Páči sa nám návšteva

Balzam

pre dušu

Jana Ina Zarrella je populárna nemecká
modelka a moderátorka, ktorá žije so
svojím manželom v Kolíne. Majú spolu dve
deti. Neoddeliteľnou súčasťou domácnosti
je jazvečík Tyson. Na jej instagramovom
účte @Janainazarrella ju sleduje viac než
600-tisíc ľudí.

J

a priestor získa iný náboj.
Letné pruhované vankúše
sa cez zimu obliekli do kožušinky a obývačka vyzerá
hrejivo a príjemne.

Útulná elegancia
Napriek brazílskemu temperamentu je Janin domov
stelesnením harmónie
v klasickom štýle. Svetlé
odtiene béžovej a pieskovej vytvorili nadčasový
dizajn inšpirovaný malebným ostrovom Sylt. Celok
v kombinácii s námorníckymi doplnkami a modrými
akcentmi pôsobí veľmi
elegantne a moderne.
Navyše je veľmi variabilný.
Stačí vymeniť pár dekorácií

Centrum diania
Obývacia izba je najväčšou miestnosťou v dome
a centrom všetkého diania.
Cez sklené dvere sa z nej
vychádza na terasu s kozubom. Ďalší kozub nájdete priamo v obývačke. Ten
je obložený pieskovcom,
ktorý farebne ladí k zvyšku miestnosti. Jemná
farebnosť veľmi príjemne
pôsobí na oči, nevyrušujú
vás žiadne ostré farby a vy
máte pocit, akoby ste sa
ocitli na pieskovej pláži.
Dominantou miestnosti je
rozľahlá sedačka s originálnym dreveným konferenčným stolíkom v tvare ›

ana Ina sa narodila
v Brazílii, ale kariéra
modelky ju zaviala
do Nemecka, kde
našla svoj druhý domov,
vydala sa a spravila úspešnú kariéru. Z modelky je
dnes moderátorka, ktorá
nás pozvala do svojho elegantného domova.

Takto to vyzerá, keď
sa majiteľka rozhodne
pri zariaďovaní svojho
domova inšpirovať
malebným ostrovom.
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Páči sa nám návšteva
Bývanie podľa

Jany

Tieto kúsky vám pomôžu
vytvoriť elegantný interiér
s prímorskou atmosférou.

Komoda Kobe,
www.westwingnow.sk,
574 €

Koberec Jimmy,
www.westwingnow.sk,
224 €

Konferenčný stolík Block,
www.memoky.com, 1 141 €

Kovový regál
Newton,
www.westwingnow.sk,
77,99 €

Lampa Fred Dachshund,
www.dowsingandreynolds.com, 100,97 €

Ručne robená
váza Omaggio,
www.westwingnow.sk,
32,99 €

Pletený poťah na
vankúš Elly,
www.westwingnow.sk,
26,99 €

Vaflová deka so
strapcami, H&M,
14,99 €

Stojacia lampa
Lantada,
www.westwingnow.sk,
164 €
Rohová pohovka Emma,
www.westwingnow.sk, 1 999 €

Radosť zo života
Jana má jedno základné
heslo, ktorým sa riadi v živote
– skrátka sa usmievaj! Vďaka
svetlému nábytku, dekoráciám a svojou brilantnosťou
a otvorenosťou domov priťahuje pozornosť takmer rovnako ako jeho brazílska majiteľka. Čo sa týka nábytku, Jana
Ina a jej manžel robia všetky
rozhodnutia spoločne. Zatiaľ
čo jednoduchý nábytok zod28 | Lepšie Bývanie

povedá minimalistickému vkusu Giovanniho, Jana k nemu
pridala drobné dekorácie ako
vázičky, sošky a obrazy, ktoré
dodali domovu osobitosť.
Psia láska
Jana Ina a jej pes Tyson sú
už 17 rokov nerozluční spoločníci. Jazvečík je súčasťou
rodiny a toto hlboké puto sa
prejavilo aj v dekoráciách
v podobe rôznych figúrok jazvečíka, ktoré dokonale ladia
s ostatnými suvenírmi aj rodinnými fotografiami a tvoria elegantný celok. „Domov je pre
mňa miesto, kde nachádzam
blažený pokoj a ticho, kde ma
čaká moja rodina. Miesto, kde
sa môžem zregenerovať,“ dodáva na záver Jana Ina. ☐

Farby
Text Westwing, Jana Vrbová foto Westwing, archív firiem

kocky. „Pohovka je rozhodne mojím najobľúbenejším
miestom. Vždy večer na nej
po celom dni oddychujem
a som rada, keď sa pridajú aj
ostatní členovia domácnosti
vrátane nášho psíka,“ prezrádza s úsmevom Jana.

materiály

Niekedy je menej viac. Tu je dôkaz, že
aj jedna farba dokáže vytvoriť očarujúci
domov!

svetlohnedá

drevo

sklo

béžová
kožušina
biela
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