KOPALNICE

Legalizacija nepremičnin

Biodinamika

MOŽNOSTI JE VEČ, A NI MOGOČE Najstarejša
Nova
svežina LEGALIZIRATI VSAKEGA OBJEKTA ekološka metoda

5. decembra 2018 | št. 28 | leto 25

Odprta vrata

PRENOVA
VRSTNE
HIŠE

5. decembra 2018

ODPRTA VRATA

Prenova
vrstne hiše

5

16

5. decembra 2018

2

Sivi odtenki, hrastov les in dizajnerski
kosi zaznamujejo prenovljeno vrstno
hišo v Ljubljani, ki je po petnajstih
letih potrebovala posodobitev.
Manjši posegi v tloris so vanjo
prinesli spremembe, ki ustrezajo
zdajšnjim potrebam štiričlanske
družine z dvema najstnikoma.
Pod prenovo in zasnovo interierja
se je podpisala projektantka
notranje opreme Lidija Rutar iz
biroja Habitare. Nastal je svetel
in moderen, a ne izčiščeno
minimalističen interier.
»Prenova obstoječe vrstne hiše je bila bliskovita. Skupaj s pripravo načrtov so bili
potrebni le štirje meseci, da smo projekt izvedli, družina pa je dobila svoj novi dom,«
pojasnjuje projektantka notranje opreme
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1. in 3. Pritličje hiše je namenjeno bivalnim prostorom z izhodom na teraso in v atrij.
V osrednji del pritličja so umestili udobno in veliko zofo s pogledom na kamin,
ki je središče dogajanja v tem delu hiše.
2. Pri prenovi so zamenjali položaj kuhinje in dnevnega prostora, tako da je kakovostnejši
del pritličja, kjer je veliko naravne svetlobe, pripadel kuhinji in jedilnici. Kuhinja je bela in
izčiščena.
4. Ob vhodu v bivalni prostor so uredili bralni kotiček z udobnima počivalnikoma,
ki ju je oblikovala slovita španska oblikovalka Patricia Urquiola. Kot dopolnjujejo
v strop vpete viseče police s knjigami.
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Lidija Rutar in dodaja, da ni šlo zgolj za prenovo interierja, ampak so izdelali še eno
kopalnico, spalnico povezali z obstoječo kopalnico, medtem ko so v pritličju zamenjali
kuhinjo in dnevni prostor, tako da je kakovostnejši del pritličja, kjer je veliko naravne
svetlobe, pripadel kuhinji in jedilnici, kjer
se družina največ zadržuje.
Pritličje je namenjeno bivalnim prostorom
z izhodom na teraso in v atrij, v zgornjem
nadstropju pa so spalnica s kopalnico in
garderobo ter dve otroški sobi, ki imata po
novem svojo kopalnico. V osrednji del pritličja so po besedah sogovornice umestili
udobno in veliko zofo s pogledom na kamin, ki je središče dogajanja v tem delu
hiše. Zato so ga postavili tako, da se vidi iz
jedilnice, kuhinje in dnevne sobe, ob njem
pa naredili prostor tudi za drva, ki so hkrati
dekoracija. Ob vhodu v bivalni del so uredili
bralni kotiček z udobnima počivalnikoma,
ki ju je oblikovala slovita španska oblikovalka Patricia Urquiola. Kot dopolnjujejo v
strop vpete viseče knjižne police. Dilema je
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najstnika, ki sta s prenovo dobila tudi lastno
kopalnico s prho in ogledalom, na katero
lahko zapisujeta svoje misli ali pa potreb
na opravila. »V eni od mladinskih sob smo
pridobili prostor v velikosti dveh kvadrat
nih metrov, in sicer tako, da smo zmanjšali
hodnik in podaljšali ploščo nad stopnišče,«
pojasnjuje sogovornica in dodaja, da so si
lastniki želeli moderen interier, ki pa hkrati
ni sterilen. Zato so za talno oblogo izbrali le
sen hrastov parket, ki deluje toplo in zaradi
svetle barve lahkotno.
Po vsej hiši se prepletata hrastov les in tem
no siva barva, poživljajo pa ju poudarki v
petrolejsko modri. Podobo interierja zao
krožijo izbrana svetila, tekstil z različnimi
teksturami in umetniške slike. Po besedah
sogovornice gre za moderen slog opreme,
ki ga mehčajo amorfne linije, hkrati pa se
spogleduje z retrom, ki ga prepoznamo v
detajlih, kot so nogice klubskih mizic ali
postelja na nogicah.
Aleksandra Zorko
Fotografije Miran Kambič

5. V nadstropju so uredili spalnico, ki se
razširi naprej v garderobo in kopalnico za
starša. Steno spalnice krasi tapeta v nežno
sivem vzorcu, udobje pa zagotavlja mehko
oblazinjena postelja z visokim vzglavjem.
6. Prostor ob vhodu v hišo je namenjen
stranišču z umivalnikom in garderobi.
Steno krasi tapeta z ogromnimi cvetovi v
sivorjavih odtenkih. Te dopolnjujeta črna
pipa in temno siv umivalnik. Na zunanjo
stran stene pa so umestili svetilo Eclipse,
ki ga je oblikoval slovenski oblikovalec
Tilen Sepič.
7. Kopalnica za starša, v katero so umestili
zofo in odlagalno mizico, je zasnovana sodobno z ovalnim umivalnikom in ogledali
ter črnimi armaturami.
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bila, pravi Rutarjeva, ali bo kotiček z dvema
foteljema ob knjižni omari zaživel ali ne, a
kot se je sčasoma pokazalo, ga lastniki nav
dušeno uporabljajo.
Kuhinja je bela in izčiščena. Nasprotje hlad
nemu aluminiju, iz katerega je izdelan pult
na delovnem otoku, je lesen pult, ki ga upo
rabljajo kot odlagalno površino in mizo za
zajtrke ali hitre prigrizke. Lesena je tudi je
dilna miza s klopjo. Prav poseben, zlasti vi
zualno, je prostor ob vhodu, ki je namenjen
stranišču z umivalnikom in garderobi. Že
dejstvo, da sta ta dva prostora skupaj, ni obi
čajno, poglede pa priteguje tapeta z ogrom
nimi cvetovi v sivorjavih odtenkih. Te do
polnjujeta črna pipa in temno siv umivalnik.
V nadstropju so uredili spalnico, ki se razširi
naprej v garderobo in kopalnico za starša, v
katero so umestili zofo in odlagalno mizico,
prostora pa ločijo steklena vrata, obarvana
v siv odtenek, ki zastre pogled. Kopalnica
je zasnovana sodobno z ovalnim umivalni
kom, ogledali in črnimi armaturami. V zgor
njem nadstropju sta še mladinski sobi za
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Slovenska proizvodnja kakovostnih vzmetnic in ležišč od leta 2001.
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Podari svojim najbližjim najboljše!
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Marko Peterka s.p.,
Salon: Ihan, Breznikova 78, 1230 Domžale
T: 01 721 12 18, G: 041 925 625, E: info@marsen.si

www.marsen.si
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VSE ZA ZDRAVO SPANJE NA ENEM MESTU.

9

