
MODERNÍ BYDLENÍ VE
STARÉ VYŠÍVÁRNĚ

 Bývalá vyšívací dílna v Lustenau v Rakousku dostala
zcela nový vzhled, aniž by ztratila své původní rysy. 
Pro následující generaci bylo důležité zachovat
charakter budovy a zároveň do ní začlenit
nejmodernější řešení.

4 minuty
Celosvětově

Moderní bydlení ve staré vyšívárně

https://www.blum-inspirations.com/cs/


Dům s rodinnou historií

„Podnik vedl můj dědeček a
po něm moji rodiče. Až do
loňského roku se zde stále
obchodovalo s vysoce
kvalitními vyšívanými
látkami,“ vypráví s hrdostí
36letý Mathias. „Místnosti
jsme v rámci možností
ponechali tak, jak byly, jen
jedna stěna musela pryč.“
Nábytek, který zde byl použit,
musel odpovídat velkorysé
výšce místnosti 2,80 m.
Společně s truhlářem mohla
mladá rodina rozvinout svoji
kreativitu.



Skrytý úložný prostor ve vstupní části

Když vstoupíte na nově
dlážděné schodiště, kde
bývaly píchací hodiny pro
zaměstnance, hned si
uvědomíte, že vysoké
místnosti v sobě mají něco
nostalgického. Možná za to
mohou i staré stoly se šicími
stroji, které nyní slouží jako
dekorace a při vstupu do
místnosti navozují pocit
útulného domova. Hned za
rohem čeká šatní skříň se
zářivě bílými čely od podlahy
ke stropu a vnitřními výsuvy
LEGRABOX.  "Vnitřek skříně
jsme přizpůsobili tak, aby
vyhovoval předmětům, které
tam chceme uložit," vysvětluje
Anja a dodává: "Vedle šatny
máme skříň na boty a čisticí
prostředky a velkou skříň na
potraviny místo spíže." 

Části starého nábytku zůstaly
zachovány.



Decentní úložný prostor za bílými čely

„U nás není žádná stěna rovná, takže jsme
potřebovali od truhláře řešení na míru. Šatní
skříně dokonale odpovídají našim přáním a

jsou dobře promyšlené.“



OTEVŘÍT ZAVŘÍT



Kuchyně orámovaná ocelovými nosníky a
hliněnou stěnou
Namísto staré zdi bývalého skladu zdobí nově vytvořený prostor pro vaření a
stolování černě lakovaný ocelový nosník. Domácí atmosféru navozuje
hliněná omítka. „Ten nosník jsme v žádném případě nechtěli zakrýt. Líbí se
nám industriální styl, kombinace jednoduchého nábytku se spoustou dřeva a
nadčasovou bílou,“ vysvětluje obchodník s druhotnými surovinami Mathias.
Manželé vybavili všechen kuchyňský nábytek systémem elektrického otvírání
SERVO-DRIVE.    "Děti si na to zvykly během chvilky," prozrazuje Anja a
pokračuje: "Při vaření nebo prostírání stolu je vše mnohem jednodušší. 
Nedokážu si to už bez této funkce představit." 



OTEVŘÍT ZAVŘÍT



Děti si na SERVO-
DRIVE velmi rychle
zvykly a rády
pomáhají v kuchyni.



Centrální mycí stanice se zástěnou 
Také v prvním patře jsou promyšlená řešení. „Naše nová koupelna měla být
místem relaxace,“ vysvětluje matka dvou dětí a doplňuje: „už jsem nechtěla
mít vedle sebe pračku vydávající nepříjemné zvuky, když si dopřávám
příjemnou koupel.“ Se dvěma malými dětmi je však prádla poměrně
hodně. „Až do sklepa jsem ale také nechtěla chodit. Jako ideální místo se
nabízel výklenek na chodbě,“ vysvětluje dále. Vynalézavý truhlář měl
okamžitě připravené praktické řešení.



OTEVŘÍT ZAVŘÍT



Chytré detaily 

Koš na prádlo lze pohodlně umístit na policový výsuv s praktickou aretací a
obě ruce tak zůstanou volné pro vyprázdnění sušičky. Sousední výsuvy
nabízejí dostatek prostoru pro prací prášky a další doplňky do
domácnosti. „Dokonce i koš na prádlo se vejde do nejspodnější zásuvky a
nepůsobí v místnosti nevzhledně,“ dodává pořádkumilovná paní domu.

Při úplném vysunutí se policový výsuv bezpečně zajistí. 

Montáž stěny na míru
V obývacím pokoji vznikl při přestavbě výklenek, který manželé Wölflovi
využili pro vestavěnou skříň na míru. „Děti si nejraději hrají v obývacím
pokoji. Proto je velmi praktické, když panenky, autíčka a další hračky večer
jednoduše zmizí za velkými čely,“ říká nadšeně marketingová pracovnice. V
obývacím pokoji je stále ještě víc než dost místa pro další předměty, které je
tam třeba uložit.



„Před přestavbou nám kamarádka architektka poradila, abychom si
uvědomili, že nezískáme nový dům. Neměli jsme mít příliš vysoká očekávání.
Výsledek je však pro nás mnohem lepší, než bychom kdy tušili. Protože stará

vyšívárna nám otevřela tolik nových možností, ke kterým bychom se v
novostavbě neodvážili,“ hovoří nadšeně Mathias. Stará nakládací rampa pro
kamiony se stala součástí terasy, obrovské okno starého schodiště vás svým

širokým parapetem vybízí k posezení. A pokud potřebujete zútulnit velký
obývací pokoj, můžete ho zmenšit posuvnými dveřmi zabudovanými do

stěny. 
„Nic bychom neudělali jinak,“ shodují se manželé ohledně přestavby domu.



Nově
zrekonstruovaná
budova má mnoho
útulných zákoutí,
která vybízejí k
posezení.



Přehled výhod

Vysoké skříně až ke stropu s
vnitřními výsuvy a přihrádkami
poskytují v předsíni dostatek
úložného prostoru

Elektrický způsob otvírání pro
bezúchytková čela v kuchyni

Policový výsuv s aretací zaručuje
volné ruce při plnění sušičky

Úložný prostor pro hračky ve
skříni s vnitřními výsuvy v
obývacím pokoji



Také by vás mohlo zajímat
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Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

KUCHYNĚ

Pořádek pro
všechny fanoušky
pečení

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Dostatek místa v
kuchyni

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Konečně dostatek
místa v kuchyni!

ÚLOŽNÝ PROSTOR

10 kroků k
dostatku úložného
prostoru
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