bývanie dizajn

Dobrý dizajn vzniká
súhrou výborného
návrhu a výroby...

Interiér
na mieru

V súčasnosti sa v interiéroch kladie dôraz na jednoduchosť a zároveň originalitu. Každý z nás túži po peknom a útulnom interiéri, v ktorom sa bude cítiť príjemne. Zároveň hľadáme niečo jedinečné, čo náš interiér
oživí. Kreatívne riešenie zariadenia nášho bytu či domu
nám vedia poskytnúť architekti, ktorých skúsenosti
sa dozaista odzrkadlia na výsledku. Výhodou tohto
procesu je bezstarostná realizácia interiéru.

B

ohaté skúsenosti z oblasti bytového interiéru má architektonický
ateliér DOBRÝ INTERIÉR. Desiatky
realizovaných projektov svedčia o spokojnosti zákazníkov. Zakladateľ spoločnosti
Ing. arch. Michal Fekete sa pri tvorbe
riadi svojim železným pravidlom, ktoré je
postavené na individuálnom prístupe ku
klientovi a jeho požiadavkám. „Interiér je
výpoveďou o jeho užívateľovi, preto je nevyhnutnou súčasťou procesu otvorený dialóg
s klientom.“

12

maximálne však dvomi dekormi dreva. Aj
pri materiálovom riešení platí že menej
je viac. Nielen farba ale aj matný či lesklý
povrch materiálu môžu rozohrať zaujímavú hru svetla v interiéri.

Meno spoločnosti DOBRÝ INTERIÉR sa
šíri rýchlo, čomu značí neustále sa zväčšujúci záujem klientov. Architekti v DOBROM INTERIÉRI vnášajú do obytného
priestoru voľnosť, ľahkosť a otvorenosť.
Ich prioritou je vytvoriť zaujímavé riešenie aj pri obmedzenom rozpočte. Používanie kvalitných materiálov od osvedčených
stolárov zaručuje spokojnosť klientov.
Menej je viac
Dnešným trendom je jednoduchosť a čisté
línie. Jednoduchý interiér môže aj napriek
svojej materiálovej skromnosti pôsobiť
luxusne. V súčasnosti sa osvedčila najmä
bielo-sivá farebnosť v rôznych materiáloch a textúrach v kombinácii s jedným,

Elegantná biela
Biela farba je kráľovnou všetkých farieb
a do interiéru vnáša pocit čistoty a vzdušnosti. Priestor opticky zväčšuje, odráža a
rozptyľuje prichádzajúce svetlo. Množstvo
odrazeného svetla v interiéri ovplyvňuje
aj povrchová úprava nábytku (lesklý nábytok odráža viac svetla). Vďaka špeciálnej
povrchovej úprave materiálu sa nábytok
jednoducho udržiava a čistí. Biely nábytok
pôsobí elegantne a je variabilný vo vzťahu
s inými farbami v interiéri. Biela farba
pôsobí v interiéri ako neutrálny podklad,
ktorý je oživený ostatným zariadením domácnosti. Bielu farbu sa odporúča kombinovať s najviac dvomi ďalšími farbami.
Dobrý dizajn
Architektonický ateliér DOBRÝ INTERIÉR pri realizácii svojich projektov úzko
spolupracuje so spoločnosťou WOOD &
INTERIERS. Spoločnosť sa zameriava na

výrobu exkluzívnych atypických interiérov už od roku 1999 a vo svojom portfóliu
má množstvom realizovaných interiérov.
V úzkej spolupráci s architektmi vyrába
exkluzívny a atypický nábytok na mieru.
Výsledkom ich dielne je kvalitný a odolný
nábytok, vyrobený z materiálov od dodávateľov zo Slovenska, Českej republiky,
Rakúska a Nemecka. Spoločnosť zabezpečuje celý proces od návrhu, cez výrobu až
po realizáciu interiérov, ale aj jednotlivých
kusov nábytku. Ich klienti oceňujú komplexnosť, komunikáciu, flexibilitu služieb
a zodpovednosť prístupu.

sledujeme od prvej skice až po dodanie a radi
koordinujeme detaily návrhu s dizajnérmi,
architektmi a samozrejme s klientom“, dopĺňajú zakladateľia spoločnosti Wood & Interiers Tomáš Mésároš a Dean Jaroušek.
Reko z materiálov Wood & Interiers
Foto: Wood & Interiers

„Dobrý dizajn vzniká súhrou výborného
návrhu a výroby. Kvalitu a proces výroby
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