deloindom
sreda, 2. decembra 2009, leto 17, št. 48

Pohištvena priloga

Predmet
poželenja
Odprta vrata

Sanjski
Sanjski dom
dom
Tema meseca:
Sobne rastline

Deset
Deset trdoživih
trdoživih
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Odprta vrata

Sanjski dom

8
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Vsebina

Sodobno opremljeno ljubljansko stanovanje, ki skupaj z balkonom zavzema
dobrih osemdeset kvadratnih metrov
površine, je rezultat mnogih želja lastnice in dela arhitektk Marjetke Lužovec Hrvatin in Mateje Lužovec iz biroja Detajl in celota, ki sta zamisli pomagali uskladiti in uresničiti. Moderno, a hkrati toplo in prijazno, so bile
glavne smernice, ki so jih vodile pri
prenovi in opremi doma za mlado študentko.

S

tanovanje ne bi bilo to, kar je, brez
pomoči arhitektk. Imela sem vse polno želja, ki jih je bilo treba uskladiti,
opozorili pa sta me tudi na mnoge stvari in
detajle, ki se jih sama brez izkušenj na tem
področju ne bi domislila,« poudarja lastnica o dobrem sodelovanju z arhitektkama
pri nastajanju njenega doma. Stanovanje
ji je bilo zelo všeč že, ko je prvič stopila
vanj. Najbolj so jo prepričali dobra naravna osvetlitev, prostornost oziroma odprtost in dobra razporeditev, vse skupaj je
bilo velik potencial za ureditev prijetnega
doma. Najprej, pravi gostiteljica, niso načrtovali večjih posegov, na koncu pa se je
zaradi njih celoten projekt zavlekel za skoraj leto dni. Začelo se je s parketom. Na
tleh je bil tipičen lamelni parket, položen v
kvadrate, in to je bilo edino, kar je lastnico
od samega začetka zares motilo. »Menja-

va talne obloge se mi je najprej zdela prevelika investicija, a smo se potem vseeno
odločili zanjo in položili parket venge v
obliki ladijskega poda,« pripoveduje. Ker
pa se k novemu parketu ne bi več podala
vrata iz bukovega lesa, so tudi ta zamenjali za nevtralna bela.
Stanovanje je imelo ločeno shrambo, ki je
lastnica ni potrebovala, zato so jo porušili
in iz nje naredili kotiček, katerega del je
1. Osrednji del stanovanja zavzemata
kuhinja in dnevna soba. V delu, kjer je
bila včasih shramba, stoji hladilnik, nišo pa so izkoristili za vgradne poličke.
2. Tipičen lamelni parket je nadomestil
ladijski pod iz lesa venge. Sledila je še
zamenjava bukovih vrat za klasična bela, pa tudi shrambo so porušili, iz nje
pa naredili kotiček za knjige in hladilnik. Spuščen strop iz mavčno-kartonskih plošč so izkoristili za vgradna
svetila.
3. Viseči lučki iz Ikee osvetljujeta delovni oziroma jedilni otok. Ta skupaj z
barskimi stoli nadomešča tudi klasično jedilno mizo.
4. Na udoben in velik kavč lahko sede
ali na njem leži več ljudi. Tudi tega je lastnica našla še pred stanovanjem. Spuščeni strop so izrabili za vgradnjo luči.
5. Osrednjemu prostoru daje pečat tapeta, ki prekriva steno za sedežno garnituro.
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Imate zanimivo stanovanje?
Povabite nas:
deloindom@delo.si
ali
Deloindom, Dunajska 5,
1509 Ljubljana

zdaj hladilnik. Tako so pridobili dodatno
površino, hkrati pa zanimivo obliko prostora.
Pri izbiri opreme ji je bilo zlasti pomembno, da bo stanovanje toplo in domačno,
pa vendar moderno. »Všeč mi je tudi retro
slog, kakršnega sem izbrala za spalnico,«
pravi gostiteljica. Pohištvo zanjo je našla v
Ikei, pravzaprav ga je imela ogledano, še
preden je kupila stanovanje. V času, ko je
iskala stanovanje, je nenehno listala revije,
pohištvene kataloge ter seveda kopičila
zamisli in želje, kaj vse bi lahko imela v bodočem domu. Tako je tudi sedežno garnituro izbrala že veliko prej. »Hodila sem jo
gledat in v mislih prosila, da je ne bi prodali,« pripoveduje gostiteljica. In res jo je
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počakala, česar je še vedno zelo vesela, saj
se, kot pravi, odlično obnese.
Kuhinja je narejena po meri. Za belimi ličnicami spodnjih elementov se poleg predalov skrivajo gospodinjski aparati, kot je
pomivalni stroj. Zgornjih elementov si ni
želela, zadostujejo ji, kot pravi, police za
kozarce. Kuhinja tako ostaja čista, prostorna in vedno pospravljena. Del kuhinjskega prostora je tudi otok, na katerem je
jedilni pult z barskimi stoli, ki nadomešča
klasično jedilno mizo. Kot pojasnjuje lastnica, po njej ni čutila nobene potrebe. In
kot zdaj ugotavlja, se je prav odločila, saj
že pri otoku redko je, jedilna miza pa bi samo zavzemala prostor. Pravzaprav si tudi
ni želela veliko omar in drugih klasičnih
kosov pohištva. Tako je le na hodniku velika po meri narejena garderobna omara,
v kombinaciji lesa venge in stekla, preostalo so nizki elementi, zaradi katerih stanovanje deluje odprto in prostorno.
V dnevni sobi je v delu nad sedežno garnituro in televizorjem spuščen strop, izdelan
iz mavčnokartonskih plošč, v katerega so
vgrajene stropne lučke. Ta poseg je bil nujen, saj so morali vse inštalacije prestaviti
na drugo stran oziroma steno. Po prvotni
zasnovi so bile vtičnice in stikala na tisti
steni, ob katero je zdaj prislonjen kavč, ta
pa na nasprotni strani. Po besedah lastnice je nova ureditev mnogo boljša, saj je
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6. Vsakič, ko je lastničina mama kam odpotovala, ji je prinesla stekleno kroglo. Tako je nastala prava zbirka, ki jo
zdaj dopolnjujejo tudi njeni prijatelji.
7. Nočna omarica z medvedkom in budilko. Čeprav lastnica ne uporablja budilke, si jo je omislila, ker si jo je vedno
želela.
8. Tudi v spalnici eno steno prekrivajo
tapete in poudarjajo slog, ki je lastnici
blizu. Pohištvo je izbrala, še preden je
kupila stanovanje.

kavč bolj odmaknjen od vhodnih vrat, ne
pa skoraj pri vhodu.
Med številnimi željami so bile tudi tapete.
Edina težava je bila, katere izbrati pri tako
pestri ponudbi. A ji je uspelo s pomočjo arhitektk, ki sta, kot poudari sogovornica,
vsakokrat, ko je prišla k njima s kakšno novo idejo ali željo, odgovorili z vse se da.
»Zelo pomembno je, da te arhitekt res začuti in da nameni pozornost vsem željam,
le tako lahko na koncu nastane sanjski
dom, kot je moj,« pravi naša gostiteljica in
dodaja, da po približno dveh letih bivanja
v njem ne bi prav ničesar spremenila ali
naredila drugače, saj se tako ona kot tisti,
ki pridejo na obisk, v stanovanju počutijo
odlično.
Aleksandra Zorko
Fotografije Mateja Jordovič Potočnik
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