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Krb ve srubu nemůže chybět. | foto: Architect́ s office DIA – Moskva

Ruský magnát si pořídil u Moskvy srub. Má v němRuský magnát si pořídil u Moskvy srub. Má v něm
bazén i kinosálbazén i kinosál

Ačkoliv je vlastníkem hned několika nemovitostí v centru Moskvy, rozhodl se ruský

magnát opustit je a odstěhoval se na okraj metropole. Pro bydlení si vybral moderní

srub.

Možná paradoxně nenašel inspiraci doma, ale při svých četných zahraničních
cestách. Vybral si dům Lotus z masivního dřeva, který vyrábí největší světový
producent těchto domů, finská firma Kontio. Ta v posledních letech vyváží do
Ruska velké množství srubových domů, jde zde o módní trend, jemuž bohatí
Rusové velmi rychle podlehli.

Pro ruský trh se dovážejí typické srubové domy z masivní kulatiny velmi často.
Masivní kulatina může být buď masivní frézovaná, nebo lepená frézovaná, která
se nekroutí ani nepraská.

Komerční sdělení

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

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

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

Dalších 17 fotografií v galerii
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Srub působí zvenčí jako tradiční dřevěná stavba.

Jídelna nabízí osm míst u velkého stolu. Vnitřní bazén funguje po celý rok. Díky dřevu
není nutná žádná speciální klimatizace.

Dům v příroděDům v přírodě

Movitý majitel si přál bydlení v přírodě, díky finančním
prostředkům si mohl dopřát jak velký pozemek, tak i
luxusní vybavení. Cena domu se včetně spodní stavby
(bez vnitřního vybavení) pohybuje kolem 380 000 eur. 

Další peníze však majitel investoval do vnitřního
vybavení. Nechybí zde tak například domácí kinosál s
plochou 60 m2, zatímco obývací pokoj s krbem má
"pouhých" 39 m2. K dispozici má majitel i vnitřní bazén, vlhkost z vody dům ani
jeho obyvatele nijak nezatěžuje. Pokud totiž vlhkost vzduchu uvnitř domu stoupne,
má dřevo přirozenou schopnost ji pohlcovat. Jakmile naopak vlhkost vzduchu
uvnitř klesá, dřevo ji začne zpět do vzduchu uvolňovat.

Dřevostavby vyrobené ze severské
borovice mají unikátní vlastnost efektivně
vyrovnávat teplo i vlhkost uvnitř domu. Ta je
ve srubových domech v ideálním rozmezí
od 30 do 55 procent.

V létě tak bývá ve srubových domech
příjemný chládek, v zimě naopak teplo.

Dřevo totiž nemá takzvanou tepelnou paměť.

Suterén domu je určený pro relaxaci (právě zde je kinosál), ale také pro technické
zázemí včetně prádelny. V přízemí je hlavní obytný prostor s kuchyní, jídelnou a
obývacím pokojem, ale také bazén a velký dětský pokoj. Do prvního patra umístili
architekti ložnici, koupelnu a pracovnu, nechybí dětská ložnice.

Mohlo by vásMohlo by vás
zajímatzajímat
Nejste sice magnáti, ale
chcete v klidu relaxovat na
chalupě nebo chatě?
Vyberte si svou
víkendovou nemovitost na
Reality.iDNES.cz.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Technické informaceTechnické informace
Architektonický návrh domu: katalogový model Kontio Loghouses
Design interiéru: Architect´s office DIA - Moskva
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(39 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: řez

Témata: kuchyně, příroda, Rusko, Bydlení , Dřevostavba, chalupa, Moskva, Srub
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Domácí kinosál v suterénu

Velikost pozemku: 2 600 m2
Zastavěná plocha: 210 m2
Užitná plocha: 471,3 m2 (suterén 196,20 m2;   přízemí 204,90 m2; 1.patro 70,20 m2)
Terasy: 73,20 m2
Balkón: 25,70 m2
Konstrukce: zděný suterén, přízemí a první patro mají obvodové a vnitřní stěny z
roubené konstrukce z masivní kulatiny (severská borovice ) 210 mm, příčky v přízemí
i v patře trámová konstrukce

Skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolací, krytina šindel
Výplně otvorů: dřevěná okna s izolačními trojskly, vnitřní dveře dřevěné do
obložkových zárubní – dodavatel Kontio Loghouses
Vytápění : podlahové vytápění, krbová kamna
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses

Kam dál?Kam dál?
Luxusní srub nabízí komfort aLuxusní srub nabízí komfort a
pohodlí. Nechybí v něm sauna anipohodlí. Nechybí v něm sauna ani
krbkrb
Současné finské sruby nabízejí mimo jiné komfort jako
luxusní horské chaty ve vyhlášených lyžařských oblastech.
To...

Postavili si vysněný srubový důmPostavili si vysněný srubový dům
mezi borovicemi. Mají klid a pohodumezi borovicemi. Mají klid a pohodu
Příroda, pohoda a relaxace. To byla představa pracovně
hodně vytíženého manželského páru o druhém bydlení.
Přes týden...

Srub jim postavili za týden. BylSrub jim postavili za týden. Byl
připravený do posledního detailupřipravený do posledního detailu
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NejčtenějšíNejčtenější

Další z rubrikyDalší z rubriky

Rozhodli se pro dřevěný srub, protože rodina vlastní les a
dřevěná stavba se mezi zvlněné kopce s loukami a lesy...

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...

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...

Ostrovní dům si vystačí sám.Ostrovní dům si vystačí sám.
Elektřinu ze sítě používá jen jakoElektřinu ze sítě používá jen jako
zálohuzálohu
Vítězem architektonické soutěže Český ostrovní dům 2017
se stal projekt soběstačného domu pro čtyřčlennou
rodinu....

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....

více zpráv
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Alcatraz či luxusní ghetto. I tak se
říká projektu na Žižkově

Jiným nabízí luxusní bydlení,
sama si počkala, až půjdou ceny
dolů

Vystudovala matematiku,
pracovala jako bankéřka, teď
zařizuje byty

Postavili si dům ve stodole. Mají
pohodlí novostavby i kouzlo
historie

Nevzdávejte se celoplošných
koberců. Návod, jak je dobře
přilepit

Koupili okal jako chatu. Po
přestavbě z něj mají skvělý dům

Majitelé vsadili na jednoduchost,
mají nadčasový a pohodlný dům

Prémiová hliníková okna za cenu
dřevěných eurooken

Chtěli levně bydlet. Za 800 hodin
si sami postavili vytoužený
domek

Rychlokurz bydlení pro každého:
jak na obývací pokoj spojený s
kuchyní

Rychlokurz bydlení pro každého:
co potřebujete vědět o koupelně

Stavební povolení, pak
kolaudace. Zapomeňte, pravidla
jsou dávno jiná

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

Domek v dělnické kolonii se poDomek v dělnické kolonii se po
přestavbě proměnil na modernípřestavbě proměnil na moderní
bydleníbydlení
Dům je součástí historického souboru dělnické kolonie,
která vznikla v průmyslové části jižního Londýna na
přelomu 18....

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej rekreační chalupy u Strakonic
Horní Poříčí, okres Strakonice
499 000 Kč

Více z nabídky 70 135 nemovitostí

Chtěli byt pronajímat,
ale po opravách v něm
raději budou bydlet
sami

Na souseda stížnosti
neplatí. Pro něj jsem
mrňavý, zrzavý, křivý
bonzák

Na terase mají i vířivku a
saunu. Luxusnímu bytu v
Brně nic nechybí

VIDEO

Před 100 lety vyvrcholila
bitva u Caporetta

EKONOMIKA

V Česku roste zájem o
potraviny z Německa

ONA

Nevidomí manželé mají
nový domov

PLAYTVAK.CZ

PREMIÉRA 1. díl Single
Man: Rande naslepo

TECHNET

Záhadný kód Matrixu
rozluštěn?
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