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59 K
č 5 inspirativních návštěv: Lipno Lisabon Kopanice Trenčín Praha-Štěrboholy
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0 Dokonale  promyšlená 
rekonstrukce  ZE STARÉHO BYTU NOVÝ

TOPÍME 
V KAMNECH 
NA CO MUSÍTE 
VŽDY MYSLET

VE STYLU SCANDI 

OBÝVACÍ POKOJ 
KUCHYNĚ A JÍDELNA 
LOŽNICE 
DĚTSKÝ POKOJ 
KOUPELNA 
PŘEDSÍŇ 
PRACOVNA

ŠVÉDSKO 
VE VAŠEM 
BYTĚ JAK UDĚLAT 

V KUCHYNI 
PŘEHLEDNÝ 

POŘÁDEK

JAK PŘIPRAVIT 
PUDU NA NOVOU 

SEZÓNU
˚
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loft využívaný jako ateliér

plocha 100 m²

lokalita Lisabon

Prostorný Loft 
vybudovaný z bývalé 
továrny je zařízený ve 
skandinávském stylu 
tak, aby byl příjemným 
neformálním místem, kde 
by mohla designérka 
prezentovat svou práci.
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na návštěvě



Do Loftu se vstuPuJe
přímo přes kuchyni

umístěnou v části s nižším
stropem. Nad ní se na

otevřené galerii nachází
pracovna. Už vstupní dveře
svým netradičním odstínem

naznačují, v jakém duchu
se bude nést barevnost

interiéru za nimi.

Kuchyně je vybavena 
bílou jednoduchou linkou 
a oživena doplňky. 
Součástí je i velký 
masivní jídelní stůl 
doplněný lavicí a židlemi, 
který osvětlují závěsné 
lampy se žlutými stínidly.
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skandinávský design 
smíchaný s industriálem
Štěstí, o kterém mluvíme hned v úvodu, není pouhá klika, kdy se 
vám něco podaří, ale pro Lígii je to domov skloubený s ateliérem, 
kde se cítí dobře a kam za ní chodí rádi i její návštěvníci, protože 
přesně tam jim může předat kus svého umu. Po čtyřech letech prá-
ce a různých schůzek se Lígia rozhodla, že svou práci pojme trochu 
jinak, že zajistí svému týmu i svým klientům vpravdě domácký 
zážitek. Zároveň získala i prostor, kde může snadno a přirozeně 
prezentovat materiály i ukázky své práce na dostatečně velkém 
prostoru a v přirozeném prostředí. Bývalá továrna jí poskytla vše 
– útulný koutek v patře, kde se dá v klidu pracovat nebo konzulto-
vat návrhy s klienty i prostor s neformální kuchyní, který působí 
jako skutečný vřelý domov, kde jste vždy vítáni. Fakt, že pro svůj 
projekt využila tovární budovu, předurčil výslednou volbu zařízení, 
aby vznikl příjemný, útulný interiér. „Do industriálního stylu jsme 
přimíchali typické skandinávské přísady – světlé tóny, především 
modrou, která přináší klid, dřevo a organické materiály, jako jsou 
vlna, len a ilc. Takto jsme vytvořili atmosféru, která dýchá pohod-
lím a nic nepředstírá,“ vysvětluje designérka.

ZaJímavých DetaiLů najdeme v interiéru plno. Jedním 
z nich je i důmyslně řešený prostor za kuchyňským dřezem, 

kde úzké police poskytují dostatek místa na kořenky a další 
drobnosti, které je dobré mít stále po ruce.

sKanDinávsKý 
vLiv se projevuje i na 

doplňcích. Dřevěný 
tác nebo jednoduché 

skleněné vázičky přesně 
odpovídají severskému 

pojetí designu.

na návštěvě
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sPoJovacím 
PrvKem světlého 

a prostorného 
interiéru je podlaha 

ze světlého dřeva. 
Dřevo prostor, který by 
mohl působit chladně, 

krásně zatepluje 
a dodává mu žádanou 
domáckou atmosféru.

BíLá oceL. ocelové
schodiště je typický
prvek loftů, ale
v industriálních
interiérech charakterizuje
ocel černá barva
podtrhující pocit
stabilní, pevné
konstrukce. Zde jí,
naopak, bílá dodala
typicky skandinávskou
lehkost a vzdušnost.
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Dřevěná PoDLaha 
zasahuje až do koupelny, 

do které se vchází 
z chodby. Nástěnná police 
v chodbě působí subtilním 

dojmem, a přesto pojme 
vše, co je potřeba.

toaLeta je od koupelny oddělena 
a její stěnu tvoří vtipná mapa světa. 
Země deinují obrázky nebo nápisy 

v národních jazycích. Styl zařízení 
koupelny se drží osvědčeného vzorce – 

jednoduchost, přírodní materiály i barvy.

na návštěvě
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otevřený Prostor 
je nenásilně rozdělen 
na jednotlivé zóny. 
Relaxační s modrou 
pohovkou je deinována 
i koberci s typickým 
skandinávským vzorem.
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v interiéru si na první pohled 
povšimnete prostorově výrazných 

polic, které zabírají celé dvě 
stěny.  Stěnu za schodištěm okupuje 

vysoký kovový regál, který je z něj 
a z posuvného kovového žebříku 

dobře přístupný. Slouží k prezentaci 
vzorků materiálů a práce 

designérského týmu. Modrá pohovka 
ale naznačuje, že vše probíhá ve 

velmi příjemné, uvolněné atmosféře.

na návštěvě
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K vysoKému stroPu s Lešením.
Dostat police na svá místa a bezpečně je 
smontovat se podařilo za pomoci lešení 
a profesionálů. Ale stálo to za to, jsou 
nepřehlédnutelným prvkem studia. 

„Okamžitě, jakmile jsem vstoupila 
a viděla vysoký strop, mě napadlo 
sem tyto prvky instalovat. Krásně 

využívají prostor a vytvářejí možnost 
do nich cokoli, co má být viděno 

a prezentováno, umístit.“
Lígia casanova, dizajnérka
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v Patře se intenzivně pracuje. 
Tady se schází tým nad návrhy 

interiérů v klidu a pohodě 
domácího prostředí. Dole je 
čas na zábavu – i v podobě 

vtipně volené tapety a „hrací 
skříňky“.

Dřevěné Pracovní 
stoLy, židle a stolní 
lampy, které jsou 
vhodné do domácí 
pracovny, uklidňující 
modrá a výhled do 
prostoru zcela jistě 
podporují kreativitu 
a dobré nápady.

na návštěvě
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moDrá, úložný 
prostor dosahující 
přes celou výšku 
loftu a spojení 
práce a zábavy, 
povinnosti 
a odpočinku 
představují 
koncept, který, jak 
říká Ligia, „vytvořil 
prostor pro štěstí“.

DIZAJNÉRKA
Ligia Casanova vystudovala 
graický design a po skončení 
školy pracovala 8 let v reklamě. 
Zákazníci a známí, kteří viděli 
její dům, ji však začali žádat 
o návrhy interiérů. Věnuje se jim 
už téměř 20 let. 
www.ligiacasanova.com
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u schoDiště je malý 
pracovní stůl, který 
funguje jako netradiční 
výloha. Jsou na něm 
produkty, které designérka 
nabízí ve svém e-shopu 
casanovastore.com

K instaLaci 
PoLicového systému 

bylo zapotřebí jeřábu 
a zkušených řemeslníků. 

Nyní je nejen pevnou, 
ale i nepostradatelnou 

součástí loftu.

roh s taPetou s dekorem 
plechovek od kaviáru 
a komodou Caruso se 

zabudovaným reproduktorem 
od značky Miniforms je 

Ligiiným oblíbeným místem.

DůraZ je kladen na detail 
a kvalitu zpracování všude, tedy 
i v případě policového systému 
nebo kovového zábradlí galerie. 
Nakonec obsah polic dává více 
než tušit, že tady se designu daří.

na návštěvě
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na návšteve

Barby, vzory, materiály
Skandinávský styl je využitelný i v industriálních 

prostorech, kde potřebujeme dosáhnout útulnosti 
a vřelé atmosféry. Dřevěná podlaha je spojovacím 

prvkem celého prostoru a jednotlivé zóny pak pomáhají 
deinovat kusové koberce s typickým skandinávským 
vzorem. Převažující bílou doplňuje blankytně modrá 

a přírodní tóny od pískové ke světlé barvě dřeva. 
Dřevo, které je tradičním materiálem skandinávských 

domácností, se objevuje i na nábytku a doplňcích, 
jako jsou například lampy. Působí kontrastně k chladné 
barvě i kovu vysokých polic, které jsou vysoce funkčním 

i nepřehlédnutelným prvkem interiéru.

Pôdorysy

DoLní PoDLaŽí
2 vstupní prostor 3 koupelna 5 kuchyně a jídelna  
6 schody 7 odpočinková zóna

GaLerie
1 ateliér

Martinin  
pohled 

Modrá je dobrá, to se ví už dávno. Když ale opustím 
klišé, které v souvislosti s modrou barvou tak nějak 

automaticky najíždí nám, co už něco pamatujeme, mu-
sím přiznat, že v lisabonském bytu je jí opravdu hodně, 
obzvlášť pro ty, kteří nadšení z modré tak úplně nesdílí, 
ale nevadí. Je příjemně vybalancovaná právě teplými 
tóny dřeva, pískovou mozaikou v koupelně, dřevěným 
nábytkem a dostatkem světla, které z ní dělá barvu 

až téměř nebeskou. Loft nabízí řadu příjemných 
řešení a rozhodně se mi líbí, že k prostoru s vy-

sokým stropem, přistoupila designérka kre-
ativně. Nevrhla se do očekávatelného 

industriálního stylu, ale inspirovala 
se nadčasovým skandináv-

ským stylem.
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v jejich stylu
PŘIPRAVILA MARTINA PAULOVÁ
FOTO ARCHÍV FIRIEM
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