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Místo garáže dali majitelé přednost přístřešku pro dvě auta. | foto: Jukka Hiltula

Katalogový dům, který vypadá jako navržený naKatalogový dům, který vypadá jako navržený na
míru svým majitelůmmíru svým majitelům

Srub v podobě bungalovu s pultovou střechou si místo patrového domku zvolil

manželský pár ve středním věku zcela záměrně. Oba manželé jsou architekti, a tak

moc dobře vědí, že s přibývajícími roky se do patra chodí stále hůř.

Příměstská zástavba nedaleko Helsink si tak trochu
„řekla“ o krycí panely. Srub i díky nim vypadá jako
sendvičová dřevostavba, ale pod panely se skrývají
lepené hranoly finské severské borovice. K tomuto
materiálu mají Finové velmi blízko.

Severský střídmý design se prosadil i v interiéru, a to
jak v barevnosti, tak ve volbě nábytku. I když je celý
interiér laděný pouze do bílých a šedých tónů s akcenty zelené, nepůsobí v
žádném případě studeně.

Panely použité na obklad nechali majitelé dokončit venkovní šedou krycí lazurou. I
okna jsou zvenčí šedá, prakticky v barvě venkovního nátěru. Celek tak působí
čistě a jednoduše.

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

Hledáte maminku v okolí na
společné aktivity?

CTM Bikes – to není jen zážitek,
je to životní styl, který vás pohltí.

Řešíte vodní kámen? – Využijte
nanotechnologie. Účinné, bez
chemie, záruka vrácení peněz!
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Hlavní obytný prostor je příjemně světlý a vzdušný.

Moderní jídelna je stejně jako kuchyně v elegantních bílých a šedých odstínech.

Jak se zařizuje architektJak se zařizuje architekt

Majitelé mají samozřejmě výhodu ve své profesi. Přesně věděli, kam sáhnout a co
zvolit, aby proměnili katalogový dům na designový. Proto třeba i na vnitřní stěny
domu použili krycí lazuru. Ta téměř překrývá strukturu dřeva a vytváří z interiéru
velmi moderní záležitost.

V interiéru architekti zvolili na okna i
obložky čistou bílou barvu, na podlahu v
hlavní obytné místnosti nechali položit
velkoformátovou dlažbu v mléčné barvě.

Je velmi praktická, protože zde chybí v
Česku obvyklé zádveří. Finové naopak
často vstupují rovnou do hlavní obytné
místnosti, a to jen přes malou předsíň,
která však není oddělená žádnými dveřmi.

Dlažba je v takovém případě praktická,
majitelé můžou chodit dovnitř a ven klidně

v botách. Navíc je zde podlahové topení, takže o chladu nemůže být řeč. Ostatní
podlahy v domě jsou dřevěné, kromě koupelen.

Velká okna v hlavní obytné místnosti pak zaručují dokonalé prosvětlení interiéru.
Pro případné zastínění si zde majitelé zvolili vnitřní žaluzie. V ložnicích dali
přednost textilním závěsům, které navozují příjemnou intimní atmosféru.

Ve finském domě nechybí samozřejmě finská sauna, tu majitelé využívají téměř

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii
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Autor: řez

V ložnici převládají světle béžové odstíny.

denně. Pro návštěvu syna a jeho rodiny jsou připraveny dva pokoje pro hosty,
jeden z nich slouží také jako pracovna.

Odolné dřevoOdolné dřevo

Severskou borovici si nezvolili majitelé náhodou. Roste v severním Finsku, pro
které jsou typické drsné podmínky mrazivých zim a krátkého léta. Díky tomu se
pomalu rostoucí dřevo formuje do unikátní struktury, která je charakteristická
hustými a těsnými letokruhy. Severská borovice tak patří mezi nejhouževnatější a
nejodolnější stavební materiál pro srubové domy a roubenky.

Majitelé domu si pochvalují tepelnou pohodu a příjemné vnitřní prostředí. Stavba z
masivního dřeva zůstává v létě příjemně chladná, naopak v zimě se rychle vytopí.
Všudypřítomné dřevo navozuje subjektivní příjemný pocit tepla., dřevěné stěny
vyrovnávají teplotní rozdíly a vnitřní vlhkost v interiéru, což je důležité nejen pro
drsné finské podmínky. Dům příjemně dýchá.

Technické informaceTechnické informace
Velikost pozemku: 800 m2
Zastavěná plocha: 141 m2
Užitná plocha: 128 m2
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové stěny roubená konstrukce z
lepených hranolů šířka 205 × 275 mm, příčky rámová sloupková konstrukce s
opláštěním palubkami
Skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolace, lehká střešní krytina 
Výplně otvorů: finská eurookna ze severské borovice Kontio, s izolačními trojskly,
vnitřní dřevěné dveře 
Sauna: instalovaná finská sauna Kontio
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna 
Architektonický návrh domu: katalogový model Kontio Loghouses
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses 

Špičkové spotřebiče Miele
Nejšiřší nabídka spotřebičů Miele v ElektroCZ.com. Doprava zdarma!

Klempířské potřeby FABL
FABL nabízí široký výběr kvalitních klempířských potřeb za nízké ceny. Skladem!

Jak zlikvidovat tesaříka?
Obraťte se na naše profesionály! Ošetření 100% účinná.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(47 PŘÍSPĚVKŮ)

Témata: architekt, Finsko, Dřevostavba, Helsinky, Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Kam dál?Kam dál?
Splněný sen rybáře: bydlení veSplněný sen rybáře: bydlení ve
srubu u řeky, přitom nedaleko Prahysrubu u řeky, přitom nedaleko Prahy
Mladý manželský pár s dvěma dětmi mívá v Praze hodně
nabitý program. I proto rádi tráví volné chvíle v přírodě.
Manžel,...

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...

Chata na pilotách dokazuje, že i sChata na pilotách dokazuje, že i s
minimem lze získat maximumminimem lze získat maximum
pohodlípohodlí
Malá stavba, nízké náklady. Skandinávci přistupují ke
svému bydlení s příslovečnou skromností. Důkazem je i
chata na...

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...

více zpráv
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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....

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...

Na zlomené srdce si koupila byt. VNa zlomené srdce si koupila byt. V
říjnu ji nemile překvapilříjnu ji nemile překvapil
Když si rodačka z Pardubic pořídila v sousedním Hradci
Králové svůj vlastní byt, byla štěstím bez sebe.
Spokojenost...

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej bytu 1+kk, 45 m2 s balkonem 12 m2 v Rezi...
Praha 7, Holešovice, Osadní
4 155 000 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

SPORT

Hokejový Chomutov opět
dluží hráčům

LIDOVKY.CZ

Teror na Manhattanu:
vraždil ‚přátelský řidič

ONA

Oplzlý fotograf dostal
padáka z Vogue

VIDEO

Rodiče házejí děti do
hnoje, prý to přináší štěstí

ZPRÁVY

Švédsko obchází záhadná
nemoc dětí
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Mnozí majitelé podceňují stav
plynových rozvodů v domě

Zazimování leknínů

Pro paneláky jsou nejvhodnější
plastová okna

Na kolik přijde rekonstrukce bytu?

Nosná příčka se musí nahradit
překladem

Dědictví se dělí, ale jak rozpůlit
dům?

Shrnovací dveře zvětšují prostor

I u čtenářů vyhrála šatna v
paneláku

Na návštěvě u Lucie Bílé

Podkrovní byty: krásné i zrádné

Jak se žije v dřevěných kládách

Nový dům za milion: utopie, nebo
realita?

Právě čtetePrávě čtete
Jak se rychle zbavit vlhkosti a
plísně v bytě či domě

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

Sedm rad, jak na myši

Na radu herce Duška bydlí v
jurtě. Být polobláznem mu nevadí

Už nemusíte na úřad. Katastrální
mapy najdete na webu

Rychlokurz bydlení: jak na barvy
a proč zelená nepatří do kuchyně

Koupelna v paneláku čtyřikrát
jinak. Osm tipů od architekta
navíc

Invaze chalupářů. Co se stane,
když Pražáci zaplaví českou ves

Vyprat v pračce lze péřové
oblečení i polštáře. Pozor ale na
sušení

Postavil dům za 600 tisíc: nemá
dodavatele energie, ale ani
hypotéku

Jak na drobné opravy plastových
oken. Co zvládne šikovný kutil

Jak zlikvidovat plíseň, velkého
nepřítele v bytech

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Auto-moto | Česko | Svět |
Havlíčkův Brod | Zajímavosti |
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Zeman | Kam uložit peníze | České
dráhy | Jablka | Lidové noviny |
Brno-město | Dálnice D1 | Počasí |
nehody | Jak se staví sen |
Demonstrace | Alkohol | Brambory |
Můj boj s nájemníkem | YouTube |
Důchodci | Lída Baarová | Odchod
do důchodu | Advent a Vánoce
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