REKONSTRUKCE

Slunce,
surf a diy
V slunném Portugalsku
si lidé užívají život
plnými doušky, a to
nejen domácí, ale
i turisté. Majitelka
tohoto apartmá se
ho rozhodla zařídit
na pronájem tak, aby
tady každý prožil
nezapomenutelnou
dovolenou.
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Majitelka a designérka současně
využila v tomto slunečném pohodovém
interiéru mnoho starších kousků, kterým
vdechla nový život. Dřevěný věšák je ze
starého recyklovaného dřeva a nástěnného hodiny jsou dědictvím po dědečkovi, přičemž vyrobeny byly
v 50. letech minulého století.
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Pracovat se vám tady asi nebude
chtít, detailů tohoto pracovního
stolu si i přesto užijete. Terese se
zalíbila zejména teplá barva dřeva
pracovního stolu a ráda má i staré
knížky, které vyskládala na police.

Profil
Majitelé
Teresa Pinheiro a její manžel
Luis. Teresa je zakladatelkou
a výkonnou ředitelkou
platformy Photo for Press,
která spolupracuje s časopisy
po celém světě, zaměřenými
převážně na interiérový design,
architekturu a cestování.
Nemovitost
Apartmá s názvem Bem
Lembrados, tři pokoje
a terasa, 100 m2
www.bemlembradosapart.com
Lokace
Cascais, 30 km od Lisabonu,
Portugalsko
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TEXT LUCIA BLAŽIOVÁ FOTO PAULO LIMA/PHOTOFORPRESS.COM

S

lunce, slunce a slunce… Tak popisuje portugalské město Cascais,
ležící na pobřeží Atlantického oceánu 30 km od hlavního města
Lisabonu, majitelka kompletně zrekonstruovaného apartmánu Teresa.
Město si oblíbila už v 19. století i portugalská královská rodina,
která tady každé léto trávila celý měsíc. I v současnosti je Cascais
vyhledávanou destinací milovníky přírody a letních aktivit jako
plavání či surfování. Teresa jim chtěla nabídnout ubytování s pohodovou letní
atmosférou, a tak se spolu manželem pustili do rekonstrukce bytu, kterou teď
nazývá „životním projektem“. Teresa do něj vložila své zkušenosti a vášeň pro
interiérový design a s výsledkem je spokojná natolik, že říká, že tenhle projekt
rozhodně není její poslední.
Hledání bytu, který by Teresa
a Luis zrekonstruovali, nebylo
jednoduché, nakonec se jim však
podařilo najít byt se skvělou lokací,
ve kterém viděli veliký potenciál.
Práci si hezky rozdělili – Luis udělal
zcela nový návrh dispozice bytu
a stavební práce a Teresa si vzala na
starost interiér. Celá rekonstrukce
a kompletní zařízení bytu jim
nakonec trvalo více než rok.
Právě stavebních prácí bylo více než
dost – byt byl původně dispozičně
velmi špatně řešen, měl spoustu
malých prostorů, které se nedaly
využít ke spokojenosti nových
majitelů. To už Teresa ale měla
jasný plán – celý prostor co nejvíc
otevřít a vpustit do něj světlo. A tak
se i stalo – centrem bytu je sluncem
zalitý propojený prostor kuchyně
a obývacího pokoje, který navíc
plynule přechází do terasy. Kromě
toho se tady nachází ještě dvě
ložnice, přičemž každá má vlastní
koupelnu.
Při zařizování se Teresa držela stylu,
který se jí nejvíc líbí: „Mám ráda
přírodní interiéry – kombinaci
dřeva, přírodních prvků, světlých
barev a starožitných kousků, jako
jsou nástěnné hodiny a kožené
křeslo. Vzhledem k tomu, že Cascais
je menší přímořské město, chtěla
jsem vytvořit uvolněný a útulný
interiér.“ Poskytnout hostům
maximální pohodlí bylo další
prioritou, kterou se Teresa řídila
a které docílila právě prostorností
obývacího pokoje a kuchyně
a zároveň soukromím, které
poskytují oddělené ložnice. I když je
Teresa spokojena s celým prostorem
apartmá, pracovní koutek je její
nejoblíbenější částí. Kousek, který má z celého apartmá nejraději, jsou zase
staré hodiny po dědečkovi, které pamatují ještě období 50. let minulého století.
Teresa si podle vlastních slov celý proces rekonstrukce užívala od prvního
dne, k čemuž určitě přispělo i to, že šla hladce jako po másle. „Moc mě bavila
například práce na policích v pracovním prostoru. Podle mě jsou to právě
malé detaily, které dělají velký rozdíl a celému interiéru dají duši.“ Právě díky
různým detailům a uvolněné atmosféře si tohoto apartmá užijete po celý rok,
nejen v létě.
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Na stěně nad pohodlnou
pohovkou z IKEA visí obraz
s odkazem na oblíbenou
sportovní aktivitu nejen domácích
Portugalců, ale i dočasných
návštěvníků – surfování. A přímo
z terasy na vás vyzývavě hledí
pravý surf, takže chuť vyzkoušet
alespoň jednu lekci přímo
v oceánu budete mít zaručeně.
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Z denní místnosti
se vchází do dvou
ložnic. Prostor
celého apartmánu
sjednocuje jednolitá
cementová podlaha.

Součástí otevřeného denního
prostoru přístupného přímo z terasy
je nejen obývací pokoj a kuchyň,
ale i jídelna a pracovní koutek. Aby
majitelé dosáhli jeho vzdušnost
a otevřenost, nezalekli se ani větších
zásahů do původní dispozice.

„Tahle kuchyň je určena k tancování“ – hlásí
nápis na cedulce a dokonale tak vystihuje
dovolenkovou atmosféru celého apartmá.

Novou kuchyňskou linku vybrali Teresa a Luis
v tmavě šedé barvě, která vytváří se světle
šedou podlahou decentní kombinaci tón v tónu.
Kuchyň tak působí jako nenápadná součást
prostoru. Chladnému dojmu brání koberce
z přírodních materiálů a všudypřítomné dřevo.
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„Mám ráda, když se v interiéru objeví několik vintage kousků,
které prostor pěkně oživí. V obývacím pokoji je to například retro
kožené křeslo a staré nástěnné hodiny.“

Inspiraci pro zařízení
interiéru hledá Teresa
zejména v knihách,
časopisech a také během
cestování. Sama má v oblibě
především přírodní materiály
a světlé barvy, které však
v interiéru místy kontrastují
s šedou podlahou a akcenty
na doplňcích.
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„Podle mě jsou to právě
malé detaily, které dělají
velký rozdíl a celému
interiéru dají duši.“

V podobném duchu jako
ložnice jsou zařízeny i obě
koupelny, které k nim náleží
- jednoduše, no funkčně.
Při vší jednoduchosti se
přitom podařilo majitele
dosáhnout pocit útulnosti
využitím porodního
materiálů, zajímavých
doplňků a několika
kontrastních prvků.
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Zařízení ložnic je
minimalistické, ale účelné.
Spíše než na kvantitu, vsadila
Teresa na kvalitní materiály
a tolik zmiňované detaily. Navíc
co mohla, navrhla a vyrobila
Teresa sama – jako například
tuto lampu a plakát u postele.
V dalším pokoji použila původní
košík jako stínidlo – holt,
kreativitě se meze nekladou.

DIY TIP

Koše a košíky přinesou do
interiéru zajímavou strukturu
a dají se využít nejrůznějšími
způsoby - svou původní
praktickou funkci mohou
plnit na zemi či na policích,
ale poslouží i jako různé
nápadité dekorace.

Koupelny se nesou na
trendu udržitelnosti
– umyvadlo a toaleta
jsou v jedné z koupelen
propojeny, a to nejen kvůli
optimalizaci prostoru. Díky
unikátnímu systému je
voda z umyvadla filtrována
a znovu použita právě
u toalety, což přispívá
k šetření vodou.
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Terasa slouží zejména pro
relaxaci, zároveň je však
i hlavním vchodem do
apartmánu. Díky velkým
skleněným dveřím se denní
prostor rozšiřuje i do exteriéru
a co je velmi praktické, terasa
je propojená s obývacím
i s kuchyňskou částí.

I na terase
najdete některé
vlastnoručně
realizované nápady
Teresy – vyrobila
například věšáky,
na které je možné
pověsit osušky,
a malé dřevěné
odkládací stolky
jsou ze stromu,
který musel
zahradník odstranit.

DIY TIP

Starou dřevěnou
krabici na víno
proměnila Teresa
v malou zahrádku, kde
pěstuje bylinky.

Po surfovaní padne
vhod osviežiť
sa limonádou –
ideálne na terase.
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