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Využitie služieb interiérového architekta

Veľa budúcich obyvateľov domov či bytov sa pri navrhovaní 
nehnuteľnosti obracia na profesionálnu pomoc architektov. 
Aj tí, ktorí chcú prejaviť svoju osobnosť a osobitosť prostred-
níctvom priestoru, v ktorom budú žiť, využívajú služby 
interiérových architektov a dizajnérov. Veľká výhoda súčin-
nosti profesionála pri tvorbe a zariaďovaní priestoru spočíva 
v tom, že dotvára priestor tak, aby jednotlivé miestnosti 
tvorili celok zariadený jednotným štýlom, navyše výstižným 
pre osobnosť budúceho užívateľa.

V dnešnej dobe sa stáva tvorba 
interiéru nielen trendovou, ale aj 

individuálnou a veľmi osobnou 
záležitosťou. Aby ste si vedeli 

vytvoriť interiér podľa  
predstáv a v súlade s vašou 

osobnosťou, prinášame vám 
niekoľko praktických tipov a rád.

Ako zmeniť priestor 
na svoj obraz

Plánovanie investícií

Finančný plán investície do zariadenia alebo premeny 
interiéru vám pomôže rozumne si rozvrhnúť financie, ale 
aj vyťažiť maximum z prostriedkov, ktoré si na takýto účel 
vyčleníte. V takýchto situáciách určite privítate existenciu 
špecializovaných firiem, kde pracujú kvalifikovaní odborníci, 
architekti a dizajnéri, ktorí vám v tom ideálnom prípade na 
jednom mieste pomôžu zariadenie Vášho interiéru nielen 
navrhnúť a zostaviť, ale aj pripraviť rozpočet a kalkuláciu 
s tým súvisiacich nákladov, a taktiež vám ho kompletne 
a komplexne pomôžu aj zrealizovať. 

Jednoduchosť a účelnosť sú v móde

Zatiaľ čo v 90-tych rokoch prevládali geometrické tvary, 
začiatkom 21. storočia dominovali výrazné kvetinové vzory. 
Pred 15 rokmi tu bola móda čierneho nábytku, ktorý po-
stupne vytlačil nábytok v čokoládových farbách. Dnes je tu 
čierna opäť, tentokrát v kombinácii s bielou, a je veľmi „in“. 
Najnovším trendom v zariaďovaní interiérov, prevažne vo 
veľkomestách, je minimalizmus, ku ktorému inklinujú skôr 
príslušníci mladšej generácie. Tento štýl sa vyznačuje jedno-
duchosťou, redukciou hmôt a farieb, čistými líniami a dáva 
možnosť vyniknúť tvarom a kvalitným materiálom, ako sú 
napr. kameň, pochrómovaný kov, rôzne druhy dreva.

Módne trendy verzus nadčasovosť

Tak ako všetky sféry nášho života, aj zariaďovanie interié-
rov podlieha módnym trendom. Pokiaľ sa necháte zlákať 
najaktuálnejšími módnymi a dizajnérskymi výstrelkami, 
budete síce žať obdiv a uznanie okolia, ale na druhej strane 
sa vystavujete riziku, že o pár rokov prídu nové trendy a váš 
interiér sa stane nemoderným.  Predísť tomu môžete tak, že 
zvolíte formy a línie v nadčasovom dizajne s rešpektom pre 
vlastnú osobnosť a potreby. Svoj cit pre modernosť a dôkaz 
toho, že držíte krok s aktuálnymi trendmi dosiahnete aj tým, 
že svoj nadčasovo zariadený interiér budete dotvárať vždy 
aktuálnymi dizajnérskymi doplnkami, ktoré pri určitej dávke 
vkusu a šikovnosti budú ladiť s celkovým dojmom. 

Text a foto: GEORG Interiors, www.georg.sk

Jednoduchosť a účelnosť prevládajú i pri zariaďovaní kúpeľní

Moderný minimalizmus predstavuje kolekcia ENZO

Black & white v kombinácii s vlašským orechom je „in“
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