interiér návštěva

Bydlení

Byt blízko obloze
Kdo nemá strach z výšek, musí ocenit krásu panoramatických výhledů
z luxusního penthouse nad Prahou. Jak si s velkorysým prostorem
poradila designérka Monika White a jak se zalíbil novým majitelům?
Text: Markéta Růžičková, foto:

A

ž do 15. patra výškové novostavby je potřeba vystoupat, abychom mohli navštívit penthouse
(tedy luxusní byt hned pod střechou), jehož interiér navrhla interiérová
designérka a majitelka obchodů Le Patio
Monika White. Nádherné výhledy na Vltavu však za tu chvilku stoupání stojí.
A právě úžasné panorama řeky a okolní
krajiny bylo pro designérku hlavní inspirací, jak prostor uchopit. „Vybavení by
toto panorama nemělo zastiňovat, naopak záměrem bylo, aby exteriér a interiér vytvořily harmonický celek,“ říká.

krásné
výhledy

přes prosklené stěny
ovlivnily i výběr barev.
Neutrální barevnost neodvádí
pozornost od scenérie za
okny a modrá pak má
navodit pokračování
oblohy.

proměny k lepšímu
Majitel měl na designérku náročné zadání. Chtěl, aby navrhla tento penthouse
jako ukázkový pro další byty, které vlastní na stejném, nejvyšším patře budovy.
„Výzvou byl fakt, že byt měl být vhodný
na pronájem, ale zároveň i na prodej.
Což při zařizování opravdu není to samé.
Jinak jsem měla poměrně volnou ruku,“
vzpomíná designérka, která se k projektu dostala poprvé ještě ve fázi hrubé
stavby. „Díky tomu jsem mohla navrhnout změnu layoutu, která se částečně
uskutečnila, částečně ji však developer
odmítl provést. Byt se lépe zprůchodnil,
zmizela část dveří, topení před prosklenými stěnami se dalo do podlahy. Bohužel se nám nepodařilo změnit plán elektroinstalace, což způsobilo problémy
při zařizování bytu,“ vysvětluje Monika
White.
Dispozičně je byt řešený jako velkorysé 3+kk. To znamená velký open space
s kuchyňskou linkou, jídelní a obývací
částí, dvě ložnice s vlastními koupelnami, samostatné WC, šatna, technická
místnost a v neposlední řadě dvě velké

Vzhledem k tomu, že byt byl určený
k prodeji, měla designérka volnou
ruku i při výběru dekorací.



Dvojice prostorných teras je
nedílnou součástí elegantního
bydlení nad řekou.
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interiér návštěva

Bydlení
V bytě nechybí praktická,
plně vybavená kuchyň
s barovým pultem.

nechybějí velké úložné prostory, v centrální
části bytu je pak pohodlná plně vybavená kuchyň s barem. „To, že se nám podařilo vyřešit
úložný prostor, který v původním plánu de
facto neexistoval, považuji za velký úspěch,“
říká designérka. Zároveň je právem pyšná
na to, jak se nakonec podařilo zvládnout nevhodnou elektroinstalaci v penthouse. „Developer připravil jen tři okruhy na celý prostor kuchyně, jídelny a obýváku a do stropu
se nesmělo vrtat! Nakonec jsme ale dokázali
osvětlit open space dostatečně.“ Vše se totiž vyřešilo díky systému Phillips Hue, který
zároveň umožňuje dálkové ovládání svícení
a změnu teploty světla podle denní doby.

tapety

designérka použila
i proto, že klient, který
si od ní návrh interiéru
objednal, je Angličan a ti mají
tapety rádi. Výrazná s textem
oživila hlavní obytný
prostor, hnědá korková
pak ložnici.

ověřeno v praxi

Neutrální přírodní
barevnost byla oživena
odstíny modré.

Designérka si práci na interiéru, který jí
umožňuje větší svobodu ve výběru zařízení
a dekorací, pochvaluje. Nakonec však stejně
rozhodne o kvalitě interiérového designéra
ten, kdo v bytě doopravdy žije. Námi navštívený penthouse od Moniky White si brzy
koupil mladý pár a jeho autorka se mohla

Každá ložnices navazující
koupelnou je jiná, přesto si
drží jednotný styl.

Problémy vyřešila
chytrá elektroinstalace.

přesvědčit, jak jsou noví majitelé s její prací
spokojeni.
„Přišli si k nám dokonce dokoupit další vybavení,“ pochvaluje si. „Je totiž třeba dodat,
že jsem při práci na tomto bytě záměrně ponechala prostor pro budoucí majitele, aby si
ho mohli dovybavit sami, podle svých představ. A to opravdu krásně zafungovalo, když si
opravdu přišli do Le Patia dokoupit věci podle
svého vkusu, které do celého konceptu skvěle
zapadly,“ uvádí na závěr.

vizitka

terasy s proskleným zábradlím, které umožňuje nerušené výhledy do kraje, a které Monika White zařídila jednoduchým moderním
outdoorovým nábytkem.
Designérka tedy předem netušila, kdo bude
nakonec byt obývat, proto bylo jeho ladění
čistě na ní. „Pro mne byla absence skutečného obyvatele bytu dost uvolňující, tak jsem
byt pojala spíš jako hotelovou suitu. Výrazná
tapeta v obýváku odkazuje na neuvěřitelný
výhled z okna a naopak elegantní tmavá tapeta z korkového dřeva vynikne v jedné z ložnic.
Tapeta v obýváku zároveň určila i celkovou
barevnost v této části bytu, která by neměla
rušit výhled,“ ukazuje nám Monika White.
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Barevná škála celého interiéru nebyla vybrána
náhodou – šedá barva symbolizuje eleganci
života ve městě, modrá je tu jako pokračování
oblohy a doplňky ve zlatých a měděných tónech podtrhují celek. Strohost moderní architektury se designérce podařilo vyvážit všudypřítomnými přírodními materiály jako jsou
kámen, dřevo, beton, přírodní textilie...

chytré osvětlení
Luxusní, elegantní a nadčasové, tak by se dalo
zařízení penthouse charakterizovat ve zkratce. Na druhou stranu designérka ví, že interiér má být především domovem, proto při
návrhu kladla důraz na jeho plnou funkčnost:

Atmosféru doladila
designová svítidla.

MONIKA WHITE
interiérová
designérka
a majitelka
obchodů Le Patio
Vystudovaná
právnička a bývalá
diplomatka, od
roku 2004 vlastní
concept store Le Patio v Praze, kde
nabízí světové značky nábytku,
bytových doplňků a všeho, co
neodmyslitelně patří k autentickému
životnímu stylu. Interiérovému
designu a architektonickým
projektům se věnuje od roku 2011.
Ráda pracuje s přírodními materiály,
které propojuje s moderním designem
a kosmopolitním cítěním. Má za
sebou projekty pro privátní klientelu
i developery nejen u nás, ale též např.
na Zanzibaru či Ibize.
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