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Kuchyň je spojená s obývacím pokojem. | foto: Petri Isomursu

Srub má dvě prosklené stěny, soukromí majitelůSrub má dvě prosklené stěny, soukromí majitelů
vyřešily roletyvyřešily rolety

Kde je málo slunce, musí přibýt okna. Nebo ještě lépe celé prosklené stěny. Takto

vyřešila mladá rodina s dvěma dětmi své víkendové bydlení nedaleko Helsinek. S

pomocí rolet mají i dostatek soukromí, pokud je právě potřebují.

I s ohledem na finanční možnosti si zvolila rodina typový domek, který je
postavený modulovým systémem. Záleželo tak pouze na jejich přání, zda dají
přednost dominantnímu prosklení domu, nebo naopak zda některé prosklené
plochy nahradí trámovou stěnou. Mohli volit ze dvou šířek trámů: 135 × 275 mm
nebo 205 × 275 mm.

Moderní vzdušný rodinný domek tvoří
především dva materiály, dřevo a sklo.
Velkou výhodou je obrovská variabilita.
Podlahová plocha totiž může být od 15
do 70 m2 .

„Malá“ velikost je určená třeba jako

Komerční sdělení

Jak prodat nemovitost? – Máme
60 000 klientů, co hledají
nemovitost! Trhu rozumíme =
bezpečný prodej.

Podzimní chřipka je tady. Jak se
vyhnout ordinaci?

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte
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Díky podlahovému vytápění je v domku teplo i v chladných dnech.

Tento typ srubu má obytnou plochu 50 metrů
čtverečních.

rybářský domek nebo pro samostatně
stojící saunu, největší jako klasický
rodinný dům, Skandinávci si totiž na
příliš velké domy nepotrpí, už kvůli
vytápění.

Výhled do krajinyVýhled do krajiny

Mladý pár si vybral maximální prosklení
domu, aby byl všude dostatek světla.
Klasické rolety pak vyřešily potřebu
soukromí, protože v okolí moc sousedů nemají, trámové stěny volili prakticky jen
po stranách domu.

A co všechno si majitelé při přípravě projektu na domě upravovali podle svých
představ? „Prosklení jsme s manželem neřešili, nechtěli jsme prosklených ploch
ubírat. Bylo to právě to, co se nám na domě líbilo, nádherně prosvětlují celý
interiér srubového domu. Váhali jsme pouze u sklonu střechy,“ vysvětluje
majitelka.

Dodavatel jim nabídl dvě možnosti,
pultovou nebo sedlovou střechu.
„Upravovali jsme také vnitřní dispozici, pro
výrobce to nebyl žádný problém,“ chválí
investorka.

Vybrat si mohli i rozměry a barvy okenních
rámů a parapetů, k domu s rovným štítem
bylo možné si objednat také nosníky na
pergolu.

U pultové střechy nabízí dodavatel
prodlouženou variantu střechy, která bude

krýt i terasu. Modifikovat lze také velikost terasy.

Co se týká venkovního nátěru, majitelé dlouho váhali mezi průhlednou lazurou a
olejem, který zachová přírodní barvu dřeva. Venkovní nátěr bylo možné pojmout i
trochu „moderněji“, tedy méně skandinávsky. Jenže mladá rodina se nakonec
rozhodla pro rovnou střechu a klasickou olejovou úpravu.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Technické informaceTechnické informace
Architektonický návrh domu: Kontio Glass House 
Užitná plocha: 50 m2
Konstrukce: stavba stojí na pilotách, obvodové stěny roubená konstrukce z
lepených hranolů šířka 135 x 275 mm, příčky rámová konstrukce, skladba střechy:
tříplášťová střecha s 300 mm izolace
Výplně otvorů: finská euro okna ze severské borovice značky Kontio s izolačními
trojskly, vnitřní dřevěné dveře 
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(18 PŘÍSPĚVKŮ)

Autoři: pro iDNES.cz , lek

Témata: rodinný dům, Bydlení , Helsinky, Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Dodavatel srubového domu: Kontio Loghouses

Řešíte vodní kámen?
Využijte nanotechnologie. Účinné, bez chemie, záruka vrácení peněz!

Oprava trhlin ve zdivu
Zajistíme pro vás vše od posudku až po realizaci. Kvalitní služby, rychlost.

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

Kam dál?Kam dál?
Postavili si srubový dům za třiPostavili si srubový dům za tři
měsíce. Část vyčlenili pro nájemníkyměsíce. Část vyčlenili pro nájemníky
Srubovou chatu nedaleko Pudasjärvi si nechal postavit
manželský pár pracující ve městě Oulu na severu Finska.
Dům má...

Srub je splněný sen majitelů:Srub je splněný sen majitelů:
nemusejí se o nic starat, užívají sinemusejí se o nic starat, užívají si
Chtějí si život užívat. I proto si nechal postavit manželský
pár, který si v současné době dopřává zasloužený důchod,...

Srubový dům si promysleli doSrubový dům si promysleli do
posledního detailu. A teď si jejposledního detailu. A teď si jej
užívajíužívají
Hlavní inspirací mladých manželů bylo bydlení rodičů, kteří
si již před deseti lety nechali na Moravě postavit srubový...

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...

více zpráv
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Další z rubrikyDalší z rubriky

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...

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....

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...

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 v obci Pila u Trhanova, okr. Domažlice
Trhanov, okres Domažlice, Pila
na vyžádání

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
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Raketová kamna na dřevo topí
superlevně. Postavíte je za pár
stovek

Záchod, který mění výšku podle
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Soud je od ledna na vaší straně
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Vyzkoušeli jsme kuchyňská
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plný světla a s terasou pro gril

Domy z polínek, pilin a malty:
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rozpočet
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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
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Rodiče házejí děti do
hnoje, prý to přináší štěstí
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Švédsko obchází záhadná
nemoc dětí

FINANCE

Na začátku byla 4 kila
brambor a štěstí
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TEST: Čelovka, která se
při pohybu ani nehne
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