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Terasa lemuje prakticky celý dům. | foto: Studio Hans Koistinen

Mladý pár si pořídil elegantní roubenku sMladý pár si pořídil elegantní roubenku s
moderním interiéremmoderním interiérem

Mladý manželský pár si postavil elegantní roubenku z lepených hranolů z finské

severské borovice. V rozích je spojují tesařské pláty ve tvaru rybiny, z estetických

důvodů jsou rohy překryté krycími panely. Uvnitř však najdete moderní interiér s

romantickými prvky.

Dům postavený ve finském městě Himos ukazuje, že
mladí Finové sice ctí skandinávské tradice postavené
na přírodních materiálech a barvách, ale nevyhýbají se
ani moderním doplňkům z plastu či kovu. Dřevo je
tu přiznané jak uvnitř, tak zvenčí, není to však
sendvičová dřevostavba, ale roubenka z lepených
trámů.

Moderní interiér v mléčně bílé lazuře dodává domu jedinečnou atmosféru. Působí
velmi příjemně. Většina nábytku je v bílé barvě, kterou „narušuje“ pouze podlaha z
přírodního dubu, kuchyňská linka je v kombinaci dubu a bílého laku, oživením jsou
i použité doplňky.

Může se hoditMůže se hodit
Také chcete bydlet podle
svých snů a přání?
Vyberte si své nové
bydlení na
Reality.iDNES.cz. Nabízíme
domy, byty i pozemky po
celé ČR.

Komerční sdělení

Uklízí jenom 2x za rok –
Nanopěna original jednou vyčistí
a pak už jen stačí občas otřít
vodou bez chemie

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

Jak se neotrávit léky? Jak je
brát, nakupovat, vybírat,
kombinovat.

Dalších 23 fotografií v galerii
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Oranžový obraz „supluje“ v prostoru slunce.

Oboustranný krb je obložený bílými dlaždicemi.

Výrazný barevný prvek představuje oranžový obraz u schodiště. Ve světlém
prostoru působí jako zářící slunce. Hlavní obytný prostor otevřený až do štítu domu
je elegantně propojený s terasou, která lemuje prakticky celý dům a umožňuje
jeho majitelům užívat si během teplých dní příjemné počasí venku.

Oboustranně přístupný krb představuje výraznou dominantu interiéru, díky bílému
obkladu však jeho hmotnost prostor nezatěžuje, naopak funguje i jako příjemné
oddělení kuchyňské části od obývací.

V domě nesmí chybět samozřejmě klasická finská sauna, která je velice často ve
Finsku vyřešená včetně oken, s tím se u nás příliš nesetkáme. Jde nejen o
příjemný, ale také praktický detail: sauna se dobře vyvětrá. Za povšimnutí stojí i
venkovní vířivka, která najde své využití během celého roku.

Stavba ze dřevaStavba ze dřeva

Celý dům je postavený z finské jemnoleté borovice, která roste v polárních
oblastech ve velmi drsných klimatických podmínkách. Její letokruhy jsou proto
podstatně hustší a těsnější, má tak výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti než
borovice středoevropská, případně jiné dřeviny.

Drsné podmínky mrazivých zim a
krátkého severského formují pomalu
rostoucí dřevo této borovice.

FotogalerieFotogalerie
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Základ interiéru tvoří dubová podlaha.

Trojskla zaručují tepelnou pohodu i v chladné zimě.

Představuje nejhouževnatější a
nejodolnější stavební materiál pro srubové
domy a roubenky.

Ty pak zaručují ideální vlhkost prostředí v
rozmezí 30 až 55 %. Díky optimální vlhkosti
bývá ve srubu mnohem méně prachu,
bakterií i virů, což znamená i zdravější

bydlení. Domy nabízejí tepelnou pohodu, v létě bývají příjemně chladné a v zimě
velmi rychle vytopené.Zobrazit fotogalerii

Lepené trámyLepené trámy
Použité lepené trámy Kontio se v komorách během 21 dní postupně vysušují na 18%
vlhkosti. Nejde tedy o šokové vysoušení dřeva, lignin tak zůstane nepoškozený, proto
dřevo zůstává pružné.

V případě této technologie nejde o takzvané mrtvé dřevo. Lepené trámy se nekroutí,
dochází pouze k sedání domu, a to přibližně jeden centimetr na jeden výškový metr.
každoročně se provádí rektifikace, kontrola a utažení šroubů, které konstrukcí
procházejí.

Technické informaceTechnické informace
Architektonický návrh domu: individuální model
Velikost pozemku: 1 500 m2
Konstrukce: spodní stavba zděná, obvodové stěny roubená konstrukce z lepených
hranolů šířka 205 x 275 mm, příčky v přízemí trámové, příčky v podkroví rámová
sloupková konstrukce s opláštěním palubkami
Skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolace, lehká střešní krytina 

converted by Web2PDFConvert.com

https://bydleni.idnes.cz/finska-roubenka-s-modernim-interierem-dx5-/foto.aspx?r=stavba&c=A141129_222401_stavba_rez&foto=REZ579532_Srubove_domy_kontio_exterier_himos.jpg
https://bydleni.idnes.cz/finska-roubenka-s-modernim-interierem-dx5-/foto.aspx?r=stavba&c=A141129_222401_stavba_rez&foto=REZ579541_e_domy_kontio_pohled_z_galerie_himos.jpg
https://bydleni.idnes.cz/finska-roubenka-s-modernim-interierem-dx5-/foto.aspx?r=stavba&c=A141129_222401_stavba_rez&foto=REZ579539_ove_domy_kontio_kozena_sedacka_himos.jpg
https://bydleni.idnes.cz/finska-roubenka-s-modernim-interierem-dx5-/foto.aspx?r=stavba&c=A141129_222401_stavba_rez&foto=REZ57953c_Srubove_domy_kontio_loznice_himos.jpg
https://bydleni.idnes.cz/finska-roubenka-s-modernim-interierem-dx5-/foto.aspx?r=stavba&c=A141129_222401_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/finska-roubenka-s-modernim-interierem-dx5-/foto.aspx?r=stavba&c=A141129_222401_stavba_rez&foto=REZ579535_Srubove_domy_kontio_jidelna_himos.jpg
https://bydleni.idnes.cz/finska-roubenka-s-modernim-interierem-dx5-/foto.aspx?r=stavba&c=A141129_222401_stavba_rez&foto=REZ579539_ove_domy_kontio_kozena_sedacka_himos.jpg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


VSTOUPIT DO DISKUSE
(85 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: řez

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

 

Výplně otvorů: finská euro okna ze severské borovice značky Kontio, s izolačními
trojskly, vnitřní dřevěné dveře 
Sauna: instalovaná finská sauna Kontio
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna 
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses

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

Nejlevnější Pneu v akci
Využiju akční ceny pneu! Taky mi je dovezou do 24hod zdarma.

Kdo je váš příští prezident?
Zapojte se do hry Prezident 21, ve které Češi hledají příštího prezidenta!

Kam dál?Kam dál?
Ruský magnát si pořídil u MoskvyRuský magnát si pořídil u Moskvy
srub. Má v něm bazén i kinosálsrub. Má v něm bazén i kinosál
Ačkoliv je vlastníkem hned několika nemovitostí v centru
Moskvy, rozhodl se ruský magnát opustit je a odstěhoval se
na...

Když chata vypadá jako lesní sídlo.Když chata vypadá jako lesní sídlo.
Majitelé si ji užívají po celý rokMajitelé si ji užívají po celý rok
V Česku je chataření velmi rozšířené a tradiční, jinde ve
světě tato záliba tak rozšířená není. Existuje však jedna...

Pár z Brna hledal pěkné bydlení vPár z Brna hledal pěkné bydlení v
Praze, skončil ve srubu na SlapechPraze, skončil ve srubu na Slapech
Když se manželský pár rozhodl kvůli práci přestěhovat se
do Prahy, dlouho marně hledal vhodný pozemek k
postavení domu....

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

více zpráv
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Další z rubrikyDalší z rubriky

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...

Hledání domova skončilo. ModerníHledání domova skončilo. Moderní
chalupu si postavili v CHKO Beskydychalupu si postavili v CHKO Beskydy
Příkrý svah, za zády les a výhled do malebné krajiny,
manželům bylo okamžitě jasné, že tady chtějí mít nový
domov....

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....

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....

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej bytu 2+kk, 57 m2 s balkonem 9 m2 v Rezid...
Praha 7, Holešovice, Osadní
5 044 000 Kč

Více z nabídky 70 160 nemovitostí

Chtěli byt pronajímat, Na souseda stížnosti Na terase mají i vířivku a
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Raketová kamna na dřevo topí
superlevně. Postavíte je za pár
stovek

Záchod, který mění výšku podle
velikosti svého uživatele

Neplaťte za pozemek zbytečně.
Soud je od ledna na vaší straně

Toaleta, co se nesplachuje a
nezapáchá. Nadchne ekologa,
ušetří peníze

Vyzkoušeli jsme kuchyňská
studia. Podívejte se, jak dopadl
test

Chata na pilotách dokazuje, že i s
minimem lze získat maximum
pohodlí

Ze staré půdy vznikl moderní byt
plný světla a s terasou pro gril

Domy z polínek, pilin a malty:
levné a šikovné stavění bez
hypotéky

Obrazem: Lisované sklo ze
šedesátých let na kráse
neztratilo

Chcete vytápět hodně levně?
Pravda a mýty o rekuperaci i
jejích cenách

Jak ušetřit náklady při stavbě
domu: pozor na položkový
rozpočet

Prodej domu bez energetického
průkazu

Právě čtetePrávě čtete
Ze stodoly i kozího chlívku
dokážou vytvořit nádherné
bydlení s duší

Bydlí v 2+kk. Podívejte se, jak si
IKEA poradila s malým prostorem

Proměna koupelny a kuchyně:
levně, snadno a hlavně rychle

Proč patří vila Tugendhat mezi
čtyři nejlepší vily na světě

Manuál pro domácí malíře a
natěrače aneb jak se vyznat v
barvách

Domek za 700 tisíc i s nábytkem
navrhl český architekt. Podívejte
se

Závity a patice: víte, kam co
našroubovat?

Vybíráme nejvhodnější topení do
rodinného domu

Kdo má opravit plot? Zakořeněné
pravidlo pravé ruky už 60 let
neplatí

Zateplení podkroví. Jak se
vyhnout plísním, vlhku a přehřátí
interiéru

Keramické obklady nerozeznáte
od dřeva ani mramoru. Barvy
však mizí

Neplaťte za pozemek zbytečně.
Soud je od ledna na vaší straně

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Šumava | Prostějov | Dům roku |
Pivo | Spojené státy americké |
Ponorka | Znojmo | Benefity |
Václav Havel | UFO | Akvapark |
ČSOB - Československá obchodní
banka | Twitter | Cukr | Brigáda |
chudoba | Humor | Chelsea FC |
Nemovitosti | Pracovní doba | Vejce
| Výpočet mateřské dovolené | Hluk
| lázně | Apple | Vězni | První dáma

ale po opravách v něm
raději budou bydlet
sami

neplatí. Pro něj jsem
mrňavý, zrzavý, křivý
bonzák

saunu. Luxusnímu bytu v
Brně nic nechybí

FINANCE

Na začátku byla 4 kila
brambor a štěstí

RUNGO

TEST: Čelovka, která se
při pohybu ani nehne

MOBILY

T-Mobile dá neomezená
data zdarma. Ale...

HRY

Starověký Egypt v
Assassin's Creed Origins

ČERNÁ KRONIKA

Horehronský rozparovač:
poslední popravený v

Najdete na iDNES.czNajdete na iDNES.cz posunout posunout
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