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Vstupný priestor 
Hneď samotný vstup do bytu pred-
znamenáva, že v jeho priestoroch sa 
preferuje princíp „v jednoduchosti je 
krása“. V malej vstupnej hale dominuje 
praktickosť a účelnosť, prevládajú v 
nej čisté hladké plochy (kombinácii fa-
rieb: biela, piesková, antracitová) a veľ-
korysé odkladacie priestory vo dvoch 
šatníkových skriniach so zásuvnými 
dverami.

Obývačka
Na tóninu účelnosti v hale sa naladila 
aj obývačka. Zariadená v jednoduchom, 
čistom štýle zaujme interiérovým 
prvkom, ktorý v súčasnosti rozhodne 
nepatrí medzi frekventované: sklápacou 
posteľou - decentne ukrytou v nábyt-
kovej stene. V „dennom režime“ nijako 
neruší vzhľad obývačky a dožičí jej 
dostatok priestoru, v „nočnom režime“ 
vytvára príjemné zákutie s nevtiera-
vým mäkkým podsvietením. Jej funkcii 
podriadila interiérová dizajnérka aj 
svoj návrh postranných skrinkových 
elementov, ktoré po sklopení postele 
preberajú funkciu jej čela. Účelne na-
vrhnutej zostave ako protipól sekundu-

patchwork, 
aj sklápacia 
posteľ

V dvojizbovom byte činžového 
domu z povojnovej éry v centre 
Brna realizovali Branislav Mikitka 
(Design Factory) a Hedvika 
Novotná (NOVOdesign) kompletnú 
rekonštrukciu, aby mu vdýchli nový 
život a jeho majiteľom vytvorili 
pohodové miesto pre život

lanovka
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je veľkorysá pohodlná biela sedačka, 
ktorej komfort vizuálne umocňujú 
vankúše vo farebných tónoch modrej, 
čiernej a bielej. Doplnená elegantným 
stolíkom a dvomi taburetkami vytvára 
príjemné miesto na oddych a relax. 
Dojem útulnosti umocňujú drevené 
parkety s medovým odtieňom.

Detská izba
Detská izba prekvapí jemnými tapeta-
mi v bielych a bledomodrých tónoch, 
navrhnutými na mieru, ktoré celý 
priestor opticky „organizujú“ na sek-
tory: hudobný, odkladací a spací. Spo-
medzi nich najviac vyniká originálna 
tapeta s motívom detskej horskej kra-
jinky, ktorú originálne dopĺňa hravý 
funkčný 3D model lyžiarskej lanovky. 
Izba disponuje priestrannými odklada-
cími priestormi v šatníkovej zostave 
s posuvnými dverami, realizovanej na 
celej stene protiľahlej k oknu. Jej le-
sklé biele plochy prispievajú k dostat-
ku svetla, ktoré do interiéru prúdi 
z protiľahlých okien. Podobne ako 
v obývačke aj v detskej izbe sú polo-
žené parkety a tiež ich dopĺňa kusový 
koberec.
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Kuchyňa
Originálne interiérové riešenia nájde-
me aj v kuchyni. Napríklad netradičný 
obklad, tzv. „patchwork“, svojou ne-
pravidelnosťou ozvláštnil stenu nie-
len za kuchynskou linkou, ale aj na 
protiľahlej stene. S veľkorozmernými 
obkladmi (výtvarne kombinovanými s 
obkladmi menších rozmerov) harmo-
nicky komunikujú pieskové odtiene 
podlahy. Kuchynská zostava v tvare 
„L“ je v dlhšej časti sčasti vsadená 
do vytvorenej niky, pričom digestor 
nad plynovým sporákom je plynulo 
integrovaný do zníženého podhľadu 
nad kuchynskou linkou, podsvietené-
ho úzkou dlhou líniou bieleho svetla. 
Kratšie rameno zostavy je koncipo-
vané ako jednoduchá, hladká stena, 

zahŕňajúca okrem skriniek aj vstava-
né spotrebiče (chladnička, mraznička 
a rúra na pečenie). Triezva kombi-
nácia lesklých bielych plôch a sivých 
matných panelov kuchynskej linky dá-
va priestor pre efektné vyznenie dre-
vených akcentov v sýtej hnedej farbe, 
realizovaných na stole i parciálnom 
obklade (na stene a strope) a taktiež 
výraznej guľatej lampe v medenom 
looku nad stolom. Priestor kuchyne 
zútulňujú doplnky v antracitovej a me-
denej farbe, tie sa vlastne objavujú 
v celom byte - nástenné hodiny, váza, 
kvetinový podstavec, svietidlá, drobné 
plastiky, misy, kvetináče, svietniky - 
ktoré korešpondujú s antracitovou 
farbou stoličiek a dverí.                    
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Design Factory Holíč
V oblasti interiérovej architektúry a 
dizajnu pôsobí už 20 rokov. Dnes 
sa pohybuje vo svete prvotriednych 
technológií spracovania dreva, 
plastov, hliníka, vákuového 
tvarovania, ohýbania, dokonalých 
povrchových úprav, striekania a 
polepov. Táto úspešná spoločnosť 
sa pod vedením dizajnéra 
Branislava Mikitku profiluje ako 
výrobca atypických interiérových 
prvkov, ktorý vyvíja nové, originálne 
spôsoby prezentácie a realizuje ich 
aj v interiéroch predajní. 


