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Naujas
stilius

53 m2

Tekstas > Indrės Ambrakaitės
Nuotraukos > Andriaus Stepankevičiaus

Jauni žmonės, braižantys savo būsto vizijas, vis dažniau 
nusileidžia esminiam funkcionalumo poreikiui, kai kiekviena, 
net ir mažiausia būsto erdvė ar baldai atlieka numatytą 
funkciją. Tuomet kasdienis gyvenimas neabejotinai tampa 
patogesnis. Kitas populiarus siekis – atviros ir grynos erdvės 
troškimas, padedantis jaustis laisviems, nevarginamiems 
nereikalingų daiktų gausos.
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Pagrindinė šio buto interjero 
koncepcija ir stilistinė idėja – 
šiuolaikiškas interjeras, atvira 
erdvė, aiškios linijos ir formos. 
„Savo projektuose visuomet 

siekiu vientisumo, suderinamumo ir 
harmonijos. Šiuo atveju patogios funkcinės 
erdvės būsimiems nuomininkams kurtos 
pasitelkiant į pagalbą korpusinius baldus“, – 
tvirtina projekto autorė dizainerė Vismantė 
Tubelytė.

Dar daugiau patogumo
Viena interjero dizainerės įgyvendintų 
komfortiško gyvenimo sąlygų – naudoti 
patogios, funkcionaliai suplanuotos vidaus 
erdvės. Tiesa, bute yra ir daugiau patogų 
kuriančių gyvenimą dalykų: jo erdvės 
sėkmingai pritaikytos daiktams laikyti, grindų 
ir sienų apdailai panaudotos kokybiškos, 
ilgalaikės medžiagos. O jei vertinsime 
netolimos ateities požiūriu (pavyzdžiui, 
pasikeitus buto nuomininkams), svarbus 
prioritetas yra galimybė be vargo atnaujinti 
esamą interjerą. 

Dizainerė prisimena pirminį būsto planą – 
vos įėjus į butą, buvo atsiremiama tiesiai 
į miegamojo duris. Toks sprendinys 
nebuvo priimtinas buto šeimininkei, todėl 
pagrindinė užduotis tapo perkurti šią būsto 
dalį. „Miegamojo durys buvo perplanuotos 
įėjimą numatant iš svetainės pusės. Jis 
buvo užmaskuotas veidrodinėmis į sieną 
sustumiamomis durimis. Taip koridoriuje 
pavyko sukurti dvi funkcines zonas – erdvią 
drabužinę ir smulkių daiktų sandėliuką“, – 
aiškina projekto autorė. Naujasis sprendinys 
išties pasiteisino – dabar, įėjus į butą, 
atsiveria vientisas korpusinių baldų siluetas 
bei valgomasis.  

Būtent valgomasis tapo pagrindiniu 
traukos centru, vyraujančia susibūrimo ir 
bendravimo vieta. Jo ir virtuvės zonos buvo 
taip pat šiek tiek pakoreguotos. Bendroje 
erdvėje esanti virtuvė suprojektuota 
taip, kad susilietų su svetaine, – šitaip, 
V. Tubelytės teigimu, pavyko sukurti 
vientisumo jausmą. Bendra erdvė vizualiai 
atrodo didesnė, palei ilgąją sieną be jokių 
pertrūkių išdėsčius virtuvės baldus, kurie 
ties langu užbaigiami originalia įstrižų linijų 
lentyna (toks pats lentynos tipas pritaikytas 
ir miegamojo erdvėje).

Buto planas

Svetainės zonoje – 
kavos staleliai „Arflex“.

Valgomasis tapo 
pagrindiniu traukos 

centru, susibūrimo ir 
bendravimo vieta.

Griežtumo 
interjere suteikia 

pakabinami šviestuvai 
„Diesel“ valgomojo ir 

miegamojo patalpose.
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Dabar, įėjus į butą, 
atsiveria vientisas 
korpusinių baldų siluetas 
bei valgomasis. 

Koridoriuje sukurtos dvi naujos funkcinės zonos: 
erdvi drabužinė ir smulkių daiktų sandėliukas.

Prie virtuvės baldų šliejama originali įstrižų linijų 
lentyna. Jos tekstūra ir spalva buvo derinama prie 
pilkšvo atspalvio ąžuolinių grindinių lentų „Graphite“, 
pirktų salone „Medžio stilius“.

Spalvų kontrastą 
sustiprina juodi 

baldai ir detalės.

www.parketas.lt

Grindys, durys ir laiptai  
iš natūralaus ąžuolo – 

pagaminti specialiai Jums!
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Dizainerė perplanavo ir vonios patalpą, 
šiek tiek pakeisdama durų angos vietą. 
Vonios nuspręsta atsisakyti, o pertvara 
atskirti dušo zoną nuo skalbyklės nišos. 
Pakeista ir anksčiau numatytos skalbyklės 
zonos funkcija – jau esančioje nišoje 
buvo įkomponuota praustuvė. Įrengtas 
naktinis automatiškai įsijungiantis sieninis 
apšvietimas itin praverčia, kai naktį 
keliaujama maršrutu „miegamasis–WC“. 
„Toks saikingas apšvietimas, valdomas 
judesio davikliu, neakina, bet puikiai 
apšviečia kelią tamsoje. Šviestuvas gali būti 
ir visiškai išjungiamas“, – aiškino dizainerė.

Dėmesys spalvų subtilumui
Kaip pagrindinius akcentus, kuriais 
pabrėžiamas būsto individualumas, 
dizainerė parinko 3D efekto keramikos 
plyteles – jomis dekoruota svetainės bei 
virtuvės siena, keletas motyvų pakartota 
ir vonios kambaryje. Dizainerė aiškina 
šių plytelių pasirinkimo priežastį – tokie 
nelygūs, vizualiai kintantys paviršiai 
aplinkai suteikia subtilaus dinamiškumo. 
Erdvei savitų niuansų suteikia ir bute 
dominuojantis veidrodis – jis optiškai 
panaikina duris, praplečiama erdvė. 

Bute naudojamos dvi pagrindinės spalvos – 
balta ir tamsiai pilka su žalsvu atspalviu. 
Taip pat apgalvoti spalvų akcentai bei 
keletas jų niuansų. Štai nuotaikų žaismei 
sustiprinti bei pilkos ir baltos spalvų paletei 
pagyvinti priderintos švelniai žalsvos 
valgomojo kėdės. Kontrastui sustiprinti 
parinkti juodos spalvos baldai ir detalės. 
Pagrindinėse erdvėse vyraujančios rusvos 
ąžuolo parketlentės pereina į grublėtesnes 
akmens masės grindų plyteles. Sienose, 
plyteles dažant ir žaidžiant dviejų tonų 
spalvomis, atsiranda daugiau lengvumo. 

Neatsitiktinai bute nemažai medžio 
motyvų: medinės grindys, medžio dekoras 
padeda sušildyti nuosaikių, vėsokų 
atspalvių interjerą. Ir atvirkščiai, šiek tiek 
griežtumo suteikiama pakabinamais 
modernių formų šviestuvais valgomojo 
ir miegamojo patalpose. Savo funkciją – 
kurti jaukumą ir sušildyti interjerą atlieka ir 
spalviškai priderinta tekstilė: grakščiomis 
draperijomis krintančios užuolaidos, 
lovatiesė, kilimas. 

Interjere vyrauja 
dvi spalvos – balta 
ir tamsiai pilka su 
žalsvu atspalviu.

Nelygūs, vizualiai kintantys 
keraminių plytelių paviršiai 
aplinkai suteikia subtilaus 
dinamiškumo.

Bute dominuojantis 
veidrodis padeda 
optiškai panaikinti 
duris, praplėsti erdvę.

Miegamojo durys perplanuotos įrengiant 
jas iš svetainės pusės, o pats įėjimas 
užmaskuotas veidrodinėmis durimis.
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IŠSKIRTINIO 
DIZAINO 
RANKENŲ 
KOLEKCIJA

Didžiausias rankenų pasirinkimas
DND rankenų kolekcija sukurta pripažintų dizainerių
Profesionali pagalba realizuojant jūsų namų interjero idėjas

www.premiumrankenos.lt 

Susitikime VAIREMA salone:
Verkių g. 44. Vilnius, 8 682 11714

Virtuvės ir svetainės zonose naudotų 3D efekto keraminių 
plytelių motyvai pakartojami ir vonios kambaryje.

Vonios indo atsisakyta, o dušo zoną 
nuo skalbyklės nišos skiria pertvara.


