Umirjena
eleganca
besedilo Bravacasa foto Gregor Hočevar

Stanovanje v večdružinski hiši je
opremljeno v skladu s prefinjenim
minimalizmom. Linije so čiste in
stroge, barve navpadljive. Skozi
okna prihaja veliko svetlobe, tako
je čutiti zračnost in svežino.

Na zgornji fotografiji je prikazana dnevna soba. Vse pohištvo je narejeno po merah (Mizarstvo
Trepetlika). Kotna sedežna garnitura je narejena v belem usnju in imitira znane italijanske
proizvajalce. Klubska mizica je v dveh barvah. Spodaj je skrit predal za shranjevanje drobnarij.
Na sliki levo je del jedilnice. Tukaj se nahaja velika jedilna miza s šetimi stoli, preoblečenimi
v črno usnje. Razsvetljava je ambientalna – rarporejena je s pomočjo drobnih stenskih
luči. Svetila so nameščena tudi pod police v dnevni sobi in ustvarjajo posebno vzdušje.

74

Bravacasa april/2009.

Bravacasa april/2009.

75

Kuhinski elementi so narejeni v visokem sijaju bele barve.
Delovna površina je iz kerrocka in se sklada s srebrnimi
vgradnimi aparati – ti so različnih proizvajalcev. Ob delovnem
pultu sta dva stola iz Kerin Povirka. Kuhinja je prav tako
minimalistični oblikovana. Barvno se ujema s sedežno
garnituro in je v nasprotju s preostalim temnim pohištvom.

Skladnost prostora ne
dopušča poigravanja z barvami. Vse
je podrejeno enotni kompoziciji.
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Dnevna soba tvori z
jedilnico in kuhinjo
enoten prostor. Okrog
velike jedilne mize je
šest stolov (podjetje
Šenk). Nad mizo je
lestenec organskih
oblik, ki se ujema s
črnimi stoli. Tla so
obložena s parketom iz
beljenega hrasta. Okna
so zastrta z nežnimi
in skoraj neopaznimi
senčili bele in bež barve.
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Senčila spuščajo v
stanovanje veliko
naravne svetlobe.
Zaradi tega deluje
ambient toplo in
zračno. Stanovanje
je izčiščeno odvečne
dekoracije. Le tu
in tam se pojavi
kakšno zelenje, po
večini kaktusi, ki
rastejo v prav tako
minimalističnih
posodah.
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S
Kopalnica je stilno, ne
pa tudi barvno nadalevanje
ostalih prostorov.

tanovanje se nahaja v večdružinski hiši
v mirni vasi Senovo. Projekt prenove
zgornje etaže hiše je zahteval premišljeno izbiro
materialov in barv. Stanovanje je organizirano
po sodobnih principih: dnevna soba se povezuje
z jedilnico in kuhinjo. Spalnica je ločena, vendar
se iz nje prehaja preko garderobne sobe v
kopalnico, od tod pa v pralnico. Za oblikovanje

prostora so značilni temni toni pohištva, svetle
talne obloge in minimalna dekoracija, saj bi
v nasprotme primeru le-ta pokvarila izgled
minimalističnih prvin. Izbira pohištva je temeljila
predvsem na funkcionalnosti. Stanovanje
ima še dve ločeni sobi, v eni od teh je delovni
prostor. Krožna organizacija omogoča lahko
prehajanje iz enega prostora v drugega.

Kopalnica je v nekoliko živahnejših barvnih tonih. Sanitarna
keramika Villeroy & Boch je ovalnih oblik. Kopalniške
omarice so narejene po naročilu. Na tleh so položene
velike keramične ploščice svetle barve. Rahlo popestritev
ponuja le bordura iz majhnih rjavo sivih ploščic.

Spalnica je svetla in
sveža, izvzeti so vsi
odvečni detajli, ki bi
pokvarili kompozicijo
minimalizma. Postelja
se na obeh straneh
nadaljuje v nočni
omarici. Okna nimajo
zaves, saj so dovolj le
aluminijaste želuzije.
Kot dodatek je le
stropna vgradna
svetilka (Svetila Strle).
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