DOMOVANJE
S ČUDOVITIM
RAZGLEDOM
Velike panoramske
stene v dom
prepuščajo čudovito
okoliško naravo in
svetlobo, ki preplavlja
prostor. Skupni obedi
za jedilno mizo Jiff
izdelovalca Flexform
so na stolih Elephant,
Kristalia še posebej
udobni.
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BIVANJEna vzpetini

Marjetka Lužovec Hrvatin
in Mateja Lužovec
iz biroja za notranjo
opremo in krajinsko
arhitekturo Detajl in
celota sta s sodobnim
pristopom in inovativnimi
materiali ustvarili topel
in eleganten interjer
družinske hiše, ki stoji
na vzpetini s čudovitim
razgledom na dolenjsko
podeželje.

Podeželska
eleganca
BESEDILO ŠPELA ROGEL FOTOGRAFIJE BLAŽ ZUPANČIČ
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BIVANJEna vzpetini

MARKANTNA
perforirana stena
iz lakiranega
črnega
mediapana
je v središču
pozornosti in
daje bivalnim
prostorom
eleganten značaj.
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H

iša na Dobravi pri
Stični stoji na vzpetini
s prelepim razgledom
na dolino in okoliške hribe.
Lastnika sta se na simpatični
sestri, arhitektko Marjetko
Lužovec Hrvatin in krajinsko
arhitektko Matejo Lužovec,
sprva obrnila zgolj za
oblikovanje vrta. Hiša je bila
namreč že zgrajena in tudi
inštalacije so bile že narejene.
Kreativen in ubran sestrski
tandem pa ju je s svojo zasnovo
vrta tako navdušil in prepričal,
da sta se sredi del premislila in
ju angažirala tudi za oblikovanje
in projektiranje interierja ter
celostno zunanjo podobo hiše.
Pri predelavi obstoječe notranje
arhitekture in inštalacij sta
arhitektkama dala popolnoma
proste roke, tako da sta lahko
prostore zasnovali v skladu
s svojo vizijo, sodobnimi
principi in materiali. Od
prvotne zasnove se jima je
zdela najbolj moteča notranja
stena z okensko odprtino, ki
je ločevala vhod, stopnišče ter

dnevni prostor. Parapet pri
oknu sta najprej porušili do
tal, potem pa steno obložili z
inovativnimi perforiranimi
paneli iz lakiranega črnega
mediapana. Vzorec odprtin, ki
spominja na čipko, sta unikatno
oblikovali za vsak panel posebej.
Male odprtinice prepuščajo
svetlobo in s tem diskretno
nakazujejo povezanost
prostorov. Markantno črno
steno sta si zamislili kot
osrednji povezovalni element
hiše, ki pa tudi smiselno ločuje
dnevni prostor od stopnišča.
Po stopnicah se nadaljuje v
nadstropje ter se tam zaključi s
skritim prehodom v spalnico. S
svojim izrazitim videzom daje
celotnemu interjerju eleganten
značaj. To še posebej pride do
izraza v dnevnem prostoru,
kjer je stena osrednji element,
na katerega je umeščen tudi
televizijski zaslon. Stenski
paneli pa niso vsi fiksni, kot
se zdi na prvi pogled, temveč
je določene možno odpreti
kot vratca. Tako je omogočeno

lažje čiščenje, hrati pa sta v
steno umeščeni tudi priročni
niša in omarica. Tla so, razen
v kopalnicah in predprostoru,
v vseh prostorih obložena s
ščetkanim, sivljeno oljenim
hrastovim ladijskim podom.
V mokrih prostorih hiše tla in
delno tudi stene pokrivajo 300
x 120 cm velike granitogres
plošče v toplih sivih tonih. Tudi
sicer v interjerju prevladujejo
različni odtenki sive, od zelo
svetlih do temnejših. Arhitektki
pravita, da sivo barvo marsikdo
povezuje z občutkom hladnosti
in surovosti, vendar ima
po njunem mnenju lahko
popolnoma obraten, naraven
in topel učinek, posebej če jo
dopolnimo z drugimi barvami
in naravnimi materiali,
kot je les. Svetla, s soncem
obsijana kuhinja sestoji iz treh
elementov: visokih svetlo sivih
omar z vgrajenima pečico in
hladilnikom, viseče omarice z
zaprtimi in odprtimi deli, ki
združuje celotno barvno paleto,
ter kuhinjskega otoka s kuhalno

UDOBNO
Prostor za
družinsko
sproščanje na
udobni sedežni
garnituri
Valentini.
Okrogli
klubski mizici
Joco Walterja
Knolla lepo
dopolnjujeta
perforirano
steno s
televizijskim
zaslonom.

LEPO IN
PRAKTIČNO
Unikatno
izdelana kuhinja
ima v pult
vgrajeno napo.
Tako lahko v
osvobojenem
prostoru nad
kuhinjskim
otokom
suvereno visi
svetilka Slim
Horizontal
arhitektov
Bevk Perović
in izdelovalca
Vertigo Bird.
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BIVANJEna vzpetini

PREFINJENO
Kopalniški element
s podpultnima
umivalnikoma lepo
dopolnjujejo črni
obešalnik za brisače
izdelovalca Agape
ter stenske luči Lotis
Modular.

PREPLETENO
Leseno notranje
stopnišče steče
mimo črne
perforirane
stene okoli
elegantnega
ukrivljenega
ograjnega
zaključka v
nadstropje,
kamor ga vabi
zapeljivo okrogla
pletena viseča
svetilka Random
Light izdelovalca
Moooi.

028 H.O.M.E.

VABLJIVO
Stene tuša so
obložene z
granitogres
ploščami velikega
formata Florima
Industrial
v žametnih
zemeljskih tonih.
Med dvema
ploščama je ravno
dovolj prostora
za atraktivno
odlagalno nišo.

ploščo in pomivalnim koritom.
Med kuhanjem in pomivanjem
se tako namesto v steno pogled
spusti v naravo skozi velike
panoramske stene, ki potekajo
po vsej dolžini kuhinje in se
nadaljujejo tudi v jedilnico.
V visokem delu kuhinje se
za krilnimi vrati, ki se lahko
zadrsajo v globino omar,
skriva dodatni delovni pult
s kuhinjskimi aparati, kar je
praktično, saj različnih aparatov,
ki jih pogosto uporabljamo,
tako ni treba vsakič znova
pospravljati. Kuhinjski otok ima
pult iz t. i. tehničnega kamna,
ki je zelo odporen na vsakršno
obrabo. Jedilni kot je umeščen
ob kuhinjski otok. Sestavljajo
ga zanimivo oblikovana lesena
jedilna miza Jiff izdelovalca
Flexform, udobni stoli Elephant,
Kristalia, ter za piko na i
skupina petih, atraktivnih nad
mizo visečih svetilk Aplomb,
Foscarini. Jedilnico od dnevne
sobe loči le atraktiven sodobno
oblikovan kamin s tristransko
zasteklitvijo. V udobnem
dnevnem delu prevladuje

BIVANJEna vzpetini

KRALJEVSKO
Kopalna kad v prostorni
mansardni kopalnici je
vgrajena v večji, leseni
pohištveni element
čudovitega videza, ki
zagotavlja tudi površine
za shranjevanje, priročno
odlaganje in sedenje.

velika kotna sedežna garnitura
Valentini v sivo rjavih tonih,
tla pa prekriva preproga Sitap
v zemeljskih odtenkih. Poleg
perforirane stene za manjše
poudarke poskrbijo klubske
mizice Joco Walterja Knolla.
Stene bivalnih prostorov krasijo

velike grafike v morskih tonih,
ki predstavljajo nekakšen
kontrast zemeljskim tonom v
interjerju. Skozi panoramska
okna jedilnice in dnevne sobe
bo v nadaljevanju postopoma
moč videti tudi novo krajinsko
ureditev po zasnovi biroja Detajl

in celota, z veliko pokrito teraso,
letno kuhinjo, zunanjo savno,
tušem ter zunanjim bazenom.
Takrat se bosta hiša in vrt iz
skupkov lepih detajlov prelevila
v skladno in lepo zaokroženo
celoto.

HIŠA NA VZPETINI, DOBRAVA PRI STIČNI
Interjer, celostna zunanja podoba hiše in krajinska arhitektura: Detajl in celota, d. o. o., Marjetka Lužovec Hrvatin in Mateja Lužovec,
www.detajl-celota.com Leto izvedbe: 2014 Kvadratura bivalnih površin: 140 m² Kvadratura parcele: 1440 m²
NADSTROPJE
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