
    

Tip 
Marianne Tip 
Marianne Tip 

Bydlení
Symbolická 

nebesa vytvořte 
nebesa vytvořte 

nátěrem

Kovaná postel 
Romantic, 180x 
280 cm, 14 254 Kč, 
nebesa, 5098 Kč, 
lamelové rošty 
Amorflex Duo, 
9472 Kč, latexové 
matrace Duke 

Hard, 21 294 Kč, 
lampa Rimini, 
velká 4130 Kč, malá 
2137 Kč, komoda 
kombinace masiv-
kov, 53x106x92 cm, 
20 313 Kč, kryt na 
radiátor, 5562 Kč, 

vše Iron Art, Galerie 
Papillon; závěs-
pavučina PS Virka, 
Ikea, 799 Kč; přehoz 
ze zlaté látky, 2500 Kč/
bm, žluté a zlaté 
polštáře, 900 Kč/ks, 
vše Idea Dekor
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VÝHERCI SOUTĚŽE O LOŽNICI ZNAČKY IRON ART
VÝHERCI SOUTĚŽE O LOŽNICI ZNAČKY IRON ART
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Ložnici pro Dášu a Petra vyhrál zrzavý kocour Fleming. 

Do mladé domácnosti se tak dostala první solidní postel 

a kocour získal doživotní privelegium v ní přespávat.

ZLATO
Kočičí Místnost měla sama o sobě 

působivý základ: opravenou 
prkennou podlahu, 
zrenovovaná dřevěná okna 
a vysoké stropy. Aby prostor 
náležitě vyzněl, rozhodli jsme 
se ho zbytečně nezastavět 
nábytkem. K elegantním 
zdem natřeným teplou šedou, 
růžovou a zlatou jsme zvolili 
barevně odlehčenou, bílou 
verzi nábytku. 

PO PROMĚNĚPO PROMĚNĚ

V době, kdy se Petr s Dášou 
přihlásili do naší soutěže, počítali 
s tím, že i když nezvítězí, budou 
muset ložnici sami předělat. 
Dlouhodobé spaní na lůžku 
pro jednoho a půl člověka jim 
začínalo připadat nepohodlné 
a na šaty pověšené na štendru 
místo ve skříni se prášilo. 

PŘED PROMĚNOUPŘED PROMĚNOU
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dyž jsme pátrali po vhodných výhercích ložnice 
od firmy Iron Art, mysleli jsme hlavně na to, 
abychom našli domácnost, kde by se roman-
tizující kovaný nábytek rychle zabydlel. Už 
v předsíni malého plzeňského bytu jsme si 

ale byli jistí, že jsme na správné adrese. Když zaklaply dveře, 
úplně jsme zapomněli, že jsme ve starém, hodně opotřebova-
ném domě nedaleko plzeňské Škodovky. Jako by sem Dáša 
úplně jsme zapomněli, že jsme ve starém, hodně opotřebova-
ném domě nedaleko plzeňské Škodovky. Jako by sem Dáša 
úplně jsme zapomněli, že jsme ve starém, hodně opotřebova-

s Petrem dovezli ze svých studijních cest a stáží zdravý průvan, 
který zatím ve většině českých domácností chybí. Tak za prvé 
- v předsíni se nezouváte. V koutě tu stojí pánská a dámská 

varianta šněrovacích gumovek od 
Ilse Jacobsen, s nimiž manželé za 
deště budí v blízkém okolí lehké 
pozdvižení. Pod nohama se vám 
proplétají přítulné kočky, které 
tu mají demokratický přístup 
všude a patří k právoplatným 
členům rodiny s privilegiem 
ležet v posteli Ve velké kuchy-
ni spojené s obývákem s vámi 
hostitelé konverzují, zatímco 

xxxxxxx 00 000  Kč
xxxxxxxxxx 00 000  Kč
xxxxxxxxx 00 000  Kč
celkem 00 000 Kč

doplňky 00 000  Kč
celkem 00 000 Kč

NÁKUPNÍ KOŠÍKNÁKUPNÍ KOŠÍK

Barvy Balakryl: šedohnědá         
S 5005 Y5OR, růžová SS 
1515 R20B, 456 Kč/12 kg 
a 152 Kč/4 kg, vše Dům 
barev; zlatá barva JUB 
Acrycolor; kovaná postel 
Romantic, 180x 280 cm, 
14 254 Kč, nebesa, 
5098 Kč, lamelové rošty 
Amorflex Duo, ručně 

polohovatelné, 9472 Kč, 
latexové matrace Duke 
Hard, 21 294 Kč, komoda 
kombinace masiv-kov, 
53x106x92 cm, 20 313 Kč,  
Iron Art, Galerie Papillon;  
žluté polštáře, 900 Kč/ks, 
vše Idea Dekor; růžové 
polštáře, BoConcept, 
2330 Kč/ks
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Vystudovaný výtvarník 
Petr tvrdí, že byt pro něj 
představuje jakousi laboratoř 
a že občas propadá náhlému 
puzení experimentovat. 
Racionálnější Dáša to 
potvrzuje:“Je úplně normální, 
že tady tak odpoledne po 
obědě ležíme v posteli, Petr se 
najednou zasní, a pak řekne: 
,Támhle by to chtělo díru!‘ 
A začne kopat. Postupujeme 
trochu systémem pokus - omyl, trochu systémem pokus - omyl, 
hlavně že nás to pořád baví.“ 

HOKUS POKUSHOKUS POKUS

TATO FOTOGRAFIE Lampa Rimini, velká 4130 Kč, 
malá 2137 Kč, komoda kombinace masiv-kov, 
53x106x92 cm, 20 313 Kč, vše Iron Art, Galerie 
Papillon; závěs-pavučina PS Virka, Ikea, 799 Kč; 
přehoz ze zlaté látky, 2500 Kč/bm, žluté a zlaté 
polštáře, 900 Kč/ks, vše Idea Dekor

Designérka 
instaluje 

závěsy na 
rám postele

Tip 
Marianne Tip 
Marianne Tip 

Bydlení     
Závěsy vám 

vymezí intimní 

prostor

Nákupy 
v Galerii 
Papillon
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Petr během hovoru jen tak mimochodem uvaří rizoto správně 
po italsku. A místo televize tu funguje domácí kino:„Když jsme 
bydleli v Londýně, pořád jsme přemýšleli, co se to vždycky 
večer děje v mezonetovém bytě naproti. Pak jsme pochopili, večer děje v mezonetovém bytě naproti. Pak jsme pochopili, 
že si tam sousedé pomocí videoprojektoru promítají na zeď fil-
my,“vzpomíná Petr. Zároveň se mu vybaví courání po slavném 
tržišti Portobello Road v Nottting Hillu. „Milujeme antiky“, 
tvrdí Dáša a hladí bílou toaletku, 
kterou si nedávno vyhlédla na Aukru 
a po telefonické konzultaci s designér-
kou Jankou Murínovou si ji pořídila do 
nové ložnice. „Když jsem na fotografi-
ích, které nám Dáša s Petrem poslali, 
viděla, jak si ložnici sami vymalovali viděla, jak si ložnici sami vymalovali 
tmavošedou barvou a jak odkryli 
a opravili původní dřevěnou podlahu, 
věděla jsem, že tahle proměna se víc věděla jsem, že tahle proměna se víc 
než co jiného ponese spíš v duchu 
přátelské spolupráce,“vysvětluje Janka. 
Shodli se, že tmavý nátěr, který může 
na některé konzervativnější jedince 
působit poněkud extravagantně, působit poněkud extravagantně, 

JAK NA TOJAK NA TO
Pokud se chystáte zařizovat zajímavý prostor, 
postupujte jako památkáři: Co lze zachovat, 
zachovejte. Co lze opravit, opravte. 
Nezbytné prvky, které by mohly pokazit výsledný 
dojem, stylově zakryjte. Zdařilým příkladem může 
být slušivý kryt na topení značky Iron Art.
Pokud jde o nábytek, pamatujte si, že méně je 
více. Vyberte si pár stylově příbuzných solitérů 
a barevně je sjednoťte. Staré kousky napatinujte. Designérka Janka Murínová 

„Řekla bych, že tihle výherci byli 
výhrou i pro mě. Od začátku jsme 
měli na pojetí proměny podobný 
názor. Hned jsme se shodli i na 
nejzásadnější věci: V nabídce Iron 
Artu jsme našli nepříliš známou 
a zřídka používanou kolekci v bílé 
barvě, která nám do starosvětského 
městského bytu přišla stylově 
případnější než dřevěný masiv 
s černým kováním, který evokuje spíš 
venkovskou chalupu.

ŘEKLA O PROMĚNĚŘEKLA O PROMĚNĚ

TATO FOTOGRAFIE Kryt na radiátor, 5562 Kč, Kryt na radiátor, 5562 Kč, Kryt
mramorová mísa na okně ø 32 cm, 2166 Kč vše Iron Art, 
Galerie Papillon; závěs-pavučina PS Virka, Ikea, 799 Kč; 

přehoz ze zlaté látky, 2500 Kč/bm, Idea Dekor; bílé vázy, 
Snel Furniture, 3900 Kč/2 ks 

Oboustranný růžovošedý přehoz, 250x250 cm, Bo Concept, 4140 Kč; 
růžové polštáře, BoConcept, 2330 Kč/ks; malá lampa Rimini, 2137 Kč, 
komoda kombinace masiv-kov, 53x106x92 cm, 20 313 Kč, vše Iron Art, 
Galerie Papillon; závěs-pavučina PS Virka, Ikea, 799 Kč

PŘED

Zašlou podlahu 
Petr opravil 
vlastními silami



rozhodně měnit nebudou. Janka navíc navrhla nastříkat na 
zeď za postel zlatou barvou obdélník, který vytváří pomyslná 
nebesa. Volba bílé varianty nábytku se v té souvislosti sama na-
bízela, protože nejčastěji používaná verze kombinující přírodní 
dřevo s masivním černým kováním, by ložnici doslova a do 
písmene pohřbila. První skutečně velká důstojná postel v této 
domácnosti má kromě kovového rámu, na který se dají podle 

nálady naaranžovat nebesa, i kvalitní 
matrace, takže poskytuje luxusní odpo-
činek a pomalu mění experimentální 
studentský byt v domov. Od Iron Artu 
jsou také jednoduché kovové kroucené 
lampy a šuplíková komoda. Unikátní 
kousek představuje elegantní kryt na 
topení. Geniálně řeší problém, který 
se v historizujících interiérech často 
objevuje: jak skrýt moderní detaily, na-
příklad radiátory, aby nerušily výsledný 
dojem. Šatní skříň s bílou patinou, kte-
příklad radiátory, aby nerušily výsledný 
dojem. Šatní skříň s bílou patinou, kte-
příklad radiátory, aby nerušily výsledný 

rá - stejně jako toaletka - vypadá, jako 
by patřila do rodiny, je ve skutečnosti 
dědictvím po babičce. 
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PALETAPALETA
Osvědčená kombinace nadčasové bílé 
s teplou šedou je elegantně oživená 
luxusními tóny růžové a zlaté 

www.mariannebydleni.cz  duben 2010  0000Kontakty najdete v Adresáři
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Petr Šlejmar: „Nebereme 
se zbytečně moc vážně 
a stejný přístup myslím máme 
i k zařizování bytu. Líbí se nám 
věci, kterým nechybí humor 
nebo nadsázka. Postel s rámem nebo nadsázka. Postel s rámem 
na nebesa nás baví, protože   
může být každý den jiná, dají 
se na ni různým způsobem 
aranžovat různé látky. A pak 
- když v ní člověk leží, připadá 
si příjemně obklopený, úplně 
jako by se schovával někde 
v úkrytu nebo v klícce.

ŘEKLI O PROMĚNĚŘEKLI O PROMĚNĚ

Závěs-pavučina PS 
Virka, Ikea, 799 Kč 
;přehoz ze zlaté látky, 
2500 Kč/bm, žluté 
polštáře, 900 Kč/ks, 
vše Idea Dekor; růžové 

polštáře, BoConcept, 
2330 Kč/ks;   kovaná 
postel Romantic, 180x 
280 cm, 14 254 Kč, 
nebesa, 5098 Kč, 
lamelové rošty

Amorflex Duo, ručně 
polohovatelné, 9472 Kč, 
latexové matrace Duke 
Hard, 21 294 Kč; čínské 
vázy, Snel Furniture, 
13 000 Kč/2 ks

Závěs-pavučina PS Virka, Ikea, 799 Kč;  přehoz ze 
zlaté látky, 2500 Kč/bm, Idea Dekor;  čínské vázy, Snel 
Furniture, 13 000 Kč/2 ks

PŘED

Kočky tu mají 
zcela rovnoprávné 
postavení


