radia analytici zo 
 štúdia Stilbüro bora.
 herke.palmisano 
 (v rámci prehliadky 
 Ambiente Trends 
 2020), sa odvoláva 
 na industriálne 
 vplyvy a inšpiráciu vo 
 svete stavebníctva. 
 Za základnú 
 tonálnu stupnicu 
 volí odtiene betónu, 
 tehlových tvárnic 
 či hrdzavej patiny; 
 čerpá z odolnosti 
 architektonických 
 foriem a vzhliada 
 k takzvaným 
 „pravdivým“ 
 materiálom (teda 
 obnažuje skutočnú 
 podstatu 
 a prirodzenú krásu 
 účelných predmetov).
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inšpirácia 
architektonickým 

priemyslom

01 Vzor laminátu na stolíkoch Spotty navrhol dizajnér Pierre Charpin. Plochu 
nábytku rozohral vibrujúcim rytmom nepravidelne rozmiestnených bodiek. 

www.zanotta.it 
02 Dizajnérsky žart l’Origine Froissés je porcelánovou kópiou všedného 

jednorazového pohárika z plastu. Elegantný produkt tak spája v sebe nielen 
vtip a originálny nápad, ale aj dávku irónie. www.revol-pro.com

03 Stolové hodiny Iron od Marca Venota vyjavujú surovú krásu liatiny. 
www.moustache.fr

0302

04

04 Smaltované umývadlo Alape Steel vychádza z historickej a utilitárnej 
predlohy tradičnej výlevky. www.alape.com

05 V návrhu oddychového kresla Land hľadal japonský dizajnér Naoto 
Fukasawa rovnovážny vzťah medzi formou, charakterom, výrazom a 

plynulosťou línií. www.plank.it

01

Foto © Franck Hamel
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Dizajnérske nápady pre moderné terasy ponúkajú mimoriadne lákavý mix 
dômyslu, elegancie a prepychu. Svetoví producenti záhradného nábytku sa 

predháňajú v úsilí, aby preniesli overené domácke pohodlie interiéru von na 
čerstvé povetrie a prehĺbili tým nielen kvalitu vlastného obytného prostredia, 

ale aj spätosť človeka s prírodou.

interiérové pohodlie 
v exteriéri

108 109

Modulárna pohovka Molo je dizajnérskym cvičením tej najrýdzejšej geometrie, 
najkrajnejšej elegancie a prenikavého komfortu. Navrhol ju skúsený dizajnér Rodolfo 
Dordoni. www.kettal.com  www.fortep.sk, www.triform.sk
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IDEÁLNE BÝVANIEIDEÁLNE BÝVANIE Michal Lalinský, rozhovor Zuzana Zimmermannová       foto Gabina Weissová, archív Michal Lalinský

Domov podľa vlastných predstáv 
Druhý rok obývam svoj prvý vlastný byt, ktorý sa nachádza v 
blízkosti Medickej záhrady v Starom meste. Vyberala som si 
ho podľa lokality a trochu som sa pri jeho výbere naučila robiť 
kompromisy. A tiež, že ideálne býva máločo - prvé byty vonkoncom 
nie. V každom prípade som si k nemu do roka vytvorila celkom 
silnú väzbu a dnes môžem povedať, že je mojím domovom. Hoci 
je malý, snažila som sa zachovať v ňom prvky staromestských 
a starosvetských bytov, ku ktorým som vždy inklinovala. Mám 
rada art deco nábytok a starožitnosti. Nedám dopustiť na dubové 
stromčekové parkety, ktoré sú pre mňa signifikantom dobrého 
vkusu a už spomínanej starosvetskosti. Ukážku môjho ideálneho 
bývania by ste našli na fotografiách z 20. rokov minulého storočia. 
Vysoké stropy, veľké okná, ornamentálne zábradlia, pavlače s 
brečtanom... Milujem domy s dávnymi príbehmi, točité schodiská 
a steny s reliéfmi. A parkety. Drevo, ktoré trochu praská pod 
nohami a hovorí o generáciách pred nami. Odmalička sa mi páčili 
vysoké dvojkrídlové dvere a množstvo zelene v byte aj v okolí bytu. 
Môj ideálny byt by mohol mať výhľad do zeleného vnútrobloku s 
prašiakom, kde ráno a večer počuť vtáčiky na stromoch. 

Na začiatku každej novej zákazky absolvujú 
interiéroví dizajnéri rozhovor so svojimi 
klientmi - na tému, ako si predstavujú svoje 
ideálne bývanie. V navrhnutom prostredí 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 Alenu vybral týchto 10 prvkov...

Alena 
Sabuchová

01 Nesúmerne vykrojené sedadlo kresla Lilia pozýva na leňošenie v „kalichu pohodlia“. 
www.flou.it
02 Klasické „stromčekové“ vlysy edície CP Parquet sa stávajú poéziou dreva zhmotnenou 
na podlahe. www.cpparquet.it
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APARTMÁNAPARTMÁN Westwing, Peter Michal       foto Westwing

APARTMÁN
plný umenia

„Je fajn vybrať sa 
občas na výlet 
mimo mesta,“ 

hovorí Nicole Adler, 
rodená Viedenčanka, 

ktorej „pracovnou 
náplňou“ sú výlety. 

Módna novinárka 
a redaktorka 

série turistických 
sprievodcov 

„Len pre ženy“ 
obýva úžasný 

viedenský apartmáne 
s výhľadom na 

Belvedér, a tak sme si 
nemohli nechať ujsť 

príležitosť nazrieť doň 
a zachytiť na niekoľko 
fotografií jeho úžasnú 

atmosféru.

Kovový pomocný stolík Eileen s držiakom 
na časopisy, 127.00 €, WestwingNow.sk

5958
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Michal Lalinský       foto archív autoraZEMEPISZEMEPIS

francúzska zm
yselnosť

Keďže voľné cestovanie je 
dnes obmedzené, vybrali sme 
sa do sveta aspoň v našom 
štylistickom zasnení. Tentoraz 
v interiérovom zemepise 
navštívime Francúzsko.

ZEMEPIS

Jasný štylistický vstup do interiéru prináša dekoratívna tapeta - napríklad s jemným 
a nežným vzorom Chinoiseries Chic. www.aufildescouleurs.com

Interiérová paleta, ktorú vo svojich domácnostiach s 
umeleckou ľahkosťou miešajú Francúzi (a osobitne Parí-
žania), je povestná ekvilibristikou rozmanitých vplyvov. 
Príbytky prenikavého šarmu a zmyselnosti uchvacujú 
kolážou nadčasových kúskov, starožitností i supermo-
derného dizajnu, avantgardy aj vidieka, umeleckých 
objektov, folklórnych či remeselných diel, harmonicky 
miešaných farieb, vzorov, štruktúr... no predovšetkým 
nefalšovanou eleganciou života.

Knižné záložky Waves, Stripes a Grid sú dekoratívnymi 
drobnosťami z mosadzného plechu. 

www.writesketchand.com

4140

ideálne bývanie

Rýchlosť a presnosť sú v biatlone 
najdôležitejšie atribúty. Prelínajú sa 
vám aj do bežného života? 
Nesmie mi chýbať ani súťaživosť a bojov-
nosť, nerada sa počas pretekov vzdávam 
a snažím sa bojovať so všetkými nepriaz-
nivými okolnosťami a vplyvmi. Ak je 
pretekár povahovo silný v súkromí, určite 
to dokáže zúročiť aj v pretekoch, psy-
chika v športe robí veľmi veľa. A platí to 
i naopak (smiech). Občas však správanie 
biatlonistiek v závode neprezradí všetko 
o ich charaktere mimo biatlonu, predsa 
len sme v istom momente všetky veľmi 
koncentrované a sústredené na výsledok, 
neznamená to však, že sme v súkromí 
namyslené alebo odmerané. Ukážkový 
príklad výbornej športovkyne s úžasnou 
povahou a perfektným fyzickým nadaním 
je Talianka Dorothea Wierer, považujem 
ju za „pani profesorku biatlonu“, z ktorej 
si beriem neskutočný príklad. Prechádza 
životom s ľahkosťou, je vždy veľmi dobre 
naladená a nikým alebo ničím sa nene-
chá rozhodiť...

Meno úspešnej slovenskej 
biatlonistky a vyštudovanej 
právničky pochádzajúcej 
z Čierneho Balogu, je už dnes 
známe po celom svete. Paulína 
našu krajinu reprezentovala na 
dvoch zimných olympiádach 
a pravidelne jej fandíme i počas 
jej zápolení so súperkami na 
svetových šampionátoch, kde patrí 
medzi špičku. V roku 2018 sa 
stala majsterkou sveta v šprinte 
v letnom biatlone, počas ktorého si 
športovkyne obúvajú namiesto lyží 
kolieskové korčule a je i držiteľkou 
ocenenia Slovenka roka 2019 
v kategórii Šport. 

Paulína a Ivona. V čom sú si sestry 
Fialkové podobné a v čom celkom 
rozdielne? 
V živote to tak častokrát býva, že mladší 
súrodenci nasledujú starších a túžia robiť 
to, čo oni. Rovnaké to bolo aj u nás, mlad-
šia sestra sa ku športu pripojila približne 
dva roky po mne a vydržala pri tom, spolu 
sme sa potom dostali až do „najvyššej 
ligy“. Ako sestry sme však celkom rozdiel-
ne, nielen čo sa týka osobností a pováh, 
ale i fyzických daností. Možno i vďaka 
tomu si dobre rozumieme. Mňa poznajú 
ako veľmi súťaživú a cieľavedomú špor-
tovkyňu, ktorá si nič neodpustí, Ivona je 
zas zodpovedná a o všetkom oveľa viac 
premýšľa. Ak by to šlo, rada by som si 
osvojila trošku z jej diplomacie, to by mi 
určite nezaškodilo (smiech).

Aká výchova u vás v detstve 
prevládala? Prísna a plná disciplíny, 
alebo viac slobodná a uvoľnená? 
Povedala by som, že naši rodičia šli zla-
tou strednou cestou, viedli nás k športu, 
ale nikdy na nás nemuseli príliš tlačiť. Ak 
sme mali napríklad v puberte chvíľkové 
obdobia, kedy sa nám nechcelo, rodina 
nás vždy podržala a podporila. Hlavne 
vďaka mamine a ocinovi dnes robíme 
šport na vrcholovej úrovni. Ja som bola 
dieťa plné energie, ktoré potrebovalo ne-
ustále behať a všetko chytať, sestra bola 
pravý opak - vždy pokojná a umiernená. 
Máme ešte mladšieho brata, ktorý sa 
teraz, v šestnástich rokoch, nachádza pri-
bližne v takom istom štádiu, čo sa športu 
týka, ako my so sestrou v jeho veku. 

Veríte starej pravde, že odvážnemu 
šťastie praje? 
Odvážnemu šťastie praje, ale v biatlone 
a na strelnici platí možno ešte výstižnej-
šie, že risk znamená zisk. Často môže iba 
rýchla paľba a rýchla nula „vytiahnuť“ 
zdanlivo stratené preteky na medailovú 
pozíciu, stalo sa to i mne, že som si ne-
bola stopercentne istá, ale skúsila som 
zariskovať a vyšlo to. Na druhej strane, 
viem celkom dobre odhadnúť, kedy sa 
riskovať neoplatí a kedy je lepšie stratiť 
zopár sekúnd na strelnici a spoľahnúť 
sa na istotu. V mladšom veku som viac 
riskovala, mala som oveľa viac odvahy, 
ale dnes na sebe pozorujem, že radšej 

toľko neriskujem a nechávam si čas na 
premýšľanie. 

Čo vás vie dokonale vytočiť? 
V poslednej dobe sa vôbec nehnevám 
(smiech). Ale, samozrejme, dotýka sa ma 
ľudská hlúposť. Všetci sme denne kon-
frontovaní s ľuďmi, ktorí nás prekvapia 
svojou milotou a srdečnosťou, na druhej 
strane však stretávame aj tých bezohľad-
ných, ignorantov a egoistov. Prekvapí ma 
napríklad, keď vodiči v ďalšom jazdnom 
pruhu nezastavia pred prechodom pre 
chodcov a sú schopní chodca aj zraziť, aj 
napriek tomu, že ja som zastavila. Mrzí 
ma, že sa v našej spoločnosti veľa vecí 
začne a nedotiahne do konca. Mrzí ma 
schopnosť ľudstva narobiť okolo seba ne-
skutočný neporiadok, trápiť našu prírodu. 
A občas ma rozladí napríklad aj taká hlú-
posť, keď priateľ nechá po sebe rozhádza-
né veci a ja ich musím po tréningu dávať 
do poriadku... 

Biatlon je zimný šport. Máte radšej 
zimu, alebo si viete oveľa lepšie 
užiť leto? 
Zbožňujem teplo, leto, slnko a vôbec 
nechápem, ako som sa mohla zaľúbiť 
do zimného športu (smiech). Zima sa mi 
spája predovšetkým s pretekmi a tvrdou 
drinou, veď my stále niekde mokneme a 
mrzneme v mínusových teplotách, aj pre-
to sa zakaždým teším, keď si po sezóne 
môžem ísť oddýchnuť niekam k moru. 
Každé miesto, ktoré som navštívila, bolo 

niečím krásne a všade by som sa znova 
vrátila, lenže život je príliš krátky a krás-
nych miest je toľko, že ich asi ani nestih-
nem všetky vyčerpať. 

Čo je pre vás najsilnejší doping na 
svete? 
Slnko, dobrá káva na raňajky a pohodový 
deň. V športe ma vie motivovať, keď sa 
mi darí, mám dobrú formu a v pretekoch 
dosahujem výsledky. Vtedy cítim, že ma 
biatlon baví a že žiaden tréning nebol 
zbytočný. Keď venujem športu maximum, 
odovzdávam mu veľmi veľa, ale nejde mi 
to tak, ako si predstavujem, trápim sa aj 
s motiváciou. Úspech je teda mojou naj-

lepšou povolenou a návykovou drogou... 

Šminky, make-up, módne trendy... 
Baví vás z toho niečo? 
Zakaždým zdôrazňujem, že aj keď sme 
športovkyne, neznamená to, že prestáva-
me byť ženami. Chceme dobre vyzerať, 
páčiť sa a občas nás detailne snímajú 
kamery - tak prečo nie? Možno to ostatné 
kolegyne až tak neberie, ale ja si na výzor 
potrpím a základné líčenie, ktoré vydrží 
mráz a sneženie, si pokojne doprajem. 
Móda je pre mňa rovnaké lákadlo, rada 
dokupujem a kombinujem pekné kúsky, 
ale príležitostí, kedy sa vyzlečieme zo 
športového a nahodíme do niečoho ele-
gantnejšieho, v roku príliš veľa nemáme. 

Mnohé mladé ženy dnes 
„zachraňujú“ svet ekologickými 
výzvami, štrajkami za zdravie 
planéty a minimalistickým životom. 
Patríte k nim? 
O planétu by sme sa mali starať oveľa 
lepšie a začať by sme mali rovno od 
seba. Od voľne pohodených odpadkov 
až po žuvačky zahodené z okna auta na 
ulicu. Klobúk dole pred bojovníčkami ako 
Greta Thunberg, že týmto témam venujú 
toľké množstvo energie, ja však, žiaľ, na 
boj v takom rozsahu vôbec nemám čas. 
Pomôže aspoň, že jazdím na hybridnom 
aute? A že si všímam a dodržiavam eko-
logické pravidlá doma i v hoteloch počas 
našich ciest, ako je viacnásobné použí-

03
 Ú

hľ
ad

ne
 tv

ar
ov

an
á 

fľa
ša

 n
a 

vo
du

 K
ee

p 
Co

ol
 je

 s
am

oz
re

jm
ým

 p
rís

pe
vk

om
 k

 e
nv

iro
nm

en
tá

ln
e 

zo
dp

ov
ed

né
m

u 
sp

rá
va

ni
u.

 w
w

w
.s

te
lto

n.
co

m
04

 D
is

k 
je

dn
od

uc
he

j l
am

py
 T

op
 v

yt
vo

rí 
na

 s
te

ne
 a

le
bo

 s
tro

pe
 p

út
av

ý, 
no

 n
en

áp
ad

ný
 g

ra
fic

ký
 p

rv
ok

. L
am

pa
 v

yn
ik

ne
 

os
ve

, a
le

 a
j v

 „
dr

už
in

ác
h“

 n
es

úm
er

ný
ch

 k
om

po
zí

ci
í. 

w
w

w
.v

ib
ia

.c
om

Kolekciu drobných doplnkov Tape, určenú 
na „domáci strečing alebo jogu“, navrhla 
dizajnérka Monica Graffeo. 
www.everlifedesign.it
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Priestranný pozdĺžny stôl 
Skorpio korunuje doska 

s nádhernou kamennou kresbou. 
V skutočnosti je vyhotovená zo 

špeciálnej keramiky Arenal. 
www.cattelanitalia.com
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