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Do důchodu si pořídili nový dům a interiér veDo důchodu si pořídili nový dům a interiér ve
světlých barváchsvětlých barvách

Ve finském městě Mikkeli se v rámci veletrhu bydlení prezentoval i moderní srub,

který si postavil manželský pár ve středním věku. Plně totiž odpovídal tématu

letošního ročníku, kterým byl vliv bydlení na pohodu obyvatel.

Teplý vlněný koberec je zde spíše kvůli optickému pocitu tepla, v domě je podlahové vytápění. | foto: Petri Isomursu

Veletrh bydlení se ve Finsku koná každoročně a je určen všem, kteří se zajímají o
aktuální i budoucí trendy týkající se výstavby domů, ať již jde o architekturu,
materiály, design, vybavení interiéru, ale i úpravy okolí domů.

Město Mikkeli najdete na břehu jezera
Saimaa, přibližně dvě hodiny jízdy autem
od Helsinek. Okolí jezera vyhledávají
turisté již po staletí, tak nádherná přírodu
tu je. I proto zde najdete spoustu chat,
které Finové milují stejně jako Češi.

Komerční sdělení

Domácí lékař: co nejlépe zabere
na zánět dutin nebo bolesti
kloubů?

Nano-úklid jen 2x za rok –
Jednou NanoPěna, pak už
jenom voda! NanoPěna čistí a
chrání až 6 měsíců
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Kuchyň volně navazuje na obývací pokoj.

Zvenčí působí dům velmi moderním dojmem.

Mikkeli je známé také svou vojenskou
historií a v posledních letech se stalo
také důležitým administrativním a
obchodním centrem oblasti. I proto si jej
vybrali manželé Leea a Timo pro trvalé
bydlení a nadcházející „stáří“.

Vliv bydlení na pohodu obyvatelVliv bydlení na pohodu obyvatel

Oficiální téma letošního veletrhu znělo
„Vliv bydlení na pohodu obyvatel“. Navazovalo na prezentaci realizované výstavby
rezidenční oblasti zvané Kirkonvarkaus. Výstavba zde vznikla s cílem využít
výhodnou polohu u jezera Saimaa v kombinaci s přírodními hodnotami, které
místo nabízí, čímž se myslí především dostatek stromů a zeleně.

Současně jsou domy situovány tak, aby
měli obyvatelé zajištěný výhled na jezero
téměř z každého úhlu, a mohli si tak užívat
příjemné prostředí pro bydlení a relaxaci.

Vegetace na břehu jezera je chráněná, aby
poskytovala útočiště žábám, stromy slouží
jako přistávací plocha „létajícím veverkám“.

V krásné lokalitě plné vzrostlých stromů s
výhledem na jezero Saimma nalezli
manželé Leea a Timo klid na zaslouženou
relaxaci. Děti jim už vyrostly a odešly z

domu, proto se nemuseli obávat zvolit světlý moderní interiér domu. Stavební
společnost jim nabídla možnost individuální výstavby domu přímo na míru.

„Když jsme se s manželkou rozhodovali, kde vybudujeme naše ‚hnízdečko‘, oba
nás napadlo jediné, lokalita poblíž jezera Saimaa,“ svěřuje se Timo a dodává:
„Toto místo jsme velmi dobře znali, protože jsme zde několikrát navštívili naše
dlouholeté přátele, kteří si zde pořídili víkendový domek.“

Manželé nešli zcela cestou individuálního projektu, dali přednost typovému domu
Toive, který byl však upraven podle jejich představ. Exteriér domu má tak ryze
moderní vzhled, přesto je kombinace přírodních tónů dřeva s antracitem velice
působivá a tvoří příjemný celek s okolní přírodou.

„Pozorovat z terasy či z okna veverky přeskakující z jednoho stromu na druhý, to je
ten nejlepší relax na světě,“ vypráví usměvavá Leea. „Vždy jsem si přála mít terasu
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Ve finském domě nemůže chybět sauna...

Ložnice majitelů je stejně jako celý dům
zařízena ve světlých přírodních barvách.

a hlavně kuchyni v bílé barvě, působí to tak čistě.“

Její nadšení je pochopitelné. V bytě, kde bydleli dlouhá léta, totiž měla přesný
opak: malý kuchyňský kout v tmavé barvě. „Jediná praktická věc na tom byla ta,
že když jsme měli dvě malé děti, tak na tmavých dvířkách kuchyňské linky nebyly
tolik vidět otisky dětských ručiček.“

„Plnění našeho záměru začalo setkáním s odborníky ze společnosti Kontio, na
kterém jsme se dohodli na účelu a potenciálním vzhledu našeho domu,“ vysvětluje
Timo, který si spolupráci s dodavatelem domu velmi pochvaluje.

„Podle našich požadavků vznikl projekt
domu na míru. Postupně jsme si vyjasnili
všechny podstatné informace sloužící k
hladkému průběhu stavby: kde je
pozemek, jaké jsou naše nároky na
velikost domu, místní regulativy a
podobně. Detailně jsme se seznámili s
jednotlivými kroky vývoje stavby tak,
abychom měli jasnou představu týkající
se času potřebného pro realizaci.
Následně jsme obdrželi cenovou kalkulaci a pak už to celé vypuklo. S výsledkem
jsme nadmíru spokojeni.“

„Na doladění interiéru jsme si pozvali bytového architekta,“ svěřuje se Timo s tím,
že nechtěli nic ponechat náhodě. „Když už jsme se vydali cestou vybudovat si
dům snů, tak se vším všudy. Navíc nejsme zkušení a nikdy bychom nezvládli sladit
kombinaci dřeva, kamene a lesklých materiálů s takovým citem.“

Technické informaceTechnické informace
Architektonický návrh domu: individuální návrh Toive Kontio Loghouses

Užitná plocha: přízemí 116,5+36 = 152,5 m2 (LH205), patro 94,5+30,5=125 m2
(LH205)

Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní stěny roubená
konstrukce z lepených hranolů šířka 205×220 mm, příčky v přízemí i v patře lehké
dřevěná konstrukce s dřevěným obkladem nebo zděné příčky

Skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolace, rohové spoje na rybinu –
krycí panely

Výplně otvorů: finská euro okna ze severské borovice značky Kontio, s izolačními
trojskly, vnitřní dřevěné dveře

Sauna: finská sauna Kontio Loghouses

Vytápění: podlahové

Dodavatel srubového domu: Kontio Loghouses
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(62 PŘÍSPĚVKŮ)

Autoři: pro iDNES.cz , lek

Témata: Finsko, Důchod, Helsinky, Srub, kuchyně, Saimaa

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Vodní kámen bude minulost
Vyřešíme vodní kámen bez použití chemie se zárukou vrácení peněz!

Montáž klimatizace
Nabízíme profesionální montáž klimatizačních jednotek. Svěřte montáž
odborníkům.

Kuchyňská studia Gorenje
Navštivte nás v Praze nebo Ostravě. Zaměření návrh výroba montáž.

Kam dál?Kam dál?
Montovanou dřevostavbu složiliMontovanou dřevostavbu složili
jako lego. Stěhovali se za tři měsícejako lego. Stěhovali se za tři měsíce
Nedaleko finského hlavního města vyrostl během tří
měsíců příjemně řešený dům, určený pro mladou rodinu se
dvěma dětmi....

Srub má dvě prosklené stěny,Srub má dvě prosklené stěny,
soukromí majitelů vyřešily roletysoukromí majitelů vyřešily rolety
Kde je málo slunce, musí přibýt okna. Nebo ještě lépe celé
prosklené stěny. Takto vyřešila mladá rodina s dvěma
dětmi...

Dřevostavba, kde na přání majitelůDřevostavba, kde na přání majitelů
vládne bílá barva a masivní dřevovládne bílá barva a masivní dřevo
Masivní dřevo a bílá barva. Tyto dva prvky se staly
základem pro dřevostavbu, kterou si nechal postavit
mladý...

Na Žižkově chce bydlet jako vNa Žižkově chce bydlet jako v
Alpách. Za svůj sen zaplatil 100 tisícAlpách. Za svůj sen zaplatil 100 tisíc
I v bytě v činžovním domě pod Žižkovskou věží se bude
Tomáš cítit jako ve svých milovaných Alpách. V dalším dílu...

Na terase mají i vířivku a saunu.Na terase mají i vířivku a saunu.
Luxusnímu bytu v Brně nic nechybíLuxusnímu bytu v Brně nic nechybí
Po osmi společně strávených letech se Martin s přítelkyní
Sabinou rozhodli vyměnit malý startovací byt za
perspektivní...
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Je jich pět a domov našli v ČeskémJe jich pět a domov našli v Českém
ráji. Všechny problémy překonaliráji. Všechny problémy překonali
Po dvanácti letech se manželé s třemi dětmi vraceli z
Barcelony a hledali bydlení. Pozemek sháněli v Českém
ráji....

Na souseda stížnosti neplatí. Pro nějNa souseda stížnosti neplatí. Pro něj
jsem mrňavý, zrzavý, křivý bonzákjsem mrňavý, zrzavý, křivý bonzák
Bydlím v paneláku, kde je všechno slyšet. Nově
nastěhovaný soused, kterému je 85 let, dělá v noci
neuvěřitelný...

Zsofia zvolila dobře. V přírodě siZsofia zvolila dobře. V přírodě si
postavila skromný a útulný důmpostavila skromný a útulný dům
Zsofia Fenyvesi chtěla ostatním ukázat, že i samotná žena
je schopná postavit si vlastní dům. Pozemek našla ve
vesnici...

Dům na malém pozemku schovali doDům na malém pozemku schovali do
svahu, aby majitelé měli soukromísvahu, aby majitelé měli soukromí
Postavit dům v příměstské zástavbě Prahy není někdy
jednoduché. Velikost pozemku nebývá velká, soukromí pak
minimální....

Na Národní třídě v Praze se brzyNa Národní třídě v Praze se brzy
otevře stavba Drn za 1,5 miliardyotevře stavba Drn za 1,5 miliardy
Stavba nové budovy na rohu Národní třídy a Mikulandské
ulice v centru pražské památkové rezervace se chýlí ke
konci....

Dům, kde si mohou hrát malí i velcí,Dům, kde si mohou hrát malí i velcí,
zaplnilo 25 milionů kostek legazaplnilo 25 milionů kostek lega
V dánském Billundu, kde byla stvořena světově proslulá
kostka lego, byl otevřený Lego house určený pro kreativce
bez...

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej, Byt 2+1, 60m2, Červený Kostelec
Červený Kostelec, Koubovka
na vyžádání

Více z nabídky 70 137 nemovitostí

Dvoupodlažní mezonet
si navrhla sama

Zlomené srdce léčí v
obytné sanitce.

Chtěli byt pronajímat,
ale po opravách v něm
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Kuřte, chovejte zvířata. Nájemník
si může v bytě dělat, co chce

Z paneláku do luxusního
rodinného domu: na zahradě je i
vodní kaskáda

Konec útrap s čuňaty. Čistota v
bytě i na chodbě je soudně
vymahatelná

Koupelna, kde se do vany chodí
dveřmi a sedátko WC je
vyhřívané

Novinka: do bytu si můžete
přivést podnájemníka bez
souhlasu majitele

Ze Slovenska odešel bydlet do
Prahy. Doplatil na slušnost a
dobrotu

Výměna vchodových dveří do
bytu: co vás čeká a co od nich
můžete chtít

Nájemník, nebo podnájemník.
Pozor, jeden z nich si může dělat,
co chce

Pět nejčastějších mýtů o
vytápění. Vysvětlení polopravd a
omylů

Čím si nejlépe ohřát vodu v
koupelně: novinky, které šetří
náklady

Dlužníci v SVJ můžou připravit o
střechu nad hlavou i platící
sousedy

Ze statku mají třígenerační
bydlení s vůní dřeva a kinem ve
stodole

Právě čtetePrávě čtete
Pět situací vlhkosti v domě, a jak
je řešit

Bydlení českých miliardářů.
Luxusní domy jim staví špičkoví
architekti

Devět triků pro malou kuchyň.
Víme, jak ji zařídit, aby se do ní
vešlo vše

Panelák jim byl těsný, tak si
postavili v zahrádkářské kolonii
jurtu

Jak nezabít souseda v paneláku
kvůli hluku? Pomůže speciální
vlna

Postavit dům za rozumné peníze
není problém. Dokonce ani ve
svahu

Krbová kamna. Jak vybrat ta
nejvhodnější a na co si dát pozor

Jímka, septik, nebo domovní
čistírna odpadních vod? Výhody i
nevýhody

Pozor na LED osvětlení. Může
vám narušit spánek, ale i nabudit
výkon

Bydlení v rezavém plechu

VIDEO: Miliardář Petr Kellner
dostavěl své luxusní sídlo v
Podkozí

Prvních šest kroků ke stavbě
nového domu

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Máslo | Domácí politika | Doklad o
zaplacení | kamion | Mzdová
kalkulačka | Vtip | Kladno |
Testování | Olomouc | Chrudim |
NATO | Karlovy Vary | jízdné |
Chorvatsko | Boeing | Karviná |
Psycholog | Děčín | Morava | Mýto |
Klatovy | Exekuce | Chomutov |
Elektromobil | Návštěvy | Vlak |
Zaměstnání

majitelka. Nebála se
černé

Proměna mu trvala čtyři
měsíce

raději budou bydlet
sami

METRO

Nákupní centrum Jiřího
Káry i prchající Kajínek

CESTOVÁNÍ

Na Monínci jako na
ledovci. Začíná lyžování

RUNGO

Sedm otázek, které
nesnáší žádný běžec

BYDLENÍ

Luxusnímu bytu v Brně nic
nechybí

TECHNET

Hawking zveřejnil
disertačku. Co se stalo?
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