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Sedlová střecha a přírodní barvy domu se v borovém háji téměř ztrácejí. | foto: Kontio LogHouses

Postavili si vysněný srubový dům meziPostavili si vysněný srubový dům mezi
borovicemi. Mají klid a pohoduborovicemi. Mají klid a pohodu

Příroda, pohoda a relaxace. To byla představa pracovně hodně vytíženého

manželského páru o druhém bydlení. Přes týden sice bydlí dvojice v Bratislavě, ale

víkendy a veškeré volno chtěli trávit v klidu a mimo "civilizaci". Zvolili si proto srubový

dům.

Svůj vysněný srubový dům si manželé pořídili přibližně hodinu cesty autem za
Bratislavou. Není tak problém přesunout se rychle do města na případné jednání.
To byla také jedna z podmínek, aby dojezdová vzdálenost do města byla rozumná
v okamžiku, kdy se pracovní plány nečekaně změní.

Majitelka pracuje na "volné noze", takže někdy využívá rodinný "second house" i
po celý týden. A to stále častěji, protože v porovnání s bytem ve městě je bydlení
v domě a v zeleni mnohem příjemnější.

Komerční sdělení

Podzimní chřipka je tady. Jak se
vyhnout ordinaci?

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

Dalších 15 fotografií v galerii
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Obývací pokoj prosvětluje vedle velkých oken i další ve štítě, působí tak mnohem větším dojmem.

Není to totiž žádná chata nebo malý srub (užitná plocha domu je 150 m2), ale
opravdu komfortní bydlení se všemi výhodami, které současné technologie
nabízejí.

Zároveň však dům splňuje představy
majitelů o zdravém prostředí v interiéru
včetně nezaměnitelné vůně dřeva, které
"dýchá" a vyrovnává tak vnitřní vlhkost na
optimální úroveň v rozmezí 30 až 55
procent.

Navíc dům stojí u lesa, v borovém hájku,
takže majitelé mají dostatek soukromí pro
trávení volného času.

Dvoupodlažní dům se sedlovou střechou
svým tvaroslovím připomíná severskou

architekturu i barevnost, což odpovídá  finskému dodavateli se zastoupením v
Česku. Jde o dřevostavbu z masivu postavenou ze severské borovice. Ta má
specifické vlastnosti, například velmi dobře vyrovnává teplotní odchylky.

Dům, kde se dobře relaxujeDům, kde se dobře relaxuje

V přízemí je umístěný obývací pokoj, otevřený do krovu,
takže působí mnohem větší, než ve skutečnosti je.
Tomu napomáhá i komfortní osvětlení denním světlem,
kromě klasických oken zde totiž nechybí ani další okno
umístěné ve štítě.

V přízemí mají majitelé k dispozici také kuchyni se vším
možným dostupným vybavením a jídelnu. Je zde i pokoj
pro hosty, samostatné WC a technická místnost s
pračkou i sušičkou a komora na nezbytné věci pro zahradu. Dům je částečně
podsklepený, vstup je právě přes technické zázemí domu.

Na galerii se vešly dvě ložnice (jedna z nich slouží také jako pracovna),
hygienické zázemí i malý odpočivný kout a terasa.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Může se hoditMůže se hodit
Hledáte pozemek pro
stavbu vysněného domu,
nebo hledáte už postavený
nový dům nebo byt?
Najděte si ho na
Reality.iDNES.cz, kde
nabízíme nemovitosti z celé
ČR.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(45 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: Alena Řezníčková

Témata: civilizace, příroda, Bratislava, Bydlení , Dřevostavba, Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

Ložnice na galerii V kuchyni má majitelka k dispozici všechny
spotřebiče.

Technické informaceTechnické informace
Velikost pozemku: 2 000 m2
Zastavěná plocha: 120 m2
Užitná plocha: 150 m2
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní stěny roubená
konstrukce z lepených hranolů "sirka" 205 × 220 mm, příčky v přízemí trámové
konstrukce, příčky v patře rámová sloupková konstrukce s opláštěním palubkami,
schodiště dřevěné samonosné
Skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolace, krytina pálená taška, 
Výplně otvorů: dřevěná okna s izolačními trojskly, vnitřní dveře dřevěné do
obložkových zárubní
Vytápění: teplovodní podlahové vytápění, krbová kamna
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses

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

Polyuretanová výroba
Servis kompaktních polyuretanů, lití technických tvarových dílců. Pro průmysl.

Growmaster Praha
Nabízíme veškeré potřeby pro pěstitele rostlin. Nízké ceny. Věrnostní systém!

Kam dál?Kam dál?
Srub jim postavili za týden. BylSrub jim postavili za týden. Byl
připravený do posledního detailupřipravený do posledního detailu
Rozhodli se pro dřevěný srub, protože rodina vlastní les a
dřevěná stavba se mezi zvlněné kopce s loukami a lesy...

Po letech tahanic úředníky porazili.Po letech tahanic úředníky porazili.
Nyní žijí u lesa ve svém srubuNyní žijí u lesa ve svém srubu
Čeští úředníci jsou zvláštní. Když jsme před sedmi roky
přišli na úřad v Nymburce, patřičná "povolovací osoba"
nám...
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NejčtenějšíNejčtenější

Další z rubrikyDalší z rubriky

Postavili si finský srub na Valašsku.Postavili si finský srub na Valašsku.
Šrouby vyrovnávají jeho sedáníŠrouby vyrovnávají jeho sedání
Stavba moderního srubu má daleko do romantické
představy o zálesácích, kteří si postaví obydlí metodou
"udělej si sám"....

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...

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 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....

více zpráv
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Miluje velké pokoje a rád vaří. V
Pařížské ulici si splnil svůj sen

Chtěli levně bydlet. Koupili
autobus a proměnili ho ve fajn
bydlení

Mýty o praní. Údaje o spotřebě
vody nelžou, ale jsou zavádějící

Ta vila mě zabije, říká dcera
majitelů Daniela Hammer-
Tugendhatová

Nejkrásnější kuchyně se potkaly
v Miláně. Podívejte se a vybírejte

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

Rekonstrukce panelákového
jádra vyžaduje deset dní

Barvou roku 2013 je hluboká
modř. Uvolňuje napětí a zmírňuje
stres

Jak nafouknout malý byt: ložnice
místo kuchyně, WC v komoře

Byt v secesním domě: po
rekonstrukci jej naplnil mix
starého i nového

Akce Z jsou zpátky. V Hulíně si
lidé mohou svépomocí opravit
chodníky

Rychlokurz bydlení pro každého:
co potřebujete vědět o koupelně

Právě čtetePrávě čtete
Jak vybrat správnou matraci, aby
záda už nikdy nebolela

Položte si podlahu sami.
Poradíme, jak na to!

Jak ušetřit za topení. Vyplatí se
vyměnit staré vafky za plynový
kotel?

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

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

Herec Dušek vlastníma rukama
postavil hliněný domek

Vše o plynových lahvích. Není se
čeho bát, říkají odborníci

Za půl roku měl hotovo.
Kompletně vybavený dům si
postavil na stromě

Rekonstrukci 3 + 1 v paneláku
zvládli za 370 tisíc. Včetně
nábytku

Rizika rekonstrukce bytu a domu.
Sedm nejčastějších problémů

Není hrnec jako hrnec. V čem
nejlépe uvaříte?

Bydlí raději ve stohu než v
pronájmu. Dům ze slámy je jeho
dílem

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Čistá mzda | Obchvat | Úroková
sazba | Cyklostezka | Česká Lípa |
Václav Klaus | Zoo | Dědictví |
Maturita | Důchodový věk |
software | Sport | Letiště Václava
Havla | Pardubice | katastrofy |
Ořechy | Jihlava | Církev | Výpočet
čisté mzdy | Ústí nad Labem |
Slovensko | E-knihy | Mladá
Boleslav | Dřevostavba | Facebook
| Zábava | Zdeněk Bakala

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

Byt 2+1 v Horní Bříze
Horní Bříza, Na Kaolince
1 490 000 Kč

Více z nabídky 70 160 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

ONA

Oplzlý fotograf dostal
padáka z Vogue

VIDEO

Rodiče házejí děti do
hnoje, prý to přináší štěstí

ZPRÁVY

Švédsko obchází záhadná
nemoc dětí

FINANCE

Na začátku byla 4 kila
brambor a štěstí

RUNGO

TEST: Čelovka, která se
při pohybu ani nehne
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