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BÝVANIE OBÝVAČKA

Minimalistický dizajn je súčasťou našich 
interiérov od druhej polovice 20. 

Tieto prvky dokonale odráža dizajn severskej 
sedačky, pri tvorbe ktorej dizajnéri vychádzajú 

dekoratívnosťou uprednostňujú funkcionalitu. 

sofistikovane ovplyvňuje jednoduchosťou, ktorá 

Relax na prvom mieste!
-

máce gaučové leňošenie. Jej navonok klasické prevedenie vás dostane extra mäkkou podmanivou 
-

www.designove.sk

Poskladajte si pohodlie!
-

jednotlivými časťami sedačky zastupuje tento flexibilný druh nábytku. Odkazuje na 

-
mentálnej nálady. Dostupné na www.designville.sk.  

Chatujte!

-

Sedačka podporuje vzájomnú komunikáciu, pretože cieľom výrobcov 
bolo vytvoriť kus nábytku, kde sa budú môcť jej užívatelia pohodlne 
porozprávať. Priznali jej preto príznačný názov CHAT. Hľadajte na 
www.wemal.sk

Emma, Softline

Redukcia hmôt, priestoru 
a farebnej škály je v súčasnosti 
modernou cestou k štýlovému 
bývaniu. Minimalizmus v praxi 
znamená minimálne zaťaženie 
interiéru. Aby však nepôsobil 
nudne a stroho, úlohu 
determinanta obývacieho 
priestoru sa chopila sedačka. 
Práve tento prvok dokonale 
reprezentuje filozofiu 
škandinávskeho dizajnu, ktorou 
je jednoduchosť a funkčnosť. 
Tá je ukrytá pod dômyselným 
povrchom a výnimočným 
vzhľadom, ktorý tak dodá 
priestoru potrebnú atmosféru. 
Je doslova špecialistom na 
vkusnú obývačku!

ZARIADENIE  
MINIMALISTICKEJ OBÝVAČKY?
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Nechajte to na sedačku! Zakukli vás!

-

vašu obývačku povznesie do dizajnových výšin. Nájdete na www.wemal.sk
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Ako si vytvoriť obývačku v škandinávskom dizajne?

Radí Ing. Miloslav Šimánek z ateliéru m8arch 

človek buduje na bývanie odzrkadľuje jeho osobnosť. Ak ste 
podľahli čaru škandinávskeho štýlu, nie ste limitovaný ničím. 

vyváženosť prostredia. Priestor obývačky v škandinávskom 
-

-

-

mesta, kde sa nachádzajú vysoké stropy, pôvodná podlaha 
alebo drevený krov, určite v ňom zachovajte stopu minulosti, 

nasvietením zátišia. 
 

Pri zariaďovaní škandinávskej obývačky sa nekladú medze 
ani kombinácii materiálov, odporúčam však zachovať ladenie 

-
telových farbách určite nič nepokazíte. Ak neplánujete v miestnosti 
vytvoriť určitý typ rustikálnosti, pokojne siahnite po nábytku 

pohodlné sedenie, krbovú časť, prípadne jedálenský priestor.
Dominantné prvky  by mali byť rozmiestené tak, aby 

prvkom  môže byť  zaujímavé svietidlo, obraz, svietnik, váza alebo 

hosťa, ktorému pri vstupe poviete: „Vitaj priateľu prestaval som 

zistí, že ste vytvorili harmonické bývanie, pretože celý interiér bude 
voňať drevom. 

BÝVANIE OBÝVAČKA

Elegánka

 www.designville.sk  

Zmyselná
Správny pomer prírodných materiálov v škandinávskej obývačke vám pomôže vyvážiť pohovka Sense od značky 

 www.wemal.sk

systém Ø, +Halle

Ženská

kolekcie značky Bloomingville. Dizajnéri jej vďaka zaobleným hranám 
a unikátnym detailom určili ženský severský vzhľad, ktorý do vašej 

www.nordicday.sk

prírodné materiály. Prináša alternatívu pre tých, ktorých neoslovila 
romantika vidieckeho štýlu, no túžia po harmonickom domove plnom 

funkčný základ priestoru sa zamerajte ešte na niekoľko dôležitých krokov:

1
obývačka si žiada jednoduchú zostavu reprezentovanú minimálnym 
počtom skriniek. Rozhodujúcim faktorom pritom naďalej ostáva 
praktická stránka. Funkčnou krásou, ktorá navyše podporuje vzdušnosť 

systémy nábytku. Sú plne variabilné vďaka možnosti ich obmieňania 

2
dekoračný prístup ľahko prekročíte prostredníctvom zaujímavej vázy, obrazu či textílií, ktoré 

3 Podklad pre minimalistické zariadenie obývačky 

Dokonalým spojením kombinujúcim obe požiadavky je 


