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arhitektuur

Ajaloo detailid
modernses kodus

Austria veetlevalt ajaloolises pealinnas Viinis
asub kõrgete lagede ja
korrastatud originaaldetailidega korter, mis tulvil moodsat ajaloohõngu.
Korter asub 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku ehitatud hoone teisel korrusel. Neid esimese, nn fuajeekorruse
kohal asuvaid ruume peeti tollal majas
kõige väärikamateks. Et koju seda õiget
hingamist tuua, otsisid korteriomanikud
pikalt korterit, kus oleks säilinud originaalsed detailid ja mida poleks rikkunud
tüüpilised euroremondikatsed.

Sümbioosis
Ajalooliste originaaldetailide säilitamise
soov ei tähendanud siiski kõigest olemasolevast kramplikult kinnihoidmist.
Vana korteri tüüpiline struktuur otsustati
remondi käigus kohandada tänapäeva
mugavustega. Näiteks sai köök eluruumide osaks, nagu on omane just viimase aja
sisearhitektuursetele lahendustele. Tänu
sellele sai ruumi juurde lastetuba, mille
aknad avanevad õue poole. Uue lastetoa
osaks sai ka endine väike vannituba, millest kujunes hoopis voodinišš.
Endine esikuala, kus oli varem ka van-
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kodu
nituba ja avar garderoob, muudeti spaalaadseks vannitoaks koos saunaga. Uuest
fuajeest vannituba eraldav sein asendati
kardinaga, mida saab sulgeda, kui vaja
peaks olema. Vannitoa seinad ja põrand
ja kraanikauss on vormitud ühtlaseks siledaks vuugitäitega, mis tekitab monoliitse
ja praktiliselt liitevaba ruumistruktuuri.
Suurt magamistuba laiendati samuti.
Ruum muutus märgatavalt uhkemaks,
kui ühest väikesest lisatoast sai hoopis
põrandast laeni ulatuvate kardinatega
garderoobiruum.

Aktsendiga
Korteri restaureerimise käigus paljastunud originaalsed tsementplaadid lastetoas
ja magamistoa mõnes osas on nüüd muidu
valges ja lihtsas korteris värviaktsendiks.
Mööbel on suuresti koduomanike enda
disain. Samuti on korteris arhitektibüroo
Destilati loomingut, näiteks Destilati täispuidust söögilaud. Eritellimusel valmis
avatud eluruumidesse sobiv fiibertsemendist köögimööbel.
Elutuba ja magamistuba varustati
spetsiaalselt valminud 3D-lampidega.
Tüll-lühtrid söögilaua kohal ja lastetoas
on perenaise disain.

Moodne klassika
Asukoht: Viin, Austria
Pindala: 130 m2
Arhitektid: destilat Architecture + Design
Valmis: 2014
Fotod: Monika Nguyen
Planeeringut
muutes sai
korter avara
vannitoa, mida
eraldab esikust
kardin ning
magamistoast
topeltuksed.
Viini vaimu rõhutavad kõrged
laed, ornamendid ja kalasabaparkett.

Vana vannitoa
arvel võitis ruumi juurde uus
lastetuba.
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