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2 STANOVTE SI SVOJ ŠTÝL
Všetky nájdené inšpirácie zhromaždite a skúste k ním priradiť slová, ktoré
ich najlepšie charakterizujú. Ľudia majú sklon ku štýlu, ktorý je rôznorodý
a takpovediac „ z každého rožku trošku“. Priradením mena k štýlu, ktorý
chcete dosiahnuť vám určite pomôže sústrediť sa na cieľ a odfiltrovať veci,
ktoré vás zbytočne odpútajú od dôležitých záležitostí. Opýtajte sa seba: Som
to ja? Budem sa cítiť pohodlne a spokojne v tomto štýle? Je to naozaj to, čo
ma priťahuje? Hľadajte spoločné témy a znaky vo vašej zbierke podnetov.
Zhromaždili ste viacero obrázkov s jednou farbou? Priťahujú vás izby viac
preplnené alebo minimalistické? Opakuje sa na zozbieraných materiáloch
určitý vzor alebo motív? Na základe určenia spoločných znakov, sa vám určite
podarí nájsť ten správny štýl.
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3 ZVÁŽTE, AKO BUDETE VYUŽÍVAŤ MIESTNOSŤ

Zariaďovanie a rekonštrukcia interiéru je náročný proces, ktorý si vyžaduje uvážené a premyslené rozhodnutia. Práca dizajnéra je v
tomto smere nenahraditeľnou službou. Aplikovaním princípov a elementov dizajnu vám s ohľadom na všetky vaše požiadavky pomôže
dosiahnuť pôsobivý výsledok, a tým ušetriť váš cenný čas a financie. Ak ste sa však predsa len rozhodli urobiť všetko svojpomocne,
spolu s dizajnérkou Renátou Botev vám prinášame niekoľko rád, ako čo najefektívnejšie zhmotniť predstavy o vysnívanom bývaní.

Porozmýšľajte o svojom životnom štýle, buďte k sebe poctivý a pravdivý.
Toto vám umožní vytvoriť skutočne krásny a funkčný interiér. Predovšetkým
praktické požiadavky a štýl, ktorý ste si zvolili, by mali byť smerodajné na ceste
k úspešnému výsledku. Možno fantazírujete o formálnej obývačke, kde budete
usporadúvať luxusné večierky, ale ak si vaša rodina predstavuje, že v obývačke
budete spolu relaxovať a pozerať filmy, musíte zohľadniť všetky okolnosti.
Zapamätajte si, že izba ako z katalógu nikdy nebude taká útulná a príjemná, ako
by ste si želali.
Pozorne sa zamyslite nad tým, čo sa vám nepáči v priestore, v ktorom doteraz
žĳete a pripravte si stratégiu, ako nedostatky eliminovať. Nepočúvate hudbu, lebo
váš audio systém je v nesprávnej izbe? Vždy vás hnevá malý konferenčný stolík,
kde je priam nemožné zmestiť všetko pohostenie?

1 NÁJDITE INŠPIRÁCIU
Zásadným krokom pred tým, ako začnete plánovať priestor je načerpať dostatok
nápadov a podnetov. Dnes existuje neobmedzené množstvo informácií a materiálov,
v ktorých možno nájsť svoju inšpiráciu. Neobmedzujte sa však len na prirodzený zdroj
ako sú odborné časopisy a knihy o dekorovaní a zariaďovaní interiéru, ale nechajte
sa inspirovať
filmami, umením či módov.u Hľadajte počas prechádzok v prírode, ale
š
aj počas cestovateľských dobrodružstiev. Toto
všetko predstavuje nekonečnú studnicu
inšpirácií. Pri vyberaní príliš nerozmýšľajte, siahnite po tom, čo sa vám na prvý pocit
páči a chytí vás za srdce. Spravte si elektronickú alebo papierovú knižnicu nápadov.
Buďte dôsledný vo výbere. Zvoľte konkrétnu farbu a vytvorte si koláž vzoriek napríklad
textílií. Nebojte sa do projektu zahrnúť aj skryté sny. Určite nebudete kopírovať
zrkadlovú sálu Primaciálneho paláca, ale jej fotografia vám môže pomôcť formovať váš
zmysel pre krásu.
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4 VYHODNOŤTE SVOJE VECI

7 HĽADAJTE, HĽADAJTE, HĽADAJTE

Nafoťte naozaj všetko vo svojom dome od nábytku cez koberec, lampy až
po umelecké artefakty. Keď sa pozriete na jednotlivé predmety oddelene a z
nadhľadu, bude pre vás ľahšie sa rozhodnúť, čo si ponecháte.
Roztrieďte svoje fotografie do štyroch skupín: ponechať, zmeniť (napr. nový
poťah), vyhodiť a predať. Ponechajte si len to, čo naozaj máte radi, je to
funkčné a zapadá to do vášho štýlu. Ak opatrujete už desať rokov stôl po
rodičoch a doteraz ste ho nikdy nepoužili, zajtra si ho určite neobľúbite.
Napokon všetky veci, ktoré si plánujete ponechať, dôkladne pomerajte a
zapíšte ich rozmery. Uľahčí vám prípravu dispozičného plánu priestoru.

Keď už máte finančnú ale aj dispozičnú predstavu o novom priestore, hľadajte, kde
sa oplatí nakupovať. Vždy sa vám to vráti, ak si nájdete dostatok času a dôkladne
preskúmate ponuku trhu. Porovnajte si viaceré obchody, preštudujte si dizajnérske
blogy a napíšte otázky na ich fórum, informujte sa u svojich známych, kúpte si niekoľko
kvalitných časopisov. Začnite zbierať vzorky materiálov, látok, farieb a prospektov vecí.
Tak si môžete vytvoriť kartu obrazcov a koláž konkrétnych zariaďovacích predmetov pre
vašu izbu.

To vám uľahčí...

9 UROBTE NÁKUPNÝ ZOZNAM A ČASOVÝ PLÁN

5 NAKRESLITE PLÁN ULOŽENIA NÁBYTKU

6 STANOVTE SI ROZPOČET
Určite si svoj rozpočet a buďte realistický v tom, koľko jednotlivé veci stoja.
Ľudia často vynaložia rovnaké financie na topánky a napríklad na postranný
stolík, ktorý má pritom slúžiť oveľa dlhšie. Ak renovujete alebo redizajnujete
existujúci priestor, uvedomte si, že finančneénáklady sa vždy navýšia
oproti pôvodnému plánu, preto okrem základného rozpočtu rátajte ešte s
minimálne 30% rezervou na nepredvídané veci.
Finančné hľadisko sa odvíja aj od vášho celkového prístupu. Môžete
nakúpiť v prvom obchode lacné kúsky alebo zhromažďovať veci pomaly a
premyslene. Ak však investujete peniaze do niekoľkých drahých vecí, ktoré
zhltnú celý rozpočet hneď na začiatku, potom rovnako musíte siahnuť po
lacnom vybavení, aby ste zariaďovanie dotiahli do konca.

Pozrite sa na svoj priestor a zhodnoťte jeho plusy a mínusy. Tiež sa zamyslite, ako
sa javí vaša izba, keď do nej vojdete. Napríklad niektorí ľudia nemajú radi, keď
pri vstupe do izby vidia chrbát sedačky.
Vyberte si nástroje na zjednodušenie svojej
práce. Jednou z možností je použiť rastrový
papier a nakresliť naň pôdorys izby, v
rovnakom pomere vystrihnúť nábytok,
posúvať ho po nákrese a hľadať preň
optimálne miesto. V súčasnosti sú však
dostupné rôzne on-line zdroje, s ktorými
bude návrh plánu jednoduchší. Stiahnite
si zadarmo software na 2D plánovanie,
preštudujte si jeho používanie a naplánujte
uloženie nábytku. V prípade, že si s touto
úlohou neviete poradiť, neváhajte a
zavolajte odbornú pomoc interiérového
dizajnéra alebo architekta. Kvalitný
dispozičný plán je základom úspechu.
Investícia do tejto služby sa vždy oplatí. Ak
kupujete nový dom alebo byt, myslite na
to, že dispozičné plány developera sú len
orientačné a neodrážajú vaše požiadavky
ako v prípade návrhu od interiérového
dizajnéra.

8 VYTVORTE DETAILNÝ DIZAJN PLÁN
Detailný dizajn plán sa skladá z nasledovných prvkov:
• Plán uloženia nábytku
• Plán osvetlenia
• Farebná schéma
• Koláž zariaďovacích predmetov alebo vizualizácia
• Zoznam predmetov v izbe a ich rozmery
o odbornú radu
• Rozpočet
Kvalitná príprava a podklady sa vždy vyplatia, šetria váš čas a peňaženku. Takto
=========
pripravený môžete osloviť dizajnéra alebo
odborníka, čo bude oveľa lacnejšie ako
vypracovanie celého projektu dizajnérskou spoločnosťou. Plánovanie je ťažká úloha,
musíte sa rozhodnúť pre konkrétne veci a byť s nimi stotožnení. V detailnom dizajn
pláne vidíte všetko ako celok. Je to ako kreatívna zábavná hra s „puzzle”.

úž len zopár

Ak ste dospeli k tomuto bodu, nachádzate sa na zásadnom krokov.
prechode od
plánovania k realizácii a od vašej novej izby vás delí len
jeden zásadný
´´´´´´´´´´´´´´´´
krok. Nákupný zoznam ste si vytvorili už
´´ v dizajn pláne, ostáva vám preto
´´´´
ešte urobiť:
• Zoznam materiálov a vypočítať
ich spotrebu (napr. tapeta –
počet roliek, farba – počet
litrov,…)
• Zoznam činností (napr. objednať
sedačku, najať maliara, …) a
časový harmonogram
• Zoznam remeselníkov, obchodov
a ich kontakty
Pri väčšom objeme zariaďovania
alebo rekonštrukcie má obzvlášť
zmysel rozdeliť projekt na etapy. Je
dôležité, aby vás realizácia úplne
nepohltila a nespôsobila vám
zbytočné stresy. Veď nemusíte
všetko urobiť naraz. Krátke
prestávky v procese dizajnu
interiéru vám dodajú novú
energiu, aby ste mali radosť z
toho, čo tvoríte a celkovo dosiahli
lepší výsledok.

mnozné číslo alebo jednotné????

V tomto prípade, je dôležité urobiť nákupný zoznam. Každý kvalitne
navrhnutý pôdorys s uložením nábytku vám definuje zoznam vecí a ich
presné rozmery. Celkovo vám pomôže nakupovať efektívne z hľadiska času a
peňazí.
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