
Ložnice manželů sloužila zároveň i jako dětský pokoj. Nyní nastal 
čas vyměnit dětský koutek za koutek pracovní. Pohrála jsem si 
s různými možnosti umístění postele a pracovní plochy. 
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ANA ALAČKOVÁ 
„Nerada vidím televizi 

v ložnici. Proto jsem u jedné 
z variant navrhla posuvný 
panel, který televizi pěkně 

zakryje."

BARVY  Odstíny šedé 
perfektně doplňují 

geometrické tvary. Také 
pomáhají vyniknout kráse 
černých doplňků a bílého 

lakovaného nábytku, 
vyrobeného na míru. 

Zrcadlo Alibaba 80 × 120 cm, Kare, 3 299 Kč;
závěsné industriální svítidlo Signature Crystal Nero, Bachman lighting, 

1 937 Kč; ; povlečení PiCaSo Mirabell Grafit, PiCaSo manufaktury, 1 605 Kč

ŘEŠÍTE PODOBNÝ 
PROBLÉM?  Pošlete 
nám fotografii všech čtyř 
stran prostoru, s nímž byste 
potřebovali poradit, a my 
navrhneme řešení! Adresa je 
v rubrice Dopisy.

dříve
Různorodý nábytek, 

výrazná červená 
barva a televize na 

stěně nepůsobily moc 
harmonicky.

Rychlá proměna interiéru

 Křesílko Anet AN 865.01, Rim, 10 370 Kč; vliesová tapeta na zeď , 375000, Pip 
Studio 4, Eijffinger, Vavex, 1 879 Kč/role; pojízdný kontejner Adeli, Designový 

nábytek, 4 551 Kč

Pro práci i odpočinek

PROSTOR  Úzký pokoj s nerovnými stěnami plní 
roli ložnice a pracovny. Dominantou celé místnosti je 
manželská postel nadstandardních rozměrů.
PROBLÉM  Šířka pokoje omezuje místo pro 
pracovní kout. Ústřední topení a televize ukotvená 
na stěně narušují harmonickou náladu celé 
místnosti.  
ŘEŠENÍ  Nábytek na míru řeší problém nerovných 
stěn. Závěsné policové díly u varianty číslo dvě 
schovávají trubky a kabely  k televizi. Kvůli optickému 
zvětšení a sjednocení celého prostoru navrhuji  bílé 
polmatné materiály.

dříve
nyní&

 Ložnice chameleon! Toto řešení 
vrací ložnici tu nejdůležitější 
roli – relaxační a odpočinkové 
místnosti. Pracovní plocha 

schovaná v knihovně umožňuje 
majitelům alespoň na chvíli 

zapomenout na práci 
a užívat si pohody 
v soukromí. Dostatečné 

osvětlení pracovní 
plochy je zajištěno LED 

pásem. Úložné prostory poskytují 
police nad pracovním koutem 
a výsuvné šuplíky ve spodní části 
vestavěné skříně. Stropní svítidla 
jsou spuštěná níž jako čtecí lampy 
a jsou krásným designovým 

varianta 1Hra na schovávanou aneb najdi 
pracovní kout! Dominantní 
je tady v každém případě 

program relaxace a spánku.

BARVY Šedé stěny zvýrazňují 
bílý nábytek. Vínové povlečení 

dodává místnosti tajemný 
nádech.Červená, jako 

dominantní barva, do ložnice 
nepatří, je ale možné jí použít 

jako doplňkovou.

Jiná orientace dvoulůžka umožnila 
vytvořit velkou pracovní plochu 
pro oba manžele! Je vyrobená 
na míru a pevně ukotvená ve 
stěně.  Větrací mřížka nad topením 
umožňuje bezproblémovou 
cirkulaci teplého vzduchu. 
Polstrované pracovní židle 
dodávají pocit útulnosti. Kontejner 
na kolečkách a šuplíky pod stolem 
poskytují dostatek úložného 
prostoru na psací potřeby. Policový 
systém schovává trubky a kabeláž 
patřící televizi. Tapeta a povlečení 
odráží oblíbenou barvu majitelky. 
Římská roleta na okně sjednocuje 
celý pracovní kout.

varianta 

2
Závěsné poličky šetří místo! 

Díky tomuto řešení je možné 

používat celou pracovní 

plochu.


