
Gossip 
girl

Kdo pravi, da je lahko izbirati pohištvo 
iz kataloga? Razkošje najboljših 
kosov pohištva se tukaj zlije v do 
potankosti stilirano stanovanje, ki 

ponuja vse udobje doma. 
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pravO vzdušjE
Na knjižnem regalu Sintesi 

znamke Poliform je postavljen 
televizor BeoVision 7, poleg sta 
zvočnika BeoLab 5, oboje Bang 

& Olufsen. Vzdušje dopolnjujeta 
Starckovi svetilki Gun v zlato-

črni kombinaciji. 
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 b ila je možnost in bila je želja. 
Pravzaprav je bil seznam želja 
mladega para za njun prvi 

skupni dom dolg. Pred njima je 
bila nova izkušnja sobivanja, ona 
je želela kad, on prho, ona je želela 
garderobno sobo, on je želel ... 
Novo nadstandardno stanovanje 
iz Dunajskega mozaika v Ljubljani 
je sicer obljubljalo veliko možnosti 
izražanja, vendar je bila tukaj nujna 
pomoč. Arhitekta Katarina Štok 
iz biroja Štok + Pretnar je hitro 
ugotovila, da vse želje mladega para 
zahtevajo popolno spremembo 
tlorisa stanovanja, prestavljanje 
napeljav in predvsem veliko 
kombinatorike, saj sta si želela 

točno določenih blagovnih znamk 
pohištva. 
75 kvadratnih metrov veliko 
stanovanje je bilo očiščeno 
nepotrebnih prostorov in sten, tako 
sta nastala dva globoka vzporedna 
volumna, ki stanovanje ločujeta 
na dnevni in intimni del. Sončna 
svetloba, ki prihaja izključno iz 
zahodne smeri, s tem pronica 
globlje v notranjost. Okna so 
razpotegnjena od tal do stropa in 
ponujajo lep razgled na prostorno 
teraso in okolico. Na 45 kvadratnih 
metrih terase je dovolj prostora za 
domači spa, ki si ga je par močno 
želel. Zdaj lahko uživata v savni 
Effegibi, masažni kadi Jacuzzi in 

zunanji prhi Antonio Lupi. 
Njuno družabno življenje je bilo 
arhitektki v navdih pri oblikovanju 
osrednjega, dnevnega prostora. 
Tik ob oknih je dnevna soba z zofo 
z mrežastim tkanjem Jagger Low 
Back znamke Minotti. Vzorec se kot 
lajtmotiv ponovi na jedilnih stolih 
Phillips in postelji Bartlett, oboje 
Minotti, ter na oblazinjeni steni 
za posteljo. Za družabne filmske 
večere poskrbi televizor BeoVision 
7, ki stoji na knjižnem regalu Sintesi 
znamke Poliform, ob njem sta 
prepoznavna zvočnika BeoLab 5 
znamke Bang & Olufsen. Najboljšo 
izkušnjo zvoka in slike zaokrožuje 
lični BeoSound 9000 6 CD/radio 

Oaza za kuHanjE
Kuhinja Minimal iz Varenne. Kontrast pultu in stenski 
oblogi iz Marmorja Hotavlje je tikov parket na tleh in 

na stropu. V lesen strop so vgrajena svetila. V ospredju je 
steklena napa Varenna in plinsko kuhališče Scholtes.
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SrEdišČE
V središču dnevnega prostora 
kraljuje okrogla jedilna miza Flute 
iz Poliforma s stoli Phillips, ki jih 
je Rodolfo Dordoni oblikoval za 
Minotti. Mizo osvetljuje svetilka PH 
Artichoke znamke Louis Poulsen iz 
leta 1958. Njena bakrena nota vnaša 
v stanovanje toplino. Ostale stropne 
svetilke so Lotis Tubed Surface in 
Bolster, oboje znamke Modular. 
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na steni za zofo. Pika na i sta svetilki 
Philippa Starcka: talna Gun lounge 
in namizna Gun bedside v zlato-
črni barvni kombinaciji. 
Središče dnevnega prostora je črna 
okrogla miza Flute iz Poliforma. 
Osvetljuje jo razvpita svetilka PH 
Artichoke znamke Louis Poulsen 
v bakreni barvi, kar vnaša pridih 
razkošja. Pravi luksuz je zagotovo 
kuhinja Minimal iz Varenne, ki si jo 
je lastnica želela, še preden je vedela, 
kakšno bo stanovanje. Za elegantno 
zunanjostjo kuhinjskih elementov 
se skriva polno funkcionalnih 
predalčkov in pripomočkov, 
dovršena notranjost pač loči 
vrhunsko kuhinjo od ostalih. 
Kuhinjski strop je spuščen, da so 
napeljave skrite v lesenem stropu, 
ki je enak parketu  krtačen in mat 
lakiran tik, zato se kuhinja zdi kot 
niša za eksperimentiranje, hkrati pa 
prek kuhinjskega otoka komunicira 
z ostalim dnevnim prostorom. 
Odprta komunikacijska pot je 
ena poglavitnih značilnosti te 
tlorisne zasnove. Poleg krožne 
poti, ki povezuje vse prostore, 

▲  zlitjE
Vzglavje postelje Bartlett 
iz Minottija ima značilen 
mrežast vzorec. Ta se 
kot povečava ponovi na 
tapecirani steni. Kad 
zraven je Antonio Lupi.
◄  prEHOd 
Iz postelje mimo 
garderobnega sestava Ego 
Poliform do kopalnice, 
v celoti opremljene s 
sanitarno keramiko in 
kopalniškim pohištvom 
Antonio Lupi. Pogled 
izpod prhe sega čez 
posteljo do okna.
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arhitekturna zasnova stanovanja in opreme: 
Katarina Štok, biro Štok + Pretnar, stok-pretnar.com  
leto izvedbe: 2011
kvadratura: stanovanje 75 m², terasa 45 m², 
skupaj 120 m²

■

H.O.M.E.034

bivanjEljubljana

je velik poudarek na vzdolžnem dialogu: svetloba 
pronica globoko v notranjost in v intimne niše, hkrati 
pa se te postopoma odpirajo navzven proti terasi in 
razgledom. Ob oknih je v dnevnem prostoru zofa, v 
intimnem pa postelja, ki je vtopljena v tapecirano steno. 
Mrežasti vzorec se ponovi trikrat: na posteljni obrobi, 
na posteljem vzglavju in kot povečava na oblazinjeni 
steni, izdelani po naročilu, z usnjem iz Minottija. 
Tik ob postelji je kotiček za posebna razvajanja – kad 
Antonio Lupi. Sledi še posladek za lastnico, ki je prava 
modna navdušenka: garderobna soba Ego iz Poliforma. 
Ta s prozornim steklenim hrbtiščem odpira pogled 
iz spalnice v kopalnico. In nasprotno. Kopalnica je v 
celoti opremljena s sanitarno keramiko in kopalniškim 
pohištvom Antonio Lupi, razkošje vodnega razvajanja 
dopolnjuje krasen mozaik Bisazza s pozlato. Stranišče 
je ločeno in se hkrati uporablja kot »javna« kopalnica. 
Stranišče je prav tako opremljeno s sanitarno keramiko 
Antonio Lupi in odeto v temno rjav mozaik Bisazza. 
Nasproti njega je manjši, odprt utility. Sledijo vrata v 
kuhinjo, ki je barvno usklajena s Poliformovo komodo v 
jedilnici in s predalnikom v spalnici. 
Povezav je ogromno. Vse se prepleta in ponavlja, kot  
na primer lajtmotiv mrežastega vzorca, ter skupaj 
tvori sanjsko stanovanje, ki spominja na penthouse iz 
newyorškega Upper East Side. Pravzaprav se za trenutek 
zdi, kot bi bili na prizorišču snemanja nadaljevanke 
Opravljivka. Razkošje najboljših kosov pohištva se zlije v 
do potankosti stilirano stanovanje, ki ponuja vse udobje 
doma. Je kot gospodična, ki zna med seboj odlično 
pokombinirati oblačila vrhunskih modnih kreatorjev.

◄  dOMaČi Spa  
Terasa ponuja razvajanje v masažni kadi Jacuzzi 
ter savni Effegibi z nišo za prhanje, ki je odeta 
v keramiko Bisazza. Armature so Antonio Lupi. 
Vrtno pohištvo je Dedon iz kolekcije Slim line.
◣  drugaČnO 
Kopalnica navdušuje s sanitarno opremo, 
pohištvom in armaturami Antonio Lupi ter 
keramiko Bisazza v prav posebnem odtenku.


