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Stylový byt metráže ani ne 35 m2? Přesvědčte se sami, jde to! Osobní asistentka a stylistka 
Westwing - Sabrina Thullmann - využila potenciál svého mini domu na maximum.

Můj stylový mini byt  

Zahraniční návštěva

Městská elegance na 35 m2

Nalezení vhodného bytu v Mnichově 
je obrovská výzva. Pokud je navíc 
ještě menších rozměrů, jeho vyba-
vení vyžaduje opravdový talent! 
Sabrina nás pozvala na návštěvu 

krátce po nastěhování. S pomocí 
firmy Westwing, v níž pracuje jako 
osobní asistentka a stylistka, doká-
zala vytvořit krásný prostor spojující 
3 prvky v 1, tj. život, jídlo a spánek. 
Díky jasně zvýrazněným zónám, 

specifickému barevnému schématu 
a skrytým úložným prostorům byla 
vytvořena perfektní oáza. Vítejte  
v domě Sabriny, v mnichovské čtvrti 
Maxvorstadt! 

Text: Martin Chára  I  Foto: Westwing 



Malý, ale můj
Od vchodu vcházíte přímo do světlé 
kuchyně, kde Sabrina sloučila funkč-
ní a dekorativní kuchyňské doplňky 
od skandinávských značek Stelton  
a Menu. Jídelna byla doplněna oz-
dobnými polštáři ve zvířecích vzo-

rech. Tento dekorativní krok vychází 
z její inspirace Juanem Montoy - kon-
krétně jeho mottem: „V místnosti by 
se oko nemělo zastavit na jednom 
místě. Pokoj by se na Vás měl usmí-
vat a  měl by stimulovat fantazii.“ 
Celý byt na toto motto dále navazuje 

atraktivními designovými prvky, jako 
jsou dekorativní polštáře, stylové 
vázy, vonné svíčky nebo konferenč-
ní stolek s mramorovým vzorem – to 
vše vytváří jeden společný elegantní 
celek.
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FuNkčNí   
DekoraTiVNí

VZDuŠNý

Konferenční stolek  
s mramorováním Lesley
9 079 Kč
lze zakoupit na 
Westwingnow.cz

Sametový  
taburet Orchid
1 019 Kč
lze zakoupit na 
Westwingnow.cz
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perfektní design
„Použila jsem paletu jemných ba-
rev, tj. bílou, béžovou a jiné krémové 
odstíny, abych byt opticky zvětšila 
a přidala mu pocitově několik me-
trů,“ říká Sabrina. Tento trik pone-
chává velký prostor také pro výběr 
dekorací. Díky lampě, fotografiím 
a koberci je obývací část místnosti 
jasně oddělena od ložnice. Pohov-

ka 167 cm z módní plyšové tkaniny 
opticky rozšiřuje místnost. Poufy 
vyrobené z plyšových tkanin, buklé  
a vzory Missoni jsou skvělým místem  
k posezení pro rodinu a přátele. 

„Do ložnice jsem schválně vybrala 
postel s úložným prostorem, který se  
v malém bytě vždy hodí ať už na ložní 
prádlo či oblečení. Noční stolky jsou  

pro změnu ideální pro ukládání knih, 
šperkovnic a dekorací!“, dodává Sabrina.

Nepřímé světlo
V bytě bylo použito také velké množ-
ství nepřímého světla, které ve ve-
černích hodinách dodává přítulnou 
atmosféru. Denní efekt „Glam” na-
vozují lesklé materiály – sametové 
záclony, zlaté a mramorové akcenty.

3 v 1
žiVoT, JíDLo, 

SpáNek

Zahraniční návštěva

Lesklý černý kulatý 
sametový polštář 
Monet
789 Kč
lze zakoupit na 
Westwingnow.cz



cit pro módu
Jako asistentka stylu má Sabrina vkus 
pro módu, který se přirozeně prolíná 
také do interiéru – v koupelně jsou na-
příklad ručníky Missoni Home, plakát 
Vogue a úložné prostory na šperky  
různých velikostí a tvarů. Umístěním 
parfémů a kosmetických produktů do 
podnosu Sabrina vytvořila ve své funkč-
ní koupelně atmosféru domácího spa.
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Vonná svíčka se třemi knoty  
Black Magic (cedr, vetiverová 
tráva a pačule)

1 199 Kč
lze zakoupit na  
Westwingnow.cz

Sada  
porcelánových  
váz Esko
399 Kč
lze zakoupit na 
Westwingnow.cz




