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Inšpirujúci
domov snov
Rozhodli sme sa navštíviť Svenju, známu
blogerku a milovníčku krásnych interiérov.
Jej blog s názvom „Traumzuhause“
inšpiruje mnohých Viedenčanov.

Majiteľka: Svenja Brücker
Miesto: Viedeň
Štýl bývania: škandinávsky
Blog: Traumzuhause
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V

iedeň je mestom mnohých tvárí. Klasická architektúra, zelené parky a priateľská atmosféra sú dôvodom toho, že každý, kto ju aspoň raz
navštívil, sa sem vždy rád vracia. Fascinácia škandinávskym štýlom prišla aj do tohto mesta, a bez pochýb
aj do Svenjinho príbytku. V starom byte sa jej perfektne podarilo zvládnuť umenie aranžovania interiérov
v škandinávskom štýle.

Jeden z najkrajších
Spoločne so svojím priateľom Jonasom, profesionálnym hráčom pokra, majú veľký byt s rozlohou 120 m².
Dom, v ktorom žijú, patrí k najkrajším a najlepšie zrekonštruovaným viedenským budovám. Svenja každý
deň sedí za počítačom a zdieľa svoje poznatky o najnovších trendoch v interiérovom dizajne.

Z balkóna je
krásny výhľad na
Dóm sv. Štefana.

Svenja zbožňuje
biele interiéry.
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Dole: V kuchyni nechýba masívny
stôl. Vpravo: Pri bielych stenách
a nábytku vyniká vzor na parketách.
Dole v strede: Vankúše a deky
celý byt zútulňujú. Dole vpravo: Aj
v spálni dominujú neutrálne farby.
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Dub STANDARD

100 % celodrevená podlaha , 1. trieda
veľkoplošný rozmer 2200 x 180 mm
hrúbka 14 mm, click bez lepenia
ﬁnálna povrchová úprava 7 x UV lak

19,80 EUR/m2 s DPH

123podlahy.sk
kvalitné podlahy
široký výber
bezkonkurenčné ceny
...drevené, vinylové, laminátové,
bambusové, korkové podlahy...
MONTÁŽ PODLÁH

DOPRAVA NA CELOM SLOVENKU AŽ K VÁM ZDARMA

tovar uhrádzate až po jeho prevzatí
Rozhodli dvere a okná
Historické budovy a kľukaté uličky sú jedným z dôvodov, prečo sa nemecký pár rozhodol žiť v hlavnom
meste Rakúska. „Videli sme veľa krásnych apartmánov,
ale našu pozornosť upútali pôsobivé dvere s mosadznými kľučkami a veľké staré okná“.

Výnimočný nábytok
Svenja kladie veľký dôraz na detaily nielen pri hľadaní
bytu. Zmysel pre detail vidieť aj na dekoráciách v jej
vysnívanom príbytku. Výnimočný nábytok, ako napríklad drevená lavica, ktorú Svenja a Jonas zmenili na
odkladací stolík, ešte viac zútulňuje interiér.

Veľké okná mali
rozhodujúci vplyv na
výber bytu.

SPACEWER
PODLAHY

Strojnícka 20, Prešov (širpo), tel.: 051/771 4595
mobil: 0905 944 740, 0902 246 989, e-mail: spacewer@spacewer.sk
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Vľavo: Dekorácie dokonale
zapadajú do interiéru. Dole
vľavo: Pracovný stôl je dobre
osvetlený. Dole vpravo:
Majiteľka dala zarámovať
mapy miest, ktoré navštívila.
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1. Svetelná dekorácia Peace, 39,90 €. 2. Nástenná dekorácia Atlas, 63,90 €. 3. Lucerna Regen, 69,90 €.
4. Lightbox, 15,90 €. 5. Obliečka na vankúš z ovčej kože Amelia, 39,90 €. 6. Dekoračné pierko Laudine,
9,90 €. 7. Stolička Claire, 64,90 €. 8. Svietnik Artus, 13,90 €.
Všetky výrobky a dekorácie nájdete na www.westwing.sk.
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Správna dávka kontrastu
Na prvý pohľad je vidieť, že Svenja zbožňuje biele interiéry. Drevené a tmavé akcenty poskytujú správnu
dávku kontrastu. Na policiach nechýbajú suveníry
a fotografie privezené z ciest ako aj knihy o architektúre. Zdá sa, že Svenji sa veľký sen o krásnom dome
skutočne splnil.
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