Velika delovna površina in funkcionalno
razporejeni elementi poskrbijo, da je
kuhanje odslej pravi užitek.

Prenova
stanovanja
na obali
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Pri prenovi stanovanja na obali smo se srečali s stranko, ki je bila
neodločena med dvema možnostma: ali stanovanje prodati in se
preseliti v družinsko hišo, ki pa je bila potrebna temeljite prenove,
ali pa ga kakovostno prenoviti. Po temeljitem razmisleku je »kocka
padla« in odločili so se za prenovo stanovanja. Ne nazadnje so otroci
sedaj že odrasli, zato jim velika družinska hiša ne pomeni toliko kot
udobje bivanja v stanovanju.

S

tanovanje ni bilo nikoli dokonč
no opremljeno, čeprav so v njem
živeli več kot dve desetletji. Vedno so
razmišljali o možnosti selitve v hišo.
Obstoječe stanje zato ni dopuščalo
visoke kakovosti bivanja, tlaki so bili že
dotrajani, pohištvo ravno tako. Stano
vanje je kar klicalo po tem, da vanj
Kraljestvo udobja?

»zapiha svež veter«. Lastnika sta se
odločila, da naj ta »zapiha« skozi vse
prostore in se lotila celostne prenove.

Celovita prenova po delih
Obnove smo se lotili po delih. Najprej
smo obnovili vhod, kuhinjo, spalnico
in kopalnico. Tla smo obložili s kera
In kje je delovna površina?

miko velikega formata, ki daje sodoben
in eleganten videz. Stene so bile po
pleskane v nežne zemeljske barve, na
meščene pa so bile tudi nove svetilke.
Pohištvo je bilo z namenom, da se sta
novanju podari svež in sodoben videz,
skrbno izbrano v svetlem hrastovem
lesu in beli barvi.
>
Zakaj pogled na morje ni izkoriščen?

prenova arhitekt svetuje

Prijetno vzdušje v kuhinji ustvarjajo
tople barve. Prava posebnost pa je
zajtrkovalni pult.

Kuhinja prostornejša
Kuhinja ni dobila le novega videza, pač
pa je z novo opremo postala bolj upo
rabna. Ima večjo delovno površino, več
prostora za shranjevanje in celo zaj
trkovalni pult pod oknom s prekrasnim
razgledom na morje, h kateremu smo
primaknili dva barska stolčka.
Spalnica udobnejša
V spalnico smo namestili posteljo
z oblazinjenim robom in hrbtiščem,
sestavljenim iz modularnih lesenih pa
nelov, od katerih so nekateri obdelani
v lakirani beli barvi, tisti za posteljnim
vzglavjem pa so, za več udobja, obla
zinjeni v blagu, v katerega je oblečen
rob postelje. Stene smo prepleskali
s svetlejšo in temnejšo barvo v zemelj
skih odtenkih. Za efekt dvodelnosti
smo potegnili dve horizontalni liniji, ki
sta se po višini ulovili s stenskimi pa
neli, hkrati pa prostor povezujeta
v usklajeno celoto. Spalnico smo opre
mili še z garderobno omaro bele barve
z drsnimi vrati in z nekoliko nižjim pri
ročnim predalnikom.

V sodobni kopalnici
je kad za tuš odveč.

Kopalnica elegantnejša
Prenova kopalnice je zahtevala največ
dela, časa in denarnega vložka. Zame
njane in prestavljene so bile vse inšta
lacije, od vodovodnih do električnih.
Majhno kopalno kad je nadomestil pro
storen tuš. Ker je kopalnica majhna,
smo se odločili, da ne bo vsebovala
tuš kadi, zato je v tušu na tleh ista ke
ramika kot na tleh v kopalnici. Pri taki
izvedbi je zelo pomembno, da vodoin
štalater dosledno izvede naklonski
estrih za dober odtok vode. V naspro
tnem lahko prijetno tuširanje preraste
v poplavljanje kopalnice! V stanovanj
skih blokih je tak tuš brez kadi s ste
kleno pregrado prava redkost.
Stanovanje po prenovi lastnikom daje
povsem novo izkušnjo bivanja. Zado
voljstvo z njim pa je za vedno izpodri
nilo željo po življenju v hiši. ■

Priročna klopca ima dekorativno
in uporabno vlogo.

