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Omare

Barbara Žnidarič

Nepogrešljiv prostor shranjevanja
Vsaka dobro zasnovana hiša ali stanovanje ima premišljeno razporeditev omar in kotičkov
za shranjevanje predmetov. Dovolj shranjevalnega prostora, ki omogoča, da stvari ne
nalagamo po kotih stanovanja, je ključnega pomena za dobro počutje v ambientu.
Stališče do tega, koliko prostora za shranjevanje potrebujemo, je zelo individualno.
Načeloma imamo ženske več oblačil, čevljev
in modnih dodatkov kot moški in zato z njimi
zasedemo dobršen del omar.
Pri načrtovanju omar kar se da natančno
predvidite, koliko prostora potrebujete za
shranjevanje ne samo oblačil, ampak tudi
drugih predmetov. Predvsem se prepričajte, da je na razpolago dovolj shranjevalnega
prostora v predsobi in spalnici. Prav bosta
prišla tudi kakšna komoda na hodniku, kamor
boste odlagali manjše stvari in gospodinjske
pripomočke, in regal v dnevni sobi, primeren
za odlaganje fasciklov. Če imate radi knjige,
ne pozabite urediti bralnega kotička z odprtim knjižnim regalom.

FOTOGRAFIJI
Velika prednost vgradnih omar je,
da so, če je prostora dovolj, globlje
od 60 centimetrov in da lahko uporabnik
poljubno in zelo individualno sestavi
njihovo notranjost. (Foto: Lema)
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Sestav za predsobo, izdelan iz
stenske plošče z zložljivimi kavlji,
skritimi nosilci za plašče in kubusi, ki
omogočajo, da vanje pospravite čevlje
in nekaj oblačil. Tako bo več reda že ob
vstopu v hišo. (Foto: TEAM 7)
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Zasnova omar
Omare poleg polic dopolnite s predali in
prostorom za obešanje oblačil.
Najbolje bo, da ločite prostor, namenjen obešanju daljših oblačil, kot so
plašči in dolge obleke,
ki potrebujejo do 170
centimetrov višine, in
tistega, kjer bodo bluze in
srajce, saj zanje zadostuje
100 centimetrov po višini,
obešalniki za hlače, zložene na pol, pa potrebujejo 80 centimetrov. Predali
so pogosto bolj uporabni
od polic, ker so enostavno dostopni in vanje lahko pospravite
veliko različnih
4
predmetov.
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Pri shranjevanju manjših kosov, kot so nakit,
pasovi, šali ali spodnje perilo, naj bodo predali visoki največ 15
centimetrov. Za še
boljšo preglednost
je priporočljivo, da
jih znotraj ločite z
razdelilnikom predala.
V spalnici se izogibajte omaram z ogledali. Po feng šuju imajo namreč ogledala v
spalnici negativen
učinek. Odsev spečega telesa v ogledalu
moti spanec, zato se
utegne zgoditi, da se
zbudite nenaspani in
slabe volje. Povsem
drugače pa je v predsobi. Tam bo omara

z ogledalom vizualno povečala prostor in mu
podarila več svetlobe ter omogočila dobri energiji, da vstopi skozi vrata. Vendar omare z
ogledalom nikoli ne postavite nasproti vrat,
ampak ob njih. Tako ne bo odbijala pozitivne
energije, ki prihaja skozi vrata, nazaj, od koder
je prišla. Ogledalo mora biti dovolj veliko, da
se v njem vidi cel človek.

Klasična omara
Omare so bile pred nekaj desetletji bolj ali
manj enake. Skozi čas so se v skladu z razvojem in modnimi smernicami spreminjali le
dizajn, barva in materiali.
Medtem ko vgradne omare veljajo za
izčiščene in nekoliko hladne kose pohištva,
so lahko klasične izjemni oblikovalski kosi, s
katerimi razbijemo monotonost in poskrbimo za skladno urejenost.
Ker je prostora v klasični omari manj kot
pri vgradni, bodite pri nakupu pozorni, da je
njena notranjost zasnovana funkcionalno.
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FOTOGRAFIJE
Prostor lahko z vgradno omaro
po meri zapolnite do zadnjega
milimetra, tudi v podstrešnem
stanovanju. (Foto: Brayer)
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Presenetljiva lahkotnost omare,
ustvarjene s polprosojnimi stenami
iz kristalnega stekla. Pri nakupu sleherne
omare bodite pozorni, da je njena
notranjost zasnovana funkcionalno.
(Foto: Lago)
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Naj bo pri vratih višja, v kotu pa
nižja? Kaj pa, če bi bila ravna? V
3D-konfiguratorju vam lahko ponudnik
pohištva ali načrtovalec notranje opreme
natančno prilagodi opremo prostorskim
razmeram. (Foto: Nico Feth)
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Prav vam bo morebiti prišla kakšna
komoda na hodniku, v dnevni sobi
ali pisarni. Tja boste lahko odlagali manjše
stvari, v notranjost pa pospravili fascikle in
razne dokumente. (Foto: Tonin)

6

V omari ločite prostor, namenjen
obešanju daljših oblačil, kot so plašči
in dolge obleke, in tistega, v katerem bodo
srajce in bluze. (Foto: Sistema Midi)
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Vgradna omara
Vgradne omare so v zadnjih letih pridobile
veljavo in upravičeno postale pravi modni hit.
Ker steno zapirajo po celotni površini, torej od
tal do stropa in od stene do stene, prostori z
vgradno omaro delujejo urejeni in čisti.
Tovrstne omare so eleganten detajl, tako
modernih kot klasično zasnovanih stanovanj, saj s pravilno kombinacijo materialov
lepo dopolnijo vsak ambient. Velika prednost
je, da so, če je prostora dovolj, globlje od 60
centimetrov, ter da lahko uporabnik poljubno
in zelo individualno sestavlja njihovo notranjost. Pri načrtovanju vgradnih omar se posvetite tako funkcionalni razporeditvi prostora v
omari kot estetskemu videzu zunanjosti.
Vgradne omare se lahko odpirajo z
drsnimi ali klasičnimi vrati. Pri drsnih vratih je
pomanjkljivost ta, da polovica omare ostane
zaprta in do stvari v obeh polovicah hkrati ne
morete dostopati. Po drugi strani se krilna
vrata velikokrat moteče odpirajo v prostor,
vendar se kljub temu najde nekaj dobrih 9
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idej za izvedbo, kot na primer v zadnjem času
zelo priljubljena dolga linija vgradnih omar s
krilnimi vrati po celotni dolžini hodnika, za kar
mora biti prostor širok vsaj 1,6 metra.

Garderobni prostor
Prostorna garderobna soba z velikim ogledalom in udobnim taburejem v sredini je gotovo
želja marsikatere ženske. Ker takšen prostor
zavzema veliko tlorisne površine, ki je pogosto omejena, se v sodobno zasnovanih hišah
in stanovanjih pogosto srečujemo z garderobnimi sobami v nekoliko manjši izvedbi.
Najbolje je, da imajo garderobni prostori
neposreden prehod iz spalnice, so dobro
naravno ali umetno osvetljeni in vključujejo
ogledalo na vratih omare ali na steni. V garderobni sobi so lahko omare zaprte s krilnimi
ali drsnimi vrati ali odprte. Odprte omare zagotovijo večjo preglednost nad oblačili, vendar
se morate zavedati, da se bo tako na oblačilih nabiralo več prahu kot sicer in da tkanine
zbledijo, če prostor ni popolnoma zatemnjen
pred dnevno svetlobo.

Barbara Žnidarič, oblikovalka notranje opreme

Čas za
naš dom
Katera rešitev bi se torej najbolje podala v vaše domovanje? Ne glede na modne
smernice v pohištveni industriji je bistveno,
da prisluhnete svojim željam, potrebam in
ocenite finančne zmožnosti. Tako boste
izbrali rešitev, ki vam bo najbolj ustrezala in
vam bo služila dolga leta.

FOTOGRAFIJI
Imate garderobni prostor? Vaš moto
naj bo: Ne išči, temveč najdi. Zato naj
bodo oblačila in čevlji skrbno in pregledno
zloženi, da boste enostavno dostopali do
vsega, kar potrebujete. (Foto: Raumplus)
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Morda je omara tisti kos, za
katerega ste se odločili, da bo
izstopal in plenil poglede. S konstrukcijo
iz lesa in prekrita z usnjem bo ostala
bogato družinsko izročilo, ki ga bodo
ohranjali rodovi. (Foto: Sicis)
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Tempo življenja se je povprečnemu Evropejcu v zadnjih letih nenehno stopnjeval. Zaradi hrepenenja po uspehu in zaradi pričakovanj do samih sebe, nadrejenih
in družbe smo postali ujeti v zanko neskončnega hitenja in tako neprekinjeno
podvrženi stresnim situacijam, ki so vodile
do nezadovoljstva in praznine. Vrteli smo
se v začaranem krogu in obljubam “samo
to še končam in potem si bom res vzel
nekaj časa zase” ni bilo videti konca. Se je
tudi vam zgodilo, da v vsej naglici svojega
bivalnega prostora niti niste zares zaznavali, ker ste se vračali domov preutrujeni
od dela, doma pa vas je čakala še obilica
gospodinjskih opravil, ki ste jih opravljali,
vse dokler niste utrujeni zaspali?
Po tihem sem, kot mnogi drugi, hrepenela, da bi se vsaj na kratko ustavila,
ampak projekti so me neprekinjeno
opozarjali, da nimam časa za počitek.
Vem, da je virus povzročil veliko slabega,
vendar je prišel tudi z namenom, da spremeni pravila igre brezglavega hitenja in
nas opomni, da je življenje veliko več kot
neprestan tek za uspehom. Prisilil nas je,
da smo se ustavili in ponovno našli stik s
svojim jazom, svojimi najbližjimi, z naravo
in našim domom.

Zato se je v času karantene, ko se je
svet končno za nekaj trenutkov ustavil,
mnogim med nami zgodilo, da je dom spet
postal naš dom. Končno smo si lahko v tišini doma, z mirnostjo v sebi, brez hitenja in
s pozitivno energijo, vzeli dovolj časa za
urejanje vseh omar in kotičkov stanovanja.
V minulih tednih smo številni v garderobnih omarah pregledali vsa oblačila
in zavrgli stvari, ki jih ne potrebujemo več.
Med brisanjem prahu je marsikdo med
nami v roke vzel sleherno knjigo s knjižnega
regala in se navdušen spominjal, kako mu
je bila všeč, mogoče jo je ponovno prebral.
Zakaj je dobro, da vsake toliko prevetrimo vse omare in druge kotičke ter se znebimo predmetov, ki jih ne potrebujemo?
Pred naglim vzponom gospodarstva si je
človek lastil le nekaj predmetov, zato so
bile tudi omare zelo skromne. Danes je število predmetov, ki jih ima človek na razpolago, neskončno in stvari v naših domovih
se kopičijo. Zaradi tega je pretok energije
skozi prostor slabši, kar vpliva negativno
na dobro počutje v prostoru. Če še niste
uspeli narediti spomladanskega čiščenja,
naredite to danes; verjemite, da bo vaš
dom tako postal bolj svetel in svež ter poln
dobrih vibracij.
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