interiér podle

Koupelna

Bydlení

jako ženský budoár

Baví nás originální nápady, a tak jsme poprosili designérku
Moniku White, aby nám představila netradiční koupelnu,
kterou navrhla v kombinaci moderních a exotických prvků
pro klientku, jež ráda cestuje do dalekých krajů.
moderní
baterie
nechá vyniknout
kráse umyvadlové
skříňky s dvířky
vyrobenými
z dřevěného
paravánu.

M

onika White je bytovou
designérkou a zároveň majitelkou obchodů Le Patio, pro
něž vybírá zboží mimo jiné v Indii
a dalších pro nás exotických končinách.
I proto bývají její návrhy neobvyklé a velmi originální. Poprosili jsme ji tedy, aby
nám ukázala jednu ze svých podařených
realizací. „Tvořit koupelnu pro moji klientku, která je mladá a zároveň úspěšná ve
své profesi, bylo velmi osvěžující, protože
jsme se obě shodly na jejím pojetí jako
relaxační zóny, která potěší všechny smysly. Proto jsme se také rozhodly zavěsit
na stěnu umění. Vtipné je, že si návštěvy
myslí, že akty byly inspirovány jí osobně,“
směje se Monika White.

Koupelnu designérka navrhla v jemné
bílo-šedé barevnosti, kterou oživila
tykrysovými odstíny v podobě výmalby
a skleněné mozaiky v ozdobném pásu
a v nasvícené nice ve sprchovém koutě.
Ten je dostatečně prostorný, aby si mohla
majitelka užívat dokonalý komfort.
A jak přemýšlela Monika White nad designem této koupelny? Vycházela zejména
z už zmiňované majitelčiny záliby v umění
a cestování do exotických zemí. Daleké kraje připomínají třeba originální
dvířka umyvadlové skříňky vyrobená
z dřevěného paravánu. Na ukládání kosmetiky pak slouží ručně pletené košíčky
z travin ze Senegalu. Deska a sokl u umyvadla jsou z přírodního mramoru, který

TIPY DESIGNÉRKY

O aktech zdobících jednu stěnu, si někteří
návštěvníci myslí, že byli inspirovány přímo
majitelkou. Ta však jen vedle cestování miluje
i výtvarné umění.
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Zdobený
noční
stolek,
7800 Kč
Vyřezávaný
paraván, 15 500 Kč

Designérka Monika White

zajímavě kontrastuje s orientálně pojatou
skříňkou i s nepřehlédnutelným zásuvkovým dílem s bílou patinou, který bychom
očekávali spíš v pracovně, než v koupelně.
A to je právě jeden z příkladů originality
designérky, která se nenechává svazovat
tím k čemu byly produkty původně určeny,
když mohou posloužit stejně dobře i v jiné
roli.
Na závěr nesmíme vedle nábytku a dekorací zapomenout ani na koupelnový textil.
„Podložku a ručníky jsem vybrala od francouzské značky Vivaraise, se kterou mám
velmi dobrou zkušenost – jejich textilie jsou
totiž z vysoce kvalitní bavlny a barvy si zachovávají i po letech pořád stejné“, dodává
designérka.

Proč do
koupelny na
suché místo
neumístit
třeba
zajímavý
noční stolek?

Komoda
dřevo a kov,
17 200 Kč
Ručník pro
hosta Zoe (odstín
Prusse), 190 Kč

Koupelnová předložka
Enzo (odstín Kaki), 1650 Kč
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