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má novou trvalou
NOVOU A SNOVOU. NECHALA SI JI
UDĚLAT NA HANÉ OD FIREM FUTUR
(TYPOVÝ PROJEKT, NOSNÝ SKELET
Z DURISOLU) A REVALL-BAU
(CIHLOVÝ OBKLAD, VNITŘNÍ ÚPRAVY).
MARIKA JE ZKRÁTKA HOLKA JAKO
LUSK. MÁ PĚKNOU FASÁDU A JE
POHODOVÁ NA BYDLENÍ.
1 Při pohledu ze zahrady dům zaujme glazovanou
pálenou krytinou, dodatečně barvenou omítkou
a vkusným cihelným obkladem

2 Dvojgaráž tvoří předsunutý štít obrácený k severu
3 Krytý venkovní bazén rámuje betonová dlažba
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V˘plÀ mezi deskami tvoﬁí tepelná izolace
z polystyrenu (uchycuje se na vnûj‰í desku jiÏ
pﬁi v˘robû) a smûs litého betonu. Stûny tak
dosahují mimoﬁádnû vysoké tepelné izolace
a zároveÀ mají schopnost teplo akumulovat,
coÏ v souãtu znamená jediné: minimum energie na vytápûní.
Lit˘ beton tvoﬁí 80 % celkové hmotnosti zdí.
Díky své vysoké plo‰né hmotnosti zaji‰Èuje
systém Durisol i úãinnou ochranu pﬁed hlukem.
Na hrub˘ povrch desek ztraceného bednûní se
snadno aplikuje jakákoli omítka. A navíc je
systém variabilní, jednoduch˘ na montáÏ a ‰etﬁí
náklady na dopravu stavebního materiálu (v˘plÀ
z litého betonu se vytváﬁí pﬁímo na stavbû).

Ïe tu pûjeme chválu? Na
upraven˘ typov˘ dÛm Marika od firmy Futur.
ManÏelé, kteﬁí si tento úhledn˘ bungalov
nechali postavit, chtûli pryã z mûsta. Hledali
dÛm v klidném prostﬁedí, kter˘ jim bude sk˘tat
pohodlné bydlení i ve stáﬁí. Proto zavrhli schody do patra a zvolili jednoduché dispoziãní
ﬁe‰ení. Upoutal je typov˘ projekt firmy Futur
a zároveÀ její stavební systém Durisol.
Přednosti Durisolu
Durisol je inteligentní stavební systém na principu ztraceného bednûní. Vnitﬁní i vnûj‰í plá‰È
stûn tvoﬁí tﬁískocementové desky z pﬁírodních
materiálÛ: pﬁevaÏuje dﬁevo (89 % hmotnosti
desek), zbytek pﬁipadá na cement a vodní sklo.
Cement zaji‰Èuje vysokou pevnost, vodní sklo
niÏ‰í nasákavost. Díky tomu odolávají desky jak
vodû a mrazu, tak i ohni.

Dispozice: 3 + 1 s dvojgaráží
Obestavěný prostor: 880 m3
Zastavěná plocha: 230 m2 (+ 132 m2
zpevněných ploch)
Obytná plocha: 118 m2
Celková užitná plocha: 196 m2
Konstrukce: plášťový stavební systém
Durisol na bázi dřeva a cementu (35 mm
třískocementová deska, 100 mm
polystyren, 150 mm litý beton, 35 mm
třískocementová deska), zvenčí i zevnitř
přidána perlinka

Dům pro sebe
„Stavûli jsme uÏ druh˘ dÛm, a tak jsme mûli jasnûj‰í pﬁedstavu a mohli zúroãit nûkteré zku‰enosti,“ vysvûtluje majitel. „I kdyÏ s námi je‰tû
bydlí dospívající syn, vûdûli jsme, Ïe tento dÛm
nestavíme pro dûti, ale pro sebe. Proto jsme
v‰echno dûlali tak, jak nám to vyhovuje: jeden
pokoj jsme zru‰ili ve prospûch garáÏe, aby se
tam pohodlnû ve‰ly dva vozy, vytvoﬁili jsme
prÛchod z garáÏe suchou nohou do zádveﬁí,
zavedli jsme samostatn˘ jídelní kout a druhé
WC za zástûnou v koupelnû…“
ManÏelé také zru‰ili ve‰keré oblouky z pÛvodního typového projektu, protoÏe bez nich jim
dÛm pﬁipadá stylovû ãist‰í.
Rohové „T“
Vlivem úprav dispoziãního ﬁe‰ení domu se
zmûnil také pÛdorys stavby: z pÛvodního tvaru
písmene „L“ vznikl pÛdorys klasického „T“.
DÛm je ideálnû poloÏen na rohov˘ pozemek,

Omítky: vnitřní hladká se sádrovou
malbou, vnější JUB dodatečně barvená
+ cihelný obklad
Střecha: sbíjené smrkové vazníky, pálené
tašky Tondach (Stodo 12 s glazurou),
klempířské prvky Lindab
Podlahy: plovoucí, dubové vlýsky (speciální
pro podlahové topení), keramická dlažba
Výplně otvorů: okna i vstupní dveře
z tropického dřeva meranti, vnitřní dveře
z dubového masivu
Vytápění: plynový kondenzační kotel
Buderus + podlahové topení (v garáži
radiátor, v koupelně žebřinový radiátor);
krb na zakázku (Steko) s bočním
panoramatickým prosklením a tepelnými
rozvody (pokoje, koupelna, šatna)
Cena: do 4 000 000 Kč
▼
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4 Obývacímu pokoji vévodí
krb s bočním panoramatickým
prosklením

5 Koupelna zaujme
barevnými obklady
i designovým umyvadlem

6 Kuchyňská linka Georgio
(Sykora) představuje sólo
pro třešňové dřevo

KONTAKTY
■ FUTUR, s. r. o.
Jana Palacha 1552
Pardubice
tel.: 466 304 615
e-mail: futur@futur.cz
www.futur.cz

■ REVALL-BAU, s. r. o.
Na Šibeníku 1, Olomouc
tel./fax: 585 415 911
e-mail: info@revallbau.cz
www.revallbau.cz

4

s voln˘m v˘hledem a krásnou orientací zahrady
na jihozápad. „Leckdo bere rohov˘ dÛm jako
nev˘hodu, ale já ﬁíkám: mohli jsme chytnout
dva ‰patné sousedy, takhle mÛÏeme mít nanejv˘‰ jednoho,“ vysvûtluje pán domu.
Co zaujme nejvíc, je poﬁádek a zabydlenost
domu, kter˘ jsme nav‰tívili necelé ãtyﬁi mûsíce po
nastûhování. Jak je to moÏné? „Na stûhování jsme
nespûchali, chtûli jsme nejprve v‰echno poﬁádnû
dodûlat,“ pﬁipomínají. „Ale hlavnû: jsme zvyklí
uklízet i pﬁed domem. Ten, kdo se nastûhuje
z paneláku, se tomu diví – není to tu zaÏité jako
tﬁeba v Nûmecku. JenÏe úklid okolí pﬁed va‰ím
plotem nikdo jin˘ neudûlá a nepoﬁádek nakonec
bude hyzdit va‰i zahradu a niãit va‰e auto…“
Velkorysý obývací pokoj
Z proslunûné terasy se ãlovûku ani nechce
dovnitﬁ, ale stylovû zaﬁízen˘ interiér vás brzy
zláká. DÛm není tuctov˘ a majitelé to dobﬁe
vûdí: „Nejen cihlov˘ obklad fasády, ale i vnitﬁní
úpravy od firmy Revall-bau daly stavbû ducha.“

5
Originální dispoziãní ﬁe‰ení nabízí obytná zóna:
rozlehl˘ ob˘vací pokoj oddûluje od kuchynû
stûna, jíÏ dominuje krb s boãním panoramatick˘m prosklením. Ten pochází od firmy Steko, na
zakázku ho postavila spoleãnost Kama a vybavila
ho tepeln˘mi rozvody do klíãov˘ch prostor: synova pokoje, loÏnice, ‰atny a koupelny. Základ topného systému ov‰em tvoﬁí plynov˘ kondenzaãní
kotel Buderus ve spojení s podlahov˘m topením.
Typizovaná kuchyÀská linka Georgio od firmy
Sykora má dvíﬁka z tﬁe‰Àového masivu a je
vybavena vestavûn˘mi spotﬁebiãi Bosch, sklokeramickou deskou (dvû plot˘nky elektrické,
dvû indukãní), drtiãem odpadu, nerezovou
digestoﬁí a dﬁezem Franke. S kuchyní je volnû
propojena jídelna, která zaji‰Èuje pﬁíjemné
soukromí na stolování.
Koupelna hraje prim
Barevné ladûní interiéru, které zaujme uÏ v obytné
zónû, je daleko v˘raznûj‰í v zónû soukromé. V˘razn˘mi barvami hrají pﬁedev‰ím ‰atna a koupelna.

V koupelnû se zastavme: nejen kvÛli hezk˘m
obkladÛm a dlaÏbám ãi kvalitû základního
vybavení (hydromasáÏní rohová vana, sprchov˘
kout, ‰iroké designové umyvadlo, nerezov˘
Ïebﬁinov˘ radiátor, WC, bidet), ale také kvÛli
nápaditému úspornému ﬁe‰ení. To se t˘ká jak
osvûtlení (ve svítidle od firmy Massive mohou
podle potﬁeby svítit tﬁi Ïárovky, nebo jen
jedna), tak i ohﬁevu vody. Cirkulaãní ãerpadlo
je vybaveno ãidlem, takÏe zapíná jen v lidské
pﬁítomnosti a spoﬁí energii.
Vnady zahrady
Velmi pﬁívûtivû pÛsobí zahrada otevﬁená k jihozápadu. Vedle ãásteãnû kryté terasy s cihlovou
dlaÏbou Ströher (prodej Klinker Centrum) je
tu k va‰im sluÏbám pﬁipraven venkovní krb
s grilem, venkovní bazén se zakrytím i praktick˘ zahradní domek ve stylu domu. Peãlivû
zatravnûné a osázené plochy lemují betonové
dlaÏby Beta, jejichÏ vzor (Bouzov–podzim) se
blíÏí pﬁírodnímu kameni.
■

PŮDORYS

1. zádveří
2. hala
3. dětský pokoj
4. obývací pokoj
5. jídelna
6. kuchyně
7. spíž
8. WC
9. garáž
10. technická
místnost
11. koupelna
12. šatna
13. ložnice
14. terasa
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