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DOM  ■  BYT  ■  KVETY  ■  ZÁHRADA

55 spálne
Aby ste si pri spánku
naozaj oddýchli!

na zariadenie
rád

ŽLTÁ
V INTERIÉRI

Kam sa hodí
a s čím ju

kombinovať

VYHRAJTE
kuchynský robot Kenwood 

v hodnote 399 €!

TrendTrend
PLASTOVÝ NÁBYTOK
A DOPLNKY

 šikovné odkladanie
 písmenkové dekorácie

 parné čističe
 bezvreckové vysávače

SPRIEVODCA 
NÁKUPMI

4x NÁVŠTEVY4x NÁVŠTEVY
Elegantné bývanie muzikantov Šarköziovcov
Domček na zahryznutie neďaleko Martina
Hravý rodinný byt v centre Amsterdamu
200-ročná vidiecka usadlosť v anglickom štýle



KTO TO VYMYSLEL?
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legendy dizajnu
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Joe Colombo, pôvodným menom Ce-
sare Colombo, sa narodil 30. 7. 1930 v Milá-
ne. Vyštudoval Akadémiu krásnych umení 
a architektúru v Miláne. Po smrti otca ako 
28-ročný prevzal rodinný podnik, v ktorom 
sa vyrábali elektrické spotrebiče. Hneď na 
to sa oženil a založil si aj vlastné dizajnové 
štúdio, kde spolupracoval s bratom Giannim. Za svoje vý-
robky dostal veľa ocenení a mnoho z nich sa nachádza 
v najvýznamnejších svetových múzeách dizajnu. Zomrel 
v deň svojich 41. narodenín na srdcový infarkt.

Nábytok
otoč sa!
Hoci Joe Colombo, elegantný pán 
s fajkou, milovník lyžovania a rýchlych 
áut, žil iba krátko, svojimi multifunkčnými 
výrobkami sa stal zdrojom inšpirácie 
pre celé generácie dizajnérov.

Taliansky dizajnér Joe 
Colombo bol svojím 

myslením o niekoľko desiatok 
rokov dopredu. Jeho kariéra 
sa začala tvorbou solitérov 
a pokračovala modulovým 
nábytkom až k futuristickým 
riešeniam.

VŠETKÝCH PREDBEHOL
Rád experimentoval s novými 
materiálmi a technológiami 
a pri navrhovaní sa nezame-
riaval len na dizajn výrobkov, 
ale aj na ich funkčnosť a fle-
xibilitu. Príkladom môže byť 
kreslo Elda so samonosnou 
konštrukciou, stolička Uni-
versale, pri výrobe ktorej 
sa prvýkrát použil plastový 
výlisok, alebo rôzne lampy, 
v ktorých zasa ako prvý po-
užil halogénové osvetlenie 

zaradené do sériovej výroby 
a Joe Colombo ich používal 
iba pre seba. 

JEDNO VYUŽITIE NESTAČÍ
Veľký úspech mal aj jeho 
pojazdný kuchynský modul 
Multikitchen, ktorý umožňoval 
rozšíriť alebo preniesť pra-
covný priestor na ktorékoľ-
vek miesto, ako aj kontajner 
Uomo-Donna, ktorý obsahoval 
lampu, gramofón, popolník, 
poličku na fajky a knihy. Veľmi 
populárny sa stal aj kontajner 
Boby, ktorý sa dodnes pou-
žíva nielen v domácnostiach, 
ale aj nemocniciach či kader-
níctvach, a kreslo Superlegge-
ra pripomínajúce robota. ☐

v bytovom interiéri. Jeho 
posadnutosť myšlienkou 
modularity naznačuje kreslo 
Multichair, ktoré je vytvorené 
z dvoch dielcov spojených 
remeňmi, umožňujúcimi 
okamžitú prestavbu kresla.

BYT BUDÚCNOSTI
Futuristickú realizáciu svo-
jich predstáv o bývaní rodiny 
v budúcnosti predviedol 
pri zariaďovaní svojho bytu 
v Miláne na Via Argelati. Vy-
tvoril dynamický multifunkčný 
priestor s prvkami roto-living, 
kde sa otočením aktivujú 
jednotlivé časti zariadenia 
umožňujúce rôzne využitie 
podľa momentálnych potrieb 
rodiny. Tieto progresívne 
prvky v čase svojho vzniku, 
pochopiteľne, nemohli byť 

Kreslo Elda

Kreslo Multichair

Kreslo Superleggera

Kontajner Boby


