
madamEVAdizajn

Prekrásny dizajn a fantastický 
matrac? niekomu už ani to nestačí 

a dizajnéri sa tešia, vymýšľajú 
a šokujú. niektorí bizarnými formami, 

iní multifunkčnými high-tech 
lôžkami, z ktorých by sa asi nikomu 

nechcelo ráno vstať. 

text Zuzana Šujanová

Unikátne

noduchý matrac, takže má menší problém s vhodný-
mi obliečkami, ale dá sa využiť aj ako sofa alebo stôl. 
Trocha väčší problém by vraj mohli mať ľudia s pier-
cingom, ktorí by pod ňou v žiadnom prípade nema-
li nič hľadať.  

hi-can, posteľ budúcnosti
Z tejto postele sa ráno asi ťažko vstáva. Je niečo ako sa-
mostatná jednotka so všetkým, čo potrebujete na dob-
rý spánok a  relaxáciu. K  dokonalosti jej chýba už len 
bar, kúpeľňa a kávovar. Má vlastnú klimatizáciu, noč-
né lampy a regulovateľné osvetlenie. Môžete v nej po-
čúvať hudbu, surfovať na nete na dvoch PC od Micro-

postele
Pre milovníkov levitácie 
Sníva sa vám občas, že lietate? Vďaka Magnetic Flo-
ating Bed si môžete v noci skutočne zalietať, hoci iba 
v spálni a ak máte zbytočných 1,2 milióna eur. Lieta-
júcu posteľ navrhol v  roku 2006 holandský architekt 
Janjaap Ruijssenaars. Nedali mu totiž spávať zákony 
gravitácie. „Každá architektúra sa podriaďuje zemskej 
príťažlivosti. Chcel som zistiť, či sa dá vyrobiť objekt 
alebo kus nábytku, kde by to neplatilo. Kde by fun-
govala nejaká iná sila,“ povedal na margo svojho die-
la. Tvrdo pracoval šesť rokov a podarilo sa. Posteľ na-
zval Falling up, čiže pád dohora. Levituje asi štyridsať 
centimetrov nad zemou, a to vďaka magnetickým ma-
teriálom v posteli aj pod podlahou, ktoré sa odpudzu-
jú. V správnej polohe a proti pohybu ju pre istotu držia 
štyri lanká zafixované v stenách. Posteľ tvorí len jed-

High Fidelity Canopy Bed, posteľ budúcnosti.
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softu. Disponuje kompletným multimediálnym vybave-
ním a projektorom, ktorý na plátno pri nohách postele 
prenáša superkvalitný obraz zo vstavaného DVD pre-
hrávača, hernej konzoly alebo počítača. Všetky tieto ve-
cičky sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom, ktorý môže 
byť upravený aj na kontrolu iných domácich spotrebičov, 
napríklad na regulovanie teploty, otváranie dverí a po-
dobne. Autorom High Fidelity Canopy Bed je taliansky 
dizajnér Eduardo Carlino. Navrhol ju pre Hi-Interiors 
talianskej firmy Detamobili, ktorej filozofiou je hľada-
nie ideálneho spojenia moderných technológií a dizajnu 
na zlepšenie kvality života. Hi-Can patrí k posteliam, 
ktoré naznačujú, kam sa bude uberať ďalší vývoj v spál-

ňach. Zatiaľ je tento zázrak za 42-tisíc eur pre väčšinu 
z nás nedostupný, no o pár rokov, ktovie...

lomme, multifunkčný 
relaxačný priestor 
LOMME (Light Over Matter Mind Evolution) nie je 
len posteľ, ale unikátny multifunkčný priestor na do-
konalú relaxáciu za  okrúhlych 42-tisíc eur. Lichten-
štajnskú firmu Cycle13 inšpiroval pri jej vývoji zvyšu- 
júci sa záujem o dôležitosť kvalitného spánku a pro-
stredia, v ktorom strávime až tretinu života, a dvojroč-
ný prieskum v oblasti spánkových návykov a problé-
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mov. Pôvodný nápad vytvoriť Lomme sa však zrodil 
na britskej Camberwell college v hlave študentky pri-
emyselného dizajnu Agnieszky Bernackej. Výsledkom 
je revolučný koncept ideálneho relaxačného miesta, 
ktorý kombinuje najmodernejšie technológie a dizajn 
s prírodnými terapiami pre všetky zmysly – svetelnú, 
hudobnú a masážnu. Dokáže meniť farbu vnútorného 
osvetlenia, ktoré pomáha efektívnejšie odpočívať, a do-
konca stimuluje liečebný proces. Unikátny svetelno-te-
rapeutický budíček vás uspí pomalým stmievaním, 
ktoré simuluje západ slnka, a ráno vás zobudí virtuálny 
východ slnka. Môžete si na ňu pripojiť iPod a počúvať 
relaxačnú hudbu alebo zvuky prírody. Tvar vajca vyvo-
láva pocit bezpečia, no zároveň tvorí ochrannú bariéru 

proti vonkajšiemu hluku. Lomme sa v roku 2008 sta-
la víťazkou prestížnej súťaže Reddot design, podľa od-
borníkov patrí ku špičke produktového dizajnu a udá-
va smer vývoja postelí do budúcnosti. 

glass bed, snívanie v skle 
Glass Bed, sklenená posteľ, predstavuje absolútne novú 
generáciu nábytku a spolu so sofa patrí k produktom 
Simplicity Line of Furniture milánskej firmy Santam-
brogio, ktorá zahŕňa stoly, knižnice, čalúnené ležad-
lá, celé kúpeľne a kuchyne zo skla. Vlastne stavia celé 
domy len zo skla, a to v duchu svojej filozofie „býva-
nia v čo najbližšom kontakte s prírodou“. Posteľ celú 
zo skla nevidíte v obchodoch každý deň a jej „duchár-

LOMME, multifunkčná relaxačná posteľ.

Glass Bed, nočné sklenené kráľovstvo.
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sky“ imidž je unikátom aj vo svete moderného dizajnu. 
Možno si poviete, že sklo a posteľ je dosť nepraktická 
kombinácia, ale obavy, že sa rozbije, sú neopodstatnené. 
Super trvácne, ultra čisté diamantové sklo firmy Saint 
Gobain niečo vydrží. Oprávnené pochybnosti môže 
skôr vyvolávať jej praktická stránka, lebo sklenený ná-
bytok vyžaduje špeciálne zaobchádzanie. Preto je ide-
álna pre poriadkumilovných ľudí, ktorí ju budú ošet- 
rovať ako oko v hlave a ktorí nemajú malé deti, čo si 
rady na posteli zaskáču. Na tejto sa to neodporúča.

Private cloud alebo
rocking bed
Zaberie v spálni trocha viac miesta ako normálna pos-
teľ, zato však spáčom poskytne dovtedy nepoznané 
zážitky. Hýbe sa podobne ako hojdacie kreslo dopre-
du a dozadu, takže sa vám v noci môže snívať, že ste 
na rozbúrenom mori. Teda ak zaspíte. Preto sú k nej aj 
štyri podstavce, ktoré pohyb fixujú. Prvý prototyp Roc-
king Bed, hojdacej postele, známej aj pod názvom Pri-
vate Cloud, súkromný oblak, vyrobil nemecký dizajnér 
Michael Kloker s bratom Manuelom v roku 2005. Ich 
cieľom bolo skĺbiť kvalitne prepracovaný dizajn s prie- 
myselnou tradíciou. V  roku 2006 získali patent, rok 
pokračovali v zdokonaľovaní dizajnu a založili značku 

Private Cloud. V roku 2008 predstavili posteľ na IMM 
(The Annual International Home Furnishings Show 
Cologne) a začali produkt predávať. V roku 2010 pred-
stavili na IMM novú verziu Rocking Bed 1.2. s novým 
dizajnom. Nie sme síce presvedčené, že táto posteľ je 
tá pravá na pokojný spánok, ale jej elegantný unikátny 
tvar vnesie do spálne určite vtip a čerstvý vzduch. Jej 
cena sa podľa veľkosti pohybuje okolo sumy 5-tisíc eur.  

niečo pre kreatívnych 
Feel Seating System je skutočne extravagantný kus 
nábytku a  pritom geniálne jednoduchá myšlien-
ka. Pospájať stodvadsať mäkkých loptičiek pružný-
mi spojkami a vytvoriť z nich neuveriteľne variabil-
nú posteľ napadlo v roku 2006 izraelskej dizajnérskej 
firme Animi Causa, čiže od srdca. Základnou inšpi-

Rocking Bed, hojdacia posteľ.



Feel Seating System, loptičky trocha inak.
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ráciou pre všetky jej dizajnérske objek-
ty je univerzum, pre túto posteľ to bola 
konkrétne štruktúra molekuly. Nekon-
venčný kúsok navrhla v  duchu myš- 
lienky „pozícia tela je zrkadlom duše“. 
Loptičky sú potiahnuté príjemným 
elastickým materiálom rôznych farieb 
a štruktúra postele je vymyslená tak, že 
dovoľuje obracať a prehýbať ju akým-
koľvek smerom. Takto ju môžete kre-
atívne meniť a  vytvoriť z  nej množ-
stvo rôznych tvarov na  ležanie aj se-
denie. Hodí sa do všetkých priestorov, 
jej cena sa pohybuje približne od 1 499 
do 3 899 eur. 

útulné hniezdo 
Zdajú sa vám minimalistické postele so strohým di-
zajnom chladné a  neútulné? Oveľa lepšie sa vyspí-
te v niečom mäkkom, ohraničenom, kde máte pocit 
bezpečia ako vtáci v hniezdach, z ktorých sa nedá vy-
padnúť? Potom by bola pre vás pohodlná posteľ Col-
Letto Bed ideálna. Navrhol ju dizajnér Nusa Jelenec 
pre firmu Lago a je unikátnou kombináciou komfortu 
a minimalistickej estetiky, ideálnym miestom na spa-
nie aj relaxáciu. Colleto, čiže golier z mäkkej peny, le-
muje celú posteľ ako ochranný prstenec. Podľa nálady 
sa dá otvoriť a vpravo aj vľavo pri nohách vyhnúť, ale-
bo kompletne zrolovať dole ako rolák. V  rovnakom 
duchu sú riešené aj nočné stolíky. Ich obsah jedno-
ducho zatvoríte zipsom a je to. Útulné hniezdo firmy 
Lago si tento rok vyslúžilo cenu Elle Deco Internati-
onal Design Awards. 

cosmovoide, high-tech 
lahôdka 
V roku 2009 predstavila Firma Cosmovoide moder-
nú alternatívu klasickej postele s nebesami. Pochádza 
z dielní najlepších odborníkov v severnom Francúzsku, 
kde sa snúbi tradícia a inovácia s luxusom. Jej koncept 
zodpovedá najmodernejšiemu trendu ponúknuť abso-
lútne pohodlie a spojiť posteľ a univerzálny oddycho-
vý priestor do jedného celku. Obrys z bočného pohľa-
du vytvára takzvaný zlatý rez, teda ideálnu proporciu 
medzi rôznymi dĺžkami, oblý tvar má evokovať „koz-
mické vajce“, prapôvod života, a navodiť tak pocit bez-
pečia. Okrem premyslenej estetiky má aj všetky pred-
poklady na to, aby sa v nej spalo ako v siedmom nebi. 
Plyšové čalúnenie, matrace z  kvalitných materiálov, 
ktoré sa prispôsobia telu, a ich oválny tvar umožňujú 
meniť polohu. Intenzitu kvalitných LED osvetlení vo 
farbe dúhy nad hlavou si môžete regulovať. Pri nohách 
máte kompletnú zostavu DVD/domáce kino, takže 
môžete sledovať filmy a popritom telefonovať s kama-
rátkou zo zabudovaného telefónu. Tento majstrovský 
kúsok má iba jednu drobnú chybičku, stojí 39-tisíc eur.

knižnica alebo posteľ?
Bookcase Bed dizajnérky Karen Babel, knižnica, ktorá sa 
na noc zmení na posteľ a cez deň jednoducho „zmizne“ 
na stene, je úžasný nápad pre všetkých, ktorí žijú v mi-
niatúrnych priestoroch. Tvoria ju štyri matrace s výrez-
mi, ktoré cez deň zapadajú ako puzzle do políc knižni-
ce a večer si ich zase ako puzzle poskladáte na zem. Po-
steľ pre jedného sa skladá z dvoch matracov, dvojposteľ 
zo štyroch. Police knižnice visia na stene na ráme a mat-
race sa na knižnicu montujú veľmi jednoducho. 
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Cosmovoide, technický zázrak.

Col-Letto Bed, útulné hniezdo.


