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• Chtěla bych vás seznámit s mým projektem. Zadáním bylo vytvořit interiér podkrovní
koupelny ve stylu Bugatti Automobiles s.a.s. Chtěla jsem docílit, aby interiér byl moderní,
ale zároveň v duchu klasických automobilů, které tuto značku proslavily. Nejslavnějším,ale zároveň v duchu klasických automobilů, které tuto značku proslavily. Nejslavnějším,
se stal model T35, který jsem si také pro tuto koupelnu vybrala, a ten je také
dominantním prvkem navrhovaného interiéru. Byl to závodní automobil, který v
roce 1924 navrhl a zkonstruoval Ettore Bugatti. Tento výtečný závodní vůz se vyznačoval
nejen skvělými jízdními vlastnostmi a špičkovým zpracováním, ale na rozdíl od
konkurenčních vozů i nádhernou karosérií.

• Aby koupelna nebyla zcela typická, je místnost vybavena tak, aby jste se ocitli v prostoru
čerpací stanice. Inspirací byla historická čerpací stanice Fire-Chief, která pochází ze
stejné doby jako použitý model auta.stejné doby jako použitý model auta.



POPIS

• Na podlahu je v koupelně použit je použit lítý beton s podlahovým vytápěním, aby nebyla tak
chladná jako se zdá na první pohled. Obklady jsou v designu velkoformátových dlaždic založené
na jednoduchosti a jedinečnosti přírodního materiálu. Imitují pískovcový povrch a výrazněna jednoduchosti a jedinečnosti přírodního materiálu. Imitují pískovcový povrch a výrazně
podporují zemité příjemné odstíny šedé barvy. Aby se co nejlépe využilo přírodní světlo, které je
do místnosti dodáváno jen přes malé stření okno, použila jsem zrcadla a lesklé materiály na
nábytku. Při vstupu do koupelny je po pravé straně již zmíněný model auta Type 35. Jako každá
automobilová značka má svou typickou barvu, tak také Bugatti se vyznačuje barvou červenou,
která je v interiéru použita. Je upraven tak, aby mohl být využit jako umyvadlo, v přední části
zabudované do kapoty, a jako toaleta v části řídící kabiny místo sedačky. Naproti dveřím je topný
žebřík ve třech svislých pruzích symbolizující cestu. Po levé straně je potom umístěna rohová
připomínající naskládané pneumatiky. Pro pocit oddělení od místnosti, a také proto, aby při
sprchování nebo koupání nedocházelo ke stříkání vody po celé koupelně, je na okraji vany
zástěna z tmavého skla. Naproti vany je skříňka inspirována čerpací stanicí. V pravé spodnízástěna z tmavého skla. Naproti vany je skříňka inspirována čerpací stanicí. V pravé spodní
části, je zabudována pračka, a ve vedlejší části, skříňka s policemi. Ve vrchním dílu je
zabudováno ještě pár drobných poliček. Aby se dala prakticky využít čerpací pumpa, která je také
ve vrchní části, je vymyšlena tak aby fungovala jako dávkovač na prací prostředek. Díky dlouhé
hadici bez problému dosáhne až k zásobníku pračky a pohodlně se tak může vlít prostředek.
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