Na návštěvě

Dům

plný překvapení

Obývací pokoj je propojený s jídelnou a rodina
se tu velmi ráda schází. Dominuje mu nápadný
lustr od české firmy Preciosa. Velká okna
vedou do zahrady a originálně použité textilie
zateplují a zútulňují prostor, stejně jako oheň
v krbu. Majitelka domu je výtvarnice, vyrábí
překrásné šperky a nebojí se barev i výrazných
doplňků ani dlouhých třásní na lněném koberci
tkaném na míru.

Pozvat si interiérového
designéra, který miluje
příběhy, nebát se barev,
textilií, zajímavých
zlatých doplňků a dát
vyniknout umění... to chce
odvahu. a ta naštěstí
nechybí majitelům tohoto
rodinného domu.
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Headline here něco

Biljana LazoviĆ

je interiérová designérka
a stylistka. Její projekty
poznáte na první pohled, jsou
barevné, velkorysé, velmi
kreativní a domyšlené do
posledního detailu. K projektu
rodinného domu nedaleko
Liberce se dostala, když už
byl rozpracovaný, a měla
možnost ho pro velkou rodinu
dotvořit tak, aby byl každý
její člen spokojený. Navrhla
moderní uvolněný luxus
a jednotlivé pokoje byly ušity
tzv. na míru. Každý pokoj
domu je inspirovaný skoro
pohádkovými příběhy a i všechny tři dětské pokoje mají své
téma. Více o Biljaně na
www.unlockedinteriors.com.

Jídelnu od velké vstupní haly
odděluje skleněná stěna, která
umožňuje zajímavý průhled
do obývacího pokoje.

Koupelna majitelky je napojená na ložnici.
Záměrem bylo vytvořit útulný ženský budoár.
Výrazná tapeta je značky Wall & Deco, sedák
značky Unlocked Interior a samozřejmě
nechybí textilie.
Ateliér paní
majitelky, kde tvoří
své šperky, dostal
pracovní název
House of Angels
a vévodí mu zlaté
umyvadlo
s andělskými
křídly.

foto: archiv

Prostor mezi dámskou
a pánskou šatnou
je vymalovaný
antracitovou barvou
s kontrastním
detailem zlatého
zrcadla z antiku.
Květinová komoda
je od značky Nordal
a pohovka české
firmy Samett.
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V jídelně je celá jedna stěna věnovaná
umění. Židle pro rodiče jsou čalouněné
jinou barvou a každá židle pro děti má
jiné cvoky – důkaz, že geniální maličkosti
tvoří harmonický celek.
www.jenprozeny.cz/zenaazivot
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