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Mužskázáležitosť
Interiér trojizbového bytu sa nesie 

v čistom metropolitnom štýle 
a ladením prezrádza, že ho obýva muž. Zadanie mladého majiteľa pre architektov zo Studia e znelo 

pomerne jednoducho: neutrálna farebná škála bielej a sivej 
v kombinácii s prírodným drevom a čisté tvary. V ostatnom už 

ponechal tvorcom interiéru voľné ruky. Čo už bolo v holobyte dané, 
a nebol dôvod to meniť, to bola dubová podlaha a dvere, ku ktorým 
Erik Pastucha a Zuzana Bučková doladili zariadenie. Najprv sa 
pohrali s dispozíciou tak, aby vytvorili miesto na komfortnú kuchyňu 
v otvorenej spoločenskej zóne, ktorá by však nepôsobila rušivo.
 
Akcenty ho osviežili
Koncept celého interiéru je postavený na svetlosti, čistých tvaroch 
a základných zariaďovacích prvkoch bez zbytočností nepraktických 
pre muža. Podstatné bolo kvalitné a komfortné sedenie v obývačke, 
ktoré púta pozornosť aj ako príjemný zelenomodrý akcent  

Pôvodnú priečku medzi 
vstupom a kuchyňou 
predĺžili vstavanou 
knižnicou, čím sa 
v kuchyni zväčšil priestor 
na kuchynskú stenu aj 
na americkú chladničku.
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 Krásna kombinácia 
materiálov a čistota 
tvarov dýchajú z každého 
priehľadu interiérom. 

 Zaujal nás nezvyčajný 
dizajnový digestor, 
ktorý plynule vychádza 
z drsnej betónovej steny 
s identickým povrchovým 
vyhotovením. 

Metropolitná obývačka so 
zelenomodrým akcentom v podobe 
dizajnovej sedačky ponúka krásny 

výhľad na všetky dominanty 
veľkomesta.

Sedačke sekunduje praktická 
zostava stohovateľných 

príručných stolíkov. 

Zástena v kuchyni je vyhotovená 
z mosadzného plechu, ktorý časom 
chytí správnu patinu. 
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Elegantná pracovňa môže poslúžiť aj ako 
hosťovská izba. Jediná konkrétnejšia 
požiadavka, ktorú domáci vyslovil, bolo navrhnúť 
miesto na jeho zbierku DVD. Svoje miesto našla 
v pracovni.
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vo farebne neutrálnom prostredí. Čierno-biely kontrast jedálenské-
ho sedenia pekne vyniká na pozadí drsnej betónovej steny, ktorá 
má, rovnako ako horné skrinky v kuchyni, ľahučký nádych dozelena. 
Tomuto farebnému ladeniu dodali punc mosadzné doplnky a ku-
chynská zástena.
Aj keď interiér na prvý pohľad pôsobí veľmi jednoducho, každú 
chvíľu prekvapí krásnym detailom, kombináciou kontrastných mate-
riálov a precíznym vyhotovením. „Bol som zvedavý, s akým návrhom 
architekti prídu,“ spomína mladý majiteľ. „Nakoniec nebol potrebný 
nijaký zásadný zásah z mojej strany a s výsledkom som veľmi spo-
kojný.“
Inéz BÚCI, Foto: Laura WITTEKOVÁ

 Spálňa sa môže pochváliť čalúnenou 
posteľou so širokým čelom veľmi príjemnou 
na dotyk. Na veľkom rohovom okne s krásnym 
výhľadom navrhli architekti komfortné sedenie.

 Do čela postele vyhotovenej na mieru dali 
zabudovať aj príručnú elektrickú zásuvku.

 Stenu za čelom postele pokrýva tapeta, ktorá 
ladí so zemitou farebnosťou spálne a najmä 
s dubovými parketami.


