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Rodina deptaná
psychickými nemocemi
dostala novou kuchyň i
dívčí pokoj

Domky na přívěsu
nabízejí levné bydlení
v předražených
velkoměstech

Do domu, pod kterým
může téct voda i
bahno, vejdete po
padací lávce

Přáli si srubový dům. Dlouho museli hledat
parcelu, kde by nevadil
6. dubna 2018 1:00

Rodinný dům s moderním interiérem, kde se klade důraz zejména na přírodní
materiály a citlivé namíchání několika stylů, si postavila mladá rodina z Polska.
Paradoxně více času musela věnovat shánění pozemku než samotné přípravě a stavbě
domu.

Dalších 26 fotografií v galerii
Podoba srubového domu odpovídá katalogu, přistavit nechali majitelé jen garáž. | foto: Jacek Polonek

Majitelka domu Adriana měla s výběrem dodavatele jasno od prvního
okamžiku. S výběrem pozemku už to tak hladce nešlo, protože rodina si přála
postavit finský srubový dům.
„Oslovila jsem několik realitních kanceláří, kde jsem jasně definovala svůj
záměr, ale vždy se objevila nějaká překážka, která nám v koupi pozemku
bránila. Už jsem začala pomalu slevovat ze svých nároků, když se objevila
nabídka na koupi pozemku v klidné lokalitě, kde už několik srubů dříve
vzniklo,“ vzpomíná.
„To místo opravdu čekalo na nás.
Poblíž lesa, v zeleni, kde jsou moderní
sruby v dokonalém souznění s okolní
přírodou. Byla jsem opravdu šťastná,
na rčení ´trpělivost růže přináší´
opravdu něco bude,“ směje se Adriana.

Stavba podle katalogu
Po vyřízení všech formalit ohledně
pořízení pozemku se rodina mohla

Dům stojí v zeleni poblíž lesa, kam se typově
hodí.

pustit do stavby. „Moje představa byla postavit dům, který bude vyhovovat
potřebám naší rodiny. Dům jsme si vybrali z katalogu Kontio Longhouses.
Mohli jsme jít také individuální cestou, ale model River House 2 byl mezi mými
favority již dlouhou dobu a vyhovoval nám po stránce architektonické i
dispoziční,“ popisuje majitelka.
Investoři nemuseli dělat žádné velké úpravy, drželi se původních plánů domu.
„Vyprojektovat jsme si nechali pouze garáž, aby vše včetně exteriéru ladilo a
tvořilo harmonický celek,“ vysvětluje Adriana.

Fotogalerie

Typický finský srubový dům nabízí čisté a
přímé linie. Obytnému prostoru dominuje
velká obývací místnost s velkými okny a
otevřená galerie v horním patře, která
působí velice vzdušně. Estetický dojem
umocňují dokonale opracované trámy ze
severské borovice.
Samozřejmě nesměl chybět krb pro
dotvoření atmosféry. Majitelé zvolili

Zobrazit fotogalerii

finská krbová kamna značky Tulikivi.
Zato tu nenajdete spíž. Důvod? Adriana

je příznivcem moderního a praktického životního stylu, který vyznávají samotní
Finové. „Díky této vychytávce nenakupujeme víc potravin, než potřebujeme.
Na menší zásoby nám stačí potravinová skříňka a velká lednice v kuchyni,“
vysvětluje majitelka. Také nábytku je zde minimálně.

Komerční sdělení

Sledujte druhý díl seriálu
Vesničan

PROMA | e-shop – Sháníte
nářadí či stroje PROMA?
Pořiďte si ho u nás v eshopu!

Krbová kamna značky Tulikivi jsou z mastku.

Zdravé pohodlí v interiéru
Severská borovice, kterou finský výrobce pro stavbu srubových domů používá,
zajišťuje obyvatelům optimální klima v interiéru, dobrou akustiku i tepelnou
pohodu.
Schopnost dřeva regulovat vnitřní teplotu ve srubu je jednou z hlavních výhod,
v létě je prostředí ve srubu příjemně chladné, v zimě je naopak srubový dům
rychle vytopený. Dřevo působí velmi dobře také vizuálně, což je dobré pro
psychiku.
Majitelé oceňují rovněž rychlost výstavby domu, kterou přirovnávají k „chytré
stavebnici.“ Dům se po přivezení z továrny na místo smontuje přibližně za šest
až osm týdnů. Propracovaný konstrukční systém zaručuje nejen stabilitu a
ochranu dřeva vůči vnějším vlivům, ale také harmonii při pohybu stavby, který
vzniká v důsledku přirozených vlastností dřeva či při zatížení sněhovou
pokrývkou.
Kontio přišlo také s patentovaným řešením, takzvaným nesedavým trámem
SmartLog, který oproti běžným trámům, jak už jeho popis napovídá, „nesedá“.
To umožňuje větší svobodu nejen při navrhování, ale také při kombinaci
materiálů, současně se však zachovávají všechny užitečné vlastnosti masivu.
Pak je možné použít jednoduché detaily, protože se nemusí brát ohled na
sedání trámů a případné změny rozměrů způsobené vlhkostí dřeva. Díky
unikátní konstrukci trámů mohou být obložky oken a dveří prakticky
neviditelné, nejsou potřeba podlahové lišty.

Dětský pokoj v patře

Technické informace
Podlahová plocha: 203 m2
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní stěny roubená konstrukce
z lepených hranolů šířka 180×170 mm, příčky v přízemí trámové, příčky v patře lehká
dřevěná konstrukce s dřevěným obkladem nebo zděné příčky
Skladba střechy: tříplášťová s 300 mm tl. izolace
Výplně otvorů: finská euro okna ze severské borovice značky Kontio, s izolačními
trojskly, vnitřní dřevěné dveře
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna – finská kamna z mastku Tulikivi
Architektonický návrh domu: katalogový model River House 2 Kontio Longhhouses
Dodavatel srubového domu: Kontio Loghhouses

Autor: lek

Mobilheimy máme skladem
Každý týden nové mobilheimy. Doprava a skladování je zdarma!

Hanscraft-největší showroom
Dopřejte si domácí infrasaunu. Montáž součástí dodávky!

Albánie pro seniory
Od 13 990 Kč. Nejlepší dovolená pro seniory. Rezervujte zde!

Témata: Srub, Polsko, Stavba, veřejná zeleň
VSTOUPIT DO DISKUSE
(41 PŘÍSPĚVKŮ)

SDÍLET NA FB

SDÍLET NA TWITTER

Kam dál?
Srub vesnického tesaře má kouzlo, ale
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...

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

Srub má dvě prosklené stěny, soukromí
majitelů vyřešily rolety
Kde je málo slunce, musí přibýt okna. Nebo ještě lépe celé
prosklené stěny. Takto vyřešila mladá rodina s dvěma
dětmi...

Nejčtenější
Velká nádhera. To je přestavěná
maringotka pro unavenou podnikatelku
Osada Trebudannon uprostřed anglického hrabství Cornwall
by se klidně mohla stát synonymem pro obydlenou zatáčku.
Kromě...

Tmavomodrý byt s „vypitým“ nábytkem
si architekt navrhl sám pro sebe
První úpravy bytu v secesním činžovním domě proběhly
před lety a přinesly hlavně komfortní bydlení. Filmový
architekt...

Rodina umělců zachránila starý mlýn.
Dnes v něm bydlí tři generace
Nebýt umělecké představivosti, mlýn stojící na kraji
stupavských přírodních krás by si lidé připomínali už jen
ve...

Zrekonstruovali si starou chalupu, teď
sní o stolování na terase
Rčení „postav dům, zasaď strom a zploď syna“ se dnes často
mění na „oprav dům, zasaď strom a postav terasu“. Ta se...

Jiří dozoroval stavbu řadovky sám. Bylo
to jeho nejlepší rozhodnutí
V úzké uličce na okraji moravského velkoměsta stojí
řadovka-dřevostavba. Na její realizaci dohlížel sám majitel
domu....

Další z rubriky
Stačí si koupit byt v Miami a dostanete
zdarma automobil Aston Martin
Při koupi bytu automobil Aston Martin zdarma? Proč ne.
Takový beneﬁt mohou nyní získat zájemci o bydlení v
mrakodrapu...

Nejlepší dřevěné stavby roku 2018:
odborníci se s veřejností neshodli
V anketě Dřevěná stavba roku 2018 najdete hřiště, rodinné
domy, rozhledny, sruby i dřevěné interiéry. Vítěze v osmi...

Dvoupodlažní montovaný dům s
pergolou na střeše postavíte za 8 hodin
Zajímavým tématem jsou montované domy hlavně pro
mladé architekty, kteří se snaží prosadit. Jenže vymyslet
takový...

RD v obci Leč okr. Beroun s velkou zahradou (
2992m2)
Liteň, okres Beroun
4 950 000 Kč
Byty pronájem

Byty prodej

Domy

Pozemky

Více z nabídky 65 221 nemovitostí

Najdete na iDNES.cz
AUTO

První svezení s novým
konceptem od Škody

Právě čtete

EXPRES.CZ

Gábina je renesanční
žena, prohlásil Koukal

posunout posunout

TECHNET

Napište BFF! Po
Facebooku se šíří hoax

Mohlo by vás zajímat

LIDOVKY.CZ

USA poprvé nasadily v
boji ‚neviditelné‘ rakety

VIDEO

Šlechtovka ve Stromovce
vstává z mrtvých

Témata

Pozor na věcná břemena.
Důkladně prostudujte výpis z
katastru

Vytvořil geniální židle. Michael
Thonet však změnil i město a
myšlení lidí

Hotel Praha: dříve vládní
chlouba, kam dnes jezdí i Tom
Cruise

Zvenčí dům ladí s lesem na
zahradě, uvnitř se skrývá
minimalistický ráj

Podívejte se do domu, kde žil
Charles Darwin

Krásná terasa v Českém ráji
nabízí romantické posezení u
krbu a bazénu

Atraktivních půdních prostorů
ubývá. Sehnat se dají pouze
„pod pultem“
Středočeské památky na prodej:
kupte si zámek, mlýn, tvrz nebo
pivovar
Strop, který vydrží třeba stovky
let: cihlová klenba

Vytvořili zahradnický ráj:
anglickou zahradu plnou rostlin,
cihel i jezírek
Nákladové nádraží Žižkov: byty
pro 15 tisíc lidí, nebo kulturní
památka?

Už nemusíte na úřad. Katastrální
mapy najdete na webu

Havlíčkův Brod | Cheb | České

Hotel Praha: dříve vládní
chlouba, kam dnes jezdí i Tom
Cruise

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

Reality pod lupou | Češi v

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

| Český lev | Sousedské války |

Pozor na věcná břemena.
Důkladně prostudujte výpis z
katastru

LTD, DTD, MDF: co znamenají
záhadné zkratky na nábytku?

Kdo má opravit plot?
Zakořeněné pravidlo pravé ruky
už 60 let neplatí
Jak se rychle zbavit vlhkosti a
plísně v bytě či domě
Trvalé bydliště v pronájmu? Bez
souhlasu majitele žádný problém

Budějovice | Odchod do důchodu |
zahraničí | Advent a Vánoce | Zlín
Frýdek-Místek | Zdeněk Pohlreich |
rekonstrukce bytu | Proměny bytů
s architektem | Napadení | IKEA |

Zaha Hadid: nejúspěšnější
architektka světa se nebojí být
jiná

Třebíč | Důchod | Věk odchodu do

Kuchyně s nejlepšími nápady i
chyby, které zde s oblibou
děláme

Šumperk | ČSSD | Nahlížení do

důchodu | Vysočina | Stavební
spoření | Letadlo | Islám |
katastru | Nezaměstnanost

Dům blázna, nebo šťastlivce?
Herec žije v maringotce na břehu
rybníka

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

Sledujte iDNES.cz na:

Doklady: co je třeba k ohlášení a
ke stavebnímu povolení

Dovolená 55+ Albánie Rezervujte si skvělou
dovolenou! Albánie, to je moře,
historie, příroda.

mobilní verzi

e-mailu

RSS

Přírodní péče o pleť - Dermavit Certifikované suroviny. Aloe a
rakytník pro krásnou pleť.
Doplněk stravy.
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Twitteru

Infrasauny Hanscraft - Navštivte
největší showroom v ČR Hanscraft. Poradíme Vám s
výběrem.
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