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Prostor v přízemí je i díky bílé barvě a světlému dřevu vzdušný a plný světla. | foto: Petri Isomursu

Dřevostavba, kde na přání majitelů vládne bíláDřevostavba, kde na přání majitelů vládne bílá
barva a masivní dřevobarva a masivní dřevo

Masivní dřevo a bílá barva. Tyto dva prvky se staly základem pro dřevostavbu, kterou

si nechal postavit mladý japonsko-finský pár. Dvě kultury se sešly na jednom místě,

aby si vzájemně vyšly vstříc.

Dům byl postavený v rámci veletrhu Housing

Domluva o podobě domu na předměstí Helsinek byla bezproblémová, protože
oba manželé mají rádi finský design, což si vyzkoušeli už u malého srubového
domu, který využívají jako chatu. (Finové jsou v lásce k chatám velmi podobní
Čechům.)

A protože manželé milují dřevo jako
takové, rozhodli se nechat si postavit
srubový dům i na trvalé bydlení. K této
volbě přispěla výrazně i skutečnost, že
oba trápí astma a jsou alergici, takže
preferují přírodní materiály.

Dům jako kvádrDům jako kvádr

Komerční sdělení

Dítě na svatbě: Štěstí, nebo
pohroma?

Nejširší nabídka Miele – 3 x
showroom, poradenství do 23h!
Spotřebičům Miele opravdu
rozumíme.

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

Dalších 19 fotografií v galerii
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Fair Finland Co-op, ovšem přesně podle přání
majitelů.

Stavba má tvar jednoduchého kvádru,
pouze s přidaným garážovým stáním a
dostatkem úložných prostor na zahradě. Nechybí samozřejmě terasa, která
majitelům umožňuje trávit pěkné dny venku.

Interiér se majitelé snažili řešit prakticky a efektivně: pokoje, které se nevyužívají
příliš často, mají snížené stropy a jsou situovány v pravé části domu. Když se na
dům podíváte zvenčí, vidíte, jak se střecha postupně zvedá. Právě ve zvýšené
části domu jsou pokoje, které majitelé využívají nejvíce.

Interiér v tradičním duchuInteriér v tradičním duchu

Na zařízení a vzhledu interiéru se výrazně podílela sama majitelka, která měla o
svém bydlení jasnou představu. S finskou designérkou Piiou Kalliomäki se
vzácně shodla i proto, že si velmi rychle oblíbila finský design, hlavně značku
Marimekko, zaměřenou především na bytový textil.

Tu ve světě proslavila módní ikona
Jacqueline Kennedyová, která od ní
vlastnila několik šatů, jež nosila v
prezidentské kampani v roce 1960.

V domě však najdete také produkty od
dalších finských a jiných značek, například
Artek, Lundia, Nikari či Woodnotes.

Jelikož je dům postavený z přírodního
materiálu, tedy z finské borovice, byla i
většina vnitřního vybavení vybrána v
přírodních materiálech, jako je dřevo, kůže

či bavlna.

Dům z veletrhuDům z veletrhu

Majitelé si nechali dům postavit v rámci veletrhu Housing Fair Finland Co-op,
který se každoročně koná v jiném finském městě. V roce 2015 se na předměstí
Helsinek - Vantaa, uskutečnil už 46. ročník. Jde o největší přehlídku domů a
bydlení ve Finsku.

S klasickým stavebním veletrhem nemá tato přehlídka
bydlení nic společného, má zcela jiný koncept. Postaví
se prakticky celá čtvrť domů, každý od jiné firmy nebo
výrobce. Domy jsou pak po veletrhu prodány nebo již
předem znají svého majitele. V tomto druhém případě
probíhá stavba včetně vnitřního vybavení společně se
soukromým investorem.

Během veletrhu mohou návštěvníci do domu vejít a
prohlédnout si ho, což má pozitivní vliv i na kvalitu
odvedené práce, každý se chce ukázat v tom nejlepším
světle, včetně perfektně provedených obkladů či
nátěrů.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Může se hoditMůže se hodit

Easy Houses -
nízkoenergetický domov s
malými počátečními
investicemi.

Více domů k prodeji na
Reality.iDNES.cz.
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Témata: design, Finsko, Dřevostavba, Helsinky

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

Technická místnost slouží také jako prádelna
a sušárna.

Ložnice majitelů

Fotografie poskytla firma Kontio Loghouses.

Technické informaceTechnické informace
Zastavěná plocha: 114 m2
Užitná plocha: 204 m2
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní stěny roubená
konstrukce z lepených hranolů 180 × 170 mm se zateplením a venkovním obkladem,
příčky v přízemí i v patře lehká dřevěná konstrukce s dřevěným obkladem nebo
zděné příčky
Střecha: tříplášťová střecha s 300 mm tl. izolace
Výplně otvorů: finská euro okna ze severské borovice značky Kontio, s izolačními
trojskly, vnitřní dřevěné dveře 
Sauna: finská sauna Kontio Loghouses
Vytápění: podlahové vytápění
Architektonický návrh domu: katalogový model Harunire Kontio Loghouses
Dodavatel srubového domu: Kontio Loghouses

Vyberte si novou kuchyni
Těšíme se na vás v Praze a Ostravě. Zaměření přímo u vás. Nyní slevy!

Nano-úklid jen 2x za rok
Jednou NanoPěna, pak už jenom voda! NanoPěna čistí a chrání až 6 měsíců

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

Kam dál?Kam dál?
Srub, nebo zděný dům? MladáSrub, nebo zděný dům? Mladá
rodina si postavila kombinacirodina si postavila kombinaci
obojíhoobojího
Kopcovitá krajina na sever od Brna inspirovala majitele
pozemku na okraji menšího městečka ke stavbě
netradičně...

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"....
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NejčtenějšíNejčtenější

Další z rubrikyDalší z rubriky

Srub pod Malou Fatrou fascinujeSrub pod Malou Fatrou fascinuje
barvami. barvami. Plánovali jej po internetuPlánovali jej po internetu
Takový srub jinde nenajdete. Zelenkavá barva zvenčí,
červená, modrá a žlutá barva uvnitř. Boří se tak zažité
představy...

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...
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Po dvanácti letech se manželé s třemi dětmi vraceli z
Barcelony a hledali bydlení. Pozemek sháněli v Českém
ráji....

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
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Hledej

Přesvědčil přítelkyni, všechno
prodali a bydlí v domku na
kolečkách

Mladá žena se pustila do
proměny bytu, nezastavila ji ani
nosná zeď

Rekonstrukce 3+1 si vyžádala
čtyři měsíce dřiny, zato jen 180
tisíc

Z panelákové klasiky vznikl
úžasný byt lákající na prostor a
eleganci

Rekonstrukce panelákového bytu
se povedla i bez náročného
bourání

Za domek velký 27 metrů
čtverečních dal nový majitel 23
milionů korun

Z odpudivě vypadajícího
panelákového bytu má vzniknout
pohodové 4+kk

Vlak jede středem 19patrového
bytového domu. Obyvatelé jsou
nadšeni

Loď svépomocí předělala na
bydlení. Domov na vodě teď
nerada prodává

Třicet let chátrala. Neuvěřitelná
záchrana stodoly ze 17. století

Chtějí vybourat všechny příčky v
bytě. Záleží však na statikovi

Rekonstrukce panelákového bytu
3+1: nadčasové řešení má základ
v bílé

Právě čtetePrávě čtete
Unikátní přestavba ruin bývalé
kovárny na romantické bydlení

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

Originální umakartová koupelna
vás ohromí

Mastné skvrny, plíseň a mapy od
vytopení. Jak se jich navždy
zbavit?

Rekonstrukci starého domu
zvládli za 60 dní. Nutně
potřebovali bydlet

Máte plíseň v koupelně? Rychle
se ji zbavte!

Kuchyně Dity P. Rozřezejte čtyři
staré kredence a vznikne
fenomén

Šance na levné bydlení: dům za
necelý milion včetně kuchyně a
koupelny

Mobilní domy vtrhly do Česka.
Některé jsou i nízkoenergetické

Pečujte o svou myčku nádobí.
Královsky se vám odmění

Zrekonstruovala polorozpadlý
statek, aby si splnila svůj sen o
koních

Dřete na rekonstrukci domu, ale
všichni radí zbourat. Kdo má
pravdu?

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
AirBnB | Mall.cz | Investice | Herny |
Louny | Evropa | Notebook | Norsko
| Podnikání | Metrostav | Podnikatel |
Hypotéka | Katastr nemovitostí |
Slevy | Univerzita Karlova |
Rakousko | Kanárské ostrovy |
Maraton | Labe | Panelový byt |
Sparta | fotovoltaické elektrárny |
PPF | Vánoční výzdoba | Pojišťovny
| První republika (seriál) | Michael
Jackson

V dánském Billundu, kde byla stvořena světově proslulá
kostka lego, byl otevřený Lego house určený pro kreativce
bez...

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...

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej RD, 120 m2, Zhoř u Tábora
Zhoř u Tábora
1 900 000 Kč

Více z nabídky 70 135 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

RUNGO

Sedm otázek, které
nesnáší žádný běžec

BYDLENÍ

Luxusnímu bytu v Brně nic
nechybí

TECHNET

Hawking zveřejnil
disertačku. Co se stalo?

PLAYTVAK.CZ

Odlévá ženská přirození.
Zájem žen je ohromný

EKONOMIKA

Žena letěla na dovolenou v
prázdném letadle
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