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Osobný... taký by mal byť 
každý interiér

Bolo povolanie dizajnérky vždy vaše vysnívané?
Nie... Ale vždy som vedela, že chcem robiť 
niečo, čo budem robiť srdcom a bude to zá-
roveň aj niečo perspektívne. Keď som ako 
malá stále presúvala nábytok, netušila som 
ešte, že toto je ONO ;) Vyštudovala som 
masmediálnu komunikáciu a pracovala v te-
levíznej produkcii, odkiaľ som postupne ziš-
la na túto vlastnú cestu.
 
Ako vznikla Feel Home Factory? 
Zmiešala som všetko, čo viem. Koordinovať, 
tvoriť, vybaviť, vyrobiť, zladiť, dať do toho dušu 
a všetko to správne prepojiť. Ale bez ľudí, ktorí 
vás podporia a prvého odvážneho klienta, kto-
rý vám dá dôveru bez vašej predchádzajúcej 
praxe to tiež nepôjde.
 
Nájdeme pod touto značkou aj nábytok a do-
plnky s vaším autorským rukopisom?
Áno. Značku máme rozdelenú na dve časti. 
Design by FHF, čiže priestory, ktoré sme dizaj-
novali, a FHF interiors & furniture, pod kto-
rou sa nájdu kúsky priamo z našej dielne. Nie 
sme predajňa nábytku, naopak, snažíme sa pre 
klienta do interiéru, ktorý vytvárame, navrh-
núť a vyrobiť presne to, čo zapadá len do jeho 
priestoru a vytvoriť tak osobitý domov s uni-
kátnymi prvkami. Vlastné doplnky budú našou 
ďalšou kapitolou.

Ktoré materiály sú vaše obľúbené a nechýbajú 
vo vašich realizáciách a návrhoch?
Čo sa týka materiálov v interiéri, sú to všetky 
kvalitné základy ako kameň, drevo, kov, prí-
padne sklo. Ak ide o náš nábytok, zameria-
vame sa na drevo vo všetkých možnostiach 
spracovania, v kombinácii s kožou, koženkou 
a čalúnnickými textíliami.

Na akom projekte momentálne pracujete?
Je toho viac, okrem samotného zariaďova-
nia sa snažím koordinovať si aj stavebné prá-
ce a pripraviť  priestor tak, aby už pri finálnom 
dizajnovaní boli potrebné minimálne stavebné 
zásahy. Tento rok sme zrekonštruovali krásny 
vidiecky dom na strednom Slovensku, dokon-
čili podkrovný mezonet a okrem ďalších men-
ších zákaziek finalizujeme administratívnu bu-
dovu s našim nábytkom na mieru.

Ako to vyzerá u vás doma, preferujete v interié-
ri nejaký konkrétny štýl?
U mňa doma... Ako vo vzorkovej predajni :) 
Môj byt a mojou rukou nakreslená kuchyňa 
a posteľ boli prvé kúsky, ktoré som si s malou 
dušou dala vyrobiť na mieru. Keď prišli prvé 

ohlasy, povedala som si, že tomu dám me-
no a nemusím klientom za každú cenu kupo-
vať v obchode aj to, čo sa nehodí. Štýl, akým 
by som to nazvala, je moderný, zároveň teplý 
a hlavne osobný... Taký by podľa mňa mal byť 
každý interiér.

Ktorý kútik vo vašom domove je váš najobľúbe-
nejší? 
V kúpeľni nechytám signál a najviac sa vždy te-
ším do svojej ,,zen“ vane.

Máte obľúbenú dizajnérsku značku, prípadne 
dizajnovú ikonu, ktorú už vlastníte, alebo o nej 
snívate?
Mám rada rôzne štýly a tým pádom aj rôzne 
značky. Páčia sa mi produkty značky Eichholtz 
a John-Richard a dostáva sa mi pod kožu aj 
štýl, ktorý kombinuje nekombinovateľné, tzv. 
eclectic style. U mňa doma však, paradoxne, 
zakopnete o dve Barcelony, ktoré sú pre mňa 
jednoduchým a večným kúskom. 
 
Cestujete rada a často? Kde ste boli naposledy?
Cestujem vždy, keď mi to moja práca umožní 
a môžem si to dovoliť. Aktuálne mám za sebou 
jednu z najlepších dovoleniek, Kostariku.
 
Čo pre vás znamená relax, luxus alebo pravi-
delný rituál, ktorý dobíja baterky?
Bez cestovania by som nedokázala fungovať. 
Preto sa doma snažím pracovať každý deň, 
a ak mám deň, keď pracovať nemusím, snažím 
sa vždy niekam ísť, aj keď len pár kilometrov za 
mesto. Luxusom je pre mňa každý takýto deň 
a motivuje ma to pracovať.

V jej štýle:

text Andrea Gregorová foto archív Simony Šándorovej a firiem

Práca bytovej štylistky Simony Šándorovej je vzdialená trendu nordic 
štýlu či úsporného minimalizmu. Naopak, vyžíva sa v zariaďovaní 
interiérov, ktoré môžeme označiť za glamour, trošku boho a hlavne 
chic. Ako vyzerá jej domov a prečo sa v ňom občas cíti ako 
vo vzorkovej predajni?

Pri zariaďovaní interiéru je 
dôležitý jednoduchý a kvalitný 
základ. To, čo sa následne 
doplní k zemitým farbám 
a prírodným materiálom, je už 
len na dizajnérovi a osobnosti 
klienta.

Páči sa mi drevo vo všetkých 
možnostiach spracovania, 
v kombinácii s kožou, koženkou 
a čalúnnickými textíliami.

U mňa doma nájdete aj dve kreslá Barcelona, 
ktoré navrhol Mies van der Rohe. Sú pre mňa 
nadčasovým kúskom.

Bez cestovania by som 
nedokázala fungovať. 

Jedna z mojich najlepších 
dovoleniek bola na Kostarike.

Svietidlo Teardrop, 
John-Richard

Bedroom bench, 
FeelHomeFactory

Kreslo Carver, 
Essential Home

Stolík Empire, 
Boca de Lobo


