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Srubový dům si nechal postavit úspěšný helsinský manažer Tuomas na venkově, aby

mohl se svoji rodinou trávit volné chvíle v přírodě. Pojal jej pouze jako druhé bydlení,

přesto zde má rodina veškerý komfort. A možná tu jednou bude bydlet natrvalo.

Kromě „hlavního“ domu si nechala rodina postavit i saunový domek a také dům pro hosty. | foto: Petri Isomursu

Protože ve městském bytě nenacházel pracovně vytížený muž dost klidu a pohody
pro odpočinek, rozhodl se společně s manželkou, že si vybudují svou vlastní „oázu
klidu“.

„Kompozice barev a materiálů nás tady
doslova vybízí k relaxaci a načerpání
energie, a je jedno, zda sedíte jen v
obývacím pokoji nebo venku na terase.
Vzhledem k mému náročnému povolání,
kdy trávím většinu času na jednáních a
mezi spoustou lidí, je pro mne odpočinek

Komerční sdělení

Analýza krve – hubnutí –
Poznejte nejefektivnější způsob
hubnutí díky unikátní analýze
krve

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte
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Celý interiér je laděný ve světlých barvách v kombinaci s přírodními materiály.

Kvůli domu nemusel padnout ani jeden strom.

opravdu důležitý stejně jako změna
prostředí,“ vysvětluje Tuomas.

A vysvětluje i další důvody, proč se do
stavby pustil: „Samozřejmě bychom
mohli jezdit na víkendy do nějakého
hotelu, wellness resortu či penzionu, a
poznat tak vždy nová a nová místo.
Párkrát jsme to i vyzkoušeli. Ale
unavovalo nás neustálé balení zavazadel
a také nejistota, protože nikdy nevíte, do čeho jdete, a ačkoliv si můžete přečíst
nespočet recenzí na internetu, váš názor na pobyt se může nakonec diametrálně
lišit,“ dodává.

Manželé zvolili architektonicky nadčasově
řešený design stavby, který je však citlivě
situovaný do přírody. Romantický výhled na
jezero používají místo televizních pořadů.

Jinak se drželi typického severského stylu:
rohová kuchyně spojená s prostorným
obývacím pokojem i celý interiér jsou tak
ve světlých barvách v kombinaci s
přírodními materiály. Typická jsou také
velká okna, kterými proniká dostatek
světla i v podzimních a zimních měsících.

Pouze v pokoji dcery je barevnost výraznější, maminka vybrala pro pětiletou dívku
růžové doplňky, které místnost příjemně osvěžily.

„Všimněte si panoramatické terasy, kterou prorůstá strom! Je to úžasné, takový
designový prvek jen tak někde neseženete,“ říká s úsměvem Tuomas, který je
rád, že okolní příroda nabízí inspiraci i pro dceru, takže si pobyt u jezera užívá celá
rodina.

Kvalitní lepené trámy ze severské borovice zaručují domu dlouhou životnost,
nabízejí i dobré izolační vlastnosti a zdravé bydlení pro své uživatele. Severská
borovice totiž dokáže optimalizovat obsah vlhkosti vzduchu v místnosti a
zamezuje výskytu virů a plísní v interiéru. Dřevo má zklidňující efekt i na psychiku a
akusticky představuje příjemný materiál.

„Spolupráce s výrobcem byla velmi dobrá. Osobní přístup, rychlost výstavby,
úpravy dispozice a velikosti domu i terasy podle možností pozemku, ale také

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Dítě na svatbě: Štěstí, nebo
pohroma?
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Ložnici rodičů oživuje pouze tyrkysový závěs.

zpracování a kvalitní montáž, se vším jsme byli spokojeni,“ konstatuje Tuomas,
který je i díky své profesi hodně náročný.

Nevylučuje ani, že by časem mohla rodina vyměnit město za život uprostřed lesů.
Víkendový dům totiž splňuje veškeré parametry na plnohodnotné bydlení.

„Mysleli jsme i na hosty, kteří by nás chtěli navštívit a nechali pro ně postavit
oddělený ‚guesthouse‘, aby i oni měli maximální soukromí a nikým nerušený
pobyt. Zatím jej využíváme jako venkovní kuchyň s úžasným výhledem.
Samostatně postavený je také saunový domek, který si zamilovala dcera. Prý by v
něm nejraději bydlela,“ uzavírá Tuomas.

Technické informaceTechnické informace
Užitná plocha domu: 109 m2

Konstrukce: betonová základová deska, terasy na pilotách, obvodové a vnitřní
stěny: roubená konstrukce z lepených hranolů šířka 205×220 mm, příčky: lehká
dřevěná konstrukce s dřevěným obkladem nebo zděné příčky, skladba střechy:
tříplášťová střecha s 300 mm izolace

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

Sauna: instalovaná finská sauna Kontio Loghouses

Vytápění: podlahové topení, mastková kamna

Architektonický návrh domu: Kontio Loghouses

Dodavatel srubového domu: Kontio Loghouses

Špaček plast - Kvalitní česká výroba
Specialista na výrobu jímek, septiků a bazénů - levně!

Praha - nové byty | Levně
Vaše spokojenost na prvním místě! Kvalitní - cenově dostupné bydlení.

Řešíte vodní kámen?
Využijte nanotechnologie. Účinné, bez chemie, záruka vrácení peněz!
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(31 PŘÍSPĚVKŮ)

Témata: Bydlení , Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Kam dál?Kam dál?
Horský srub si postavili pro sebe aHorský srub si postavili pro sebe a
kamarády. Architekty tlačil časkamarády. Architekty tlačil čas
Postavit si srubovou chatu v Nízkých Tatrách znamená chtít
ji také co nejdříve využívat. Jenže dřevo pracuje a „sedá...

Srub vesnického tesaře má kouzlo,Srub vesnického tesaře má kouzlo,
ale také současný komfortale také současný komfort
Milujete přírodu a líbí se vám bydlení, které je s ní v
souladu? Pak vstupte do srubu Firefly v srdci krásné
přírody...

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...

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

více zpráv
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Další z rubrikyDalší z rubriky

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...

Mají dům, ze kterého vidíte celý krajMají dům, ze kterého vidíte celý kraj
díky velkým proskleným plochámdíky velkým proskleným plochám
Snem manželského páru bylo bydlení na kopci s výhledem
do krajiny, nejlépe mimo dosah lidí. Nakonec zůstali na
okraji...

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....

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....

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej bytu 3+kk, 84 m2 s předzahrádkou a teras...
Praha 7, Holešovice, Osadní
8 369 000 Kč

Více z nabídky 70 137 nemovitostí

Dvoupodlažní mezonet
si navrhla sama
majitelka. Nebála se
černé

Zlomené srdce léčí v
obytné sanitce.
Proměna mu trvala čtyři
měsíce

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

MOBILY

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

HRY

Starověký Egypt v
Assassin's Creed Origins

ČERNÁ KRONIKA

Horehronský rozparovač:
poslední popravený v

PLAYTVAK.CZ

Sex na korbě dodávky
skončil trapasem

VIDEO

Před 100 lety vyvrcholila
bitva u Caporetta
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Poradna architekta: jak z
panelákového 2 + 1 udělat byt
pro čtyři lidi

Proměna půdy na byt, kde
majitelku vítá hned za dveřmi
vlastní kůň

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

Oknem vstoupí zloděj za pět
sekund. Stačí mu pootevřená
ventilace

OBRAZEM: Útroby bývalého
Federálního shromáždění skrývají
překvapení

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

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

Život v pronájmu. Co všechno
můžete od ledna dělat bez
souhlasu majitele

Rizika rekonstrukce bytu a domu.
Sedm nejčastějších problémů

Krby, které nepotřebují komín.
Biolíh vás zahřeje a zlepší náladu

Písemnou výpověď z nájmu stačí
od ledna vsunout pod dveře bytu

Revoluce v kuchyních? IKEA
přichází po 20 letech s novým
systémem

Právě čtetePrávě čtete
Neviditelný hotel splývá s okolím.
Ptáci do něj přesto nenarazí

Poctivá česká chalupa. Aby se z
vysněného stavení nestal
roztomilý kýč

Pozemek bez inženýrských sítí je
někdy jen pro hodně bohaté

On chtěl mít ze stodoly ateliér,
ona chalupu. A tak v ní mají
obytné buňky

Sprchování intimních partií má
řadu výhod. Vyzkoušejte si je!

Vaření na indukci nadchne
milovníky minutek, ale i nepřátele
úklidu

Z pavlačového domu vyčarovali
neuvěřitelný interiér. Pavlač je
ozdobou

Deset modelů, kdy musíte na úřad

Z ruiny zarostlé jako věž Šípkové
Růženky vznikl pohádkový zámek

Čtyři varianty jednoho
panelákového bytu: vodu lze
přivést i podhledem

Na kolik přijde rekonstrukce bytu?

Chalupy prezidentských
kandidátů. Hlasujte, která je
nejlepší

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Opava | Slevový kupon | Tesco |
Technet | Pelhřimov | ČNB - Česká
národní banka | Most | Radovan
Vítek | Komunismus | Jindřichův
Hradec | konopí | výběrové řízení |
Přerov | ČEZ | Mzda | Petice | Dieta
| 3D tiskárna | Benešov | Ostravsko
| Svitavy | Leonardo DiCaprio |
Retro | Zemědělství | referendum |
chalupa | ZOH
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