


Pokiaľ sa chcete inšpirovať variabilitou, toto 
mesto je pre vás ako stvorené. V jeho uliciach 
nesú interiéry odkazy dávnej minulosti 

text lucia halmová  foto matthew millman (agricole bar), eszter and david (the battery), Paula and williams (aether), 

christian horan PhotograPhy (museum of modern art), airbnb (airbnb), christian horan PhotograPhy (hotel zetta), ryan 

hughes (abbot's cellar), flexform (flexform), robert bengston (sPa), gensler architects (terminal 3)

rôznorodé 
san francisco

Architekti, ktorí sa venujú 
predovšetkým verejným 
projektom a kultúrnym 
centrám, vytvorili v tejto 
galérii nové galerijné 
priestory, centrálnu 
verejnú plochu a nové, 
signifikantné schody na 
prízemí, vďaka ktorým 

je múzeum prístupné zo 
všetkých strán. Ateliér 
Snøhetta architects 
spolupracuje s množstvom 
umelcov, čo sa odráža aj v 
tomto interiéri. Schodisko 
slúži ako most medzi 
pôvodnými a novými 
časťami budovy.

špeciálny tip: Múzeum je stále v 
rekonštrukcii a niektoré jeho časti 
by mali byť verejnosti dočasne 
uzavreté do roku 2016.

adresa: 151 Third Street,  
www.sfmoma.org

dizajn a architektúra: Snøhetta, 
www.snohetta.com

go & see

MuseuM of Modern Art 
(sfMoMA)
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▼ bar

Agricole BAr
Tento bar nájdete v priemyselnej 
štvrti San Francisca, v južnej štvrti 
Market neighborhood. Jeho interiér 
má sofistikovaný dizajn a použité sú 
trvalo udržateľné materiály. Ekologický 
interiér využíva prirodzené vetranie, 
denné svetlo, recyklované materiály, 
drevo a oceľ. Kombinácia lacného a 
luxusného materiálu pôsobí veľmi 
netradične a vytvára príjemnú 

kombináciu pohodlia a luxusu. 
špeciálny tip: Bar je navrhnutý na 
certifikáciu LEED Platinum. 
adresa: 355 Elevents Street CA 94103, 
www.baragricole.com
dizajn: Aidlin Darling Design, www.
aidlindarlingdesign.com
interiér: nábytok je vyrobený na 
mieru

◄ klub

the BAttery 
Klub The Battery sa nachádza v historickej budove 
Musto Plaza, v jednej z najexkluzívnejších lokácií 
na svete - historickej štvrti Jackson Square. V 
minulom roku sa architekti rozhodli túto budovu 
pretransformovať do novej, modernej podoby. 
Návštevníci tu môžu navštíviť klub s plochou 50 000 
m² so štyrmi barmi, luxusnou reštauráciou, vínnou 
pivnicou, alebo si môžu prísť zahrať poker do herne, 
zacvičiť v posilňovni, alebo sa vyhriať vo vírivke pre 
20 osôb. Nechýba tu ani 14 apartmánov Deluxe Inn. 
Veľa možností ponúka aj klub The Battery. Návštevníci 
môžu ochutnať úžasné jedlo v luxusnej indoor/outdoor 
reštaurácii a navštíviť umelecké a gastronomické akcie.
špeciálny tip: Interiér je vytvorený slávnym 
dizajnérom Kenom Fulkom. Unikátny nábytok je 
vyrobený z mramoru, masívneho orechového dreva a 
nerezovej ocele.
adresa: 17 Battery St, San Francisco, CA 94111, at Pacific 
Ave in Financial District. www.thebatterysf.com
architektúra a dizajn: Dave Sheppart (FME) www.
fme-arch.com, Ken Fulk, www kenfulk.com 
interiér: nábytok je vyrobený na mieru od FME 

obchod ►

Aethersf
Vôbec prvý samostatne stojaci obchod od Apparelu sa 
nachádza v časti The Proxy vo Hayes Valley. Majitelia Aether 
vytvorením stavby poverili architektov z ateliéru Envelope 
a+d, s ktorými zároveň veľmi úzko spolupracovali. Vytvorili 
projekt postavený z montovaných troch recyklovaných 
prepravných kontajnerov, ktoré sú zložené zo skla a kovových 
komponentov. Tovar v obchode AETHERsf jednoducho visí 
na kovových systémoch. Interiér poskytuje hosťom sklenený 
lounge priestor na príjemné oddychovanie.
špeciálny tip: Všetky stavebné práce boli zabezpečené 
miestnymi zdrojmi zo San Francisca. Spoločnosť Chris French 
Metal, Inc. poskytla kompletnú konštrukčnú a architektonickú 
kovovýrobu.
adresa: 489 Hayes Street, San Francisco, CA 94102, www.
aetherapparel.com
architektúra a dizajn: Envelope A&D v spolupráci s Thierry 
Gaugain, www.envelopead.com
interiér: Proxy SF, Insight Construction, New Bohemia Sign 
Company, Lori Katz, Group, Amber Flooring, A Coat Above 
Painting, RK Conveyors, Roman Shade Company, Ad-Lite 
Crane Service, Lewis M. Merlo Inc. a Metropolitan Glass
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kancelária ►

Air BnB
Headquarter Airbnb, nachádzajúci 
sa v starej budove skladu v štvrti 
SoMa, zaberá jeden a pol podlažia 
s plochou 72 000 m². Architekti sa 
rozhodli poňať interiér výtvarným 
spôsobom a vytvorili miestnosti 
s rôznymi tematickými vzormi. 
Použité sú vysoko kvalitné materiály, 
ktoré zachovávajú moderný vzhľad. 
Pracovné priestory sú priestranné a 
pohodlné a zamestnanci sa sami môžu 

rozhodnúť, v ktorej z nich pracovať.
špeciálny tip: Súčasťou kancelárie je 
kaviareň s názvom Ate Ate Ate. Názov 
je slovnou hračkou, vytvorenou z čísla 
na adrese 888. 
adresa: 888 Brannan Street, San 
Francisco, www.airbnb.com
architektúra: Gensler, m.gensler.com
dizajn: Interior Design Fair, www.
interiordesignfair.com

◄ hotel

hotel ZettA sAn frAncisco, A 
Viceroy hotel
Hotel Zetta sa nachádza v neoklasicistickej budove postavenej v roku 1913 a architekti 
tento štýl rešpektovali. V jeho interiéri však použili ultra moderný nábytok vyrobený 
z drahých, no trvalo udržateľných materiálov.  Reštaurácia a piváreň sú navrhnuté v 
typickom britskom štýle a môžete tu dokonca nájsť aj typické londýnske červené telefónne 
búdky. Na ploche 2 760 m² je 116 izieb a apartmánov, konferenčné a verejné priestory.

špeciálny tip: Fitnes, wellness centrum a herňa sú navrhnuté v retro štýle. 
adresa: 55 5th Street, CA 94103,  wwwviceroyhotelgroup.com/en/zetta 
dizajn: Dawson Design Associates, www.dawsondesignassociates.com 
interiér: Lusive Décor, Lusive, Calligaris, Luceplan, Marset, Kohler, Architex a ďalšie

◄ zelená architektúra

terMinAl 3 sAn frAncisco 
internAtionAl AirPort
Architekti sa pri rekonštrukcii terminálu T3 rozhodli vytvoriť 
čistý a moderný interiér v minimalistickom štýle. Hlavnou 
myšlienkou bolo priniesť do neho kus mesta s množstvom 
umeleckých inštalácií. Na rekonštruckiu sú použité trvalo 
udržateľné materiály a významné využitie tu má prirodzené 
denné svetlo a obnoviteľné zdroje energie. Vetracie systémy 
spotrebujú o 20 percent menej energie než klasické systémy. 
špeciálny tip: Tých, ktorí cestujú cez časové pásma, určite 
potešia jogové miestnosti a detské ihrisko pre deti. 
adresa: San Francisco International Airport, PO Box 8097 
dizajn a architektúra: Gensler arcitects, www.gensler.com 
nábytok: Gensler

san francisco 
TOP DIZAJNOVÉ ADRESY:

n  arudin Moderný nábytok, svietidlá a 
doplnky. Galleria Design Center, 101 Henry 
Adams Streer, Suite 303, www.arudin.com/
arudin_sf.htm 
n  khroMe studios - súčasný európsky 
nábytok. SFDC, Showplace 305, www.
khromestudios.com  

n  Wpa san francisco Dizajnový 
nábytok, svietidlá a doplnky SFDC, 
Showplace 160, www.wpasf.com 

foto: xxx
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vlajková predajňa ►

showrooM 
flexforM
Flexform v San San Franciscu je novým 
showroomom a zároveň vlajkovou predajňou 
značky, ktorá sa nachádza na západnom pobreží 
Spojených štátov. Umiestnený na prízemí v centre 
Design Districs na ploche 400 m² predstavuje 
modernú a novú kolekciu dizajnu a produktov. 
Manažér showroomu a partner značky Flexform 
Gregory Herman stojí za funkciou aj interiérom 
showroomu, pričom dokonale chápe filozofiu 
spoločnosti. Toto miesto je nielen príjemne 
pôsobiacou predajňou demonštrujúcou značku, 
ale aj dôležitým bodom, v ktorom si môžete 
vyskúšať produkty a konzultovať svoje želanie s 
profesionálnymi dizajnérmi.

špeciálny tip: Interiér bol kompletne vytvorený 
architektonickým tímom Flexform Spa. 
adresa: 145 Rhode Island Street, www.flexform.it 
dizajn: Flexform Spa 
nábytok: Flexform

cityguidesan francisco

◄ spa

sPA V hoteli MonAco
Spa butikového hotela Monaco sa nachádza v budove pôvodne 
postavenej v roku 1910. Elegantné fitnes centrum poskytuje 
ekologické kúpeľné procedúry, jacuzzi, saunu a parné kúpele, to všetko 
v príjemnej atmosfére luxusného hotela. Eklektický dekor, elegantný 
štýl a teplé farby podčiarkujú prísľub bezstarostného relaxu.

špeciálny tip: Tento hotel 
sa nachádza priamo v centre 
Theatre District, dva bloky od 
námestia Union Square. 
adresa: Hotel Monaco - San 
Francisco, 501 Geary Street, 

www.monaco-sf.com 
architektúra a dizajn:  
Andrea Dawson Designs, Inc, 
www.dawsondesignassociates.
com

reštaurácia ►

ABBot's cellAr
Táto reštaurácia je umiestnená v bývalom hoteli 
Valencia Hotel, ktorý bol v roku 1906 zničený 
zemetrasením. Návštevníci sa tu v uvoľnenej 
atmosfére môžu dozvedieť množstvo informácií 
o pivnom remesle, ktoré vzniklo v bývalých 
kláštoroch pred stovkami rokov. Interiérový dizajn 
je spojením historických stavebných prvkov a 
moderného dizajnu. Kamenná pivná pivnica 
pripomína kláštorné dedičstvo, rovnako ako knihy 
na rímse a historické texty.

špeciálny tip: Reštaurácia Abbot's Cellar je jedna 
z najlepších svetových reštaurácií v roku 2013.
adresa: 742 Valencia Street San Francisco, CA 
94110, www.abbotscellar.com
architektúra a dizajn: Lundberg Design, 
Olle Lundberg (architekt, dizajnér), Ryan 
Hughes (dizajnér, produktový manažér) www.
lundbergdesign.com
interiér: Nábytok je vyrobený na mieru od Tyler 
S. Bradford
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