
pro moderní stavbu, interiér a zahradu
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5. února / 15. února

typy střešních krytin
okapy
střešní okna
světlíky
komíny
izolace
konstrukce krovů
kontejnerová výstavba 
bytových domů
moderní povrchy se 
samočisticím efektem 
podlahy
sanita a koupelny
kuchyně
textilie, ložní prádlo, 
závěsy, tapety
čističky vzduchu
domácí pracovny
bazény a venkovní sprchy
ploty, brány, garážová vrata
zahradní nářadí na jaro
vybavujeme domácí dílnu 

uzávěrka/
distribuce

vydání únor–březen

stálé rubriky inspiration / inspirace future / budoucnost topic / téma developers / developeři

EDIČNÍ  PLÁN/ 
2021

modern technology / moderní technologie interior / interiér garden / zahrada
DIY / udělej si sám introducing / představujeme mosaic / mozaika

02–03 / 2021

4. června / 14. června

rekonstrukce bytu 
v paneláku 

ostrovní bydlení 
(soběstačnost, 
nezávislost na sítích)

sklo v interiéru

chladničky, mrazničky, 
vinotéky

koupelnová sanita

venkovní obklady 
a dlažby

zastřešení bazénu

zahradní nábytek

venkovní sprchy

stínění, pergoly

FOR INTERIOR
FOR ARCH

červen–červenec–srpen

06–07–08 / 2021

10. listopadu / 20. listopadu

listopad–prosinec–leden

domácí pomocníci – 
pečení, vaření, úklid

novinky ve stavebních 
technologiích

dřevěné fasády

trendy keramika

sklo v interiéru

materiály pro hřejivou 
atmosféru

bio krby

vánoční mozaika

zazimování zahradní 
techniky

fukary, sněžné frézy

STŘECHY PRAHA
FOR PASIV

11–12–01 / 2021– 22
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O projektu: 
Autor projektu:
Ing. Josef Vostracký,  
Ateliér Vostracký

Konstrukce
Podzemní podlaží je 
zděné ze šalovacích 
vybetonovaných tvárnic, 
strop železobetonový. 
Obvodové zdivo přízemí 
je z cihelného systému 
HELUZ – HELUZ FAMILY 25,  
příčky a překlady  HELUZ.
Hliníkové systémy 
Schüco – okenní systémy 
s trojitým izolačním 
sklem  Schüco AWS 90.SI+ 
a  Schüco AWS 75.SI+  
osazeny předsazenou 
montáží , dveřní 
systémy  Schüco ADS 90.SI 
a Schüco ADS 75.SI

Výrobce hliníkových okenních 
a dveřních systémů Schüco:
DAFE – PLAST Jihlava, 
s.r.o.

Zastavěná plocha:
rodinný dům 143 m2

zastřešená terasa 
na úrovni přízemí 24 m2

plocha přístřešku pro 
parkování 35 m2

podzemní podlaží 53 m2

sklad 23 m2

Saunu s vnitřkem 
obloženým palubkami 
z olše odděluje od 
navazující koupelny 
velkoformátová 
prosklená stěna.

latí ze sibiřského 

nanonátěrem od Isocell, které 
jsou zdrojem příjemného 
přírodního designu. Plášť části 
vnějšího oblouku fasády je 

pomocí pohledově 
efektních obkladových prvků 
Cembrit Patina. Podzemní 
podlaží je zděné ze šalovacích 
vybetonovaných tvárnic, strop 

kombinaci 
hliníkovými okenními systémy 

tepelně 
izolačními trojskly splnila 
požadavek majitele na stavbu 

parametry pasivního domu, 
zimě zbytečně 

neuniká tepelná energie 
létě naopak nepropouští do 

interiérů sluneční výheň. O tom, 
že vše dokonale funguje podle 
zadání, se investor přesvědčil 
Blower door testem, tedy 
změřením vzduchotěsnosti 
obálky. Majitelé díky tomu 

programu Zelená úsporám. 
domě 

vytápění tepelným 

realizaci příjezdové cesty 
zpevněného povrchu krytého 

garážového stání byla použita 
přírodního kamene – 

Interiéry převážně 
na zakázku

Minimalistickému stylu 
originálního rodinného domu 
s celkovou obytnou plochou 
143 m2 odpovídá i vybavení 
interiérů, situovaných do prvního 
nadzemního podlaží. Většinou 
bylo vyrobeno na zakázku tak, 
aby ladilo s netradičním pojetím 
stavby. Vzdušnost vnitřní 
dispozice pramení jak z její 
velkorysosti, tak ze střídmého 
přístupu k množství zařizovacích 
předmětů, umístěných převážně 
podél stěn. Prostor protepluje 
dekor dřeva použitý na nábytku 
i na podlaze. Kromě multifunkční 
zóny, zahrnující obývací pokoj, 
jídelnu a kuchyň, se nastolená 
charakteristika týká i dvou 
dalších pokojů a ložnice. 
Hygienické zázemí zahrnuje 
klasickou finskou saunu 
s vnitřkem obloženým palubkami 
z olše, kterou od navazující 
koupelny jednoduchým 
nábytkem a sanitou odděluje 
velkoformátová prosklená stěna. 

A občas investora, když 
je na zahradě, u srdce zahřeje 
i pochvala kolemjdoucích 
a cyklistů, kteří v kopci zastaví, 
a jsou slyšet, jak originální 
dům chválí.
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další dva pokoje, 
šatna. Ložnice disponuje vlastní 

Vše pro design a funkčnost

Obvodové zdivo přízemí bylo vyzděno z broušených 
cihel HELUZ  FAMILY 25, které se v tloušťce 

mm používají pro konstrukce s dodatečnou 
zateplení minerální 

zavěšenou fasádu 

z desek a latí ze sibiřského 
modřínu, upravených 
nanonátěrem od Isocell, které 
jsou zdrojem příjemného 
přírodního designu. Plášť části 
vnějšího oblouku fasády je 
řešen také s pomocí pohledově 
efektních obkladových prvků 
Cembrit Patina. Podzemní 
podlaží je zděné ze šalovacích 
vybetonovaných tvárnic, strop 
je železobetonový.

Zděná stavba v kombinaci 
s hliníkovými okenními systémy 
Schüco AWS 90.SI+ s tepelně 
izolačními trojskly splnila 
požadavek majitele na stavbu 
s parametry pasivního domu, 
z něhož v zimě zbytečně 
neuniká tepelná energie 
a v létě naopak nepropouští do 
interiérů sluneční výheň. O
že vše dokonale funguje podle 
zadání, se investor přesvědčil 
Blower door testem, tedy 
změřením vzduchotěsnosti 
obálky. Majitelé díky tomu 
získali na stavbu dotaci 
z programu Zelená úsporám. 
K tepelné pohodě v domě 
přispělo i vytápění tepelným 
čerpadlem s vrtem. Pro 
realizaci příjezdové cesty 
a zpevněného povrchu krytého 
garážového stání byla použita 
dlažba z přírodního kamene – 
kamenné odseky.vlevo: Příklad využití aluzinkových ocelových krytin na střeše 

vpravo: Realizace střechy rodinného domu s plechovou střešní kr
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umocňuje možnost sjednocení dekoru 
neomezená škála barevnosti, 

vycházející vstříc jakýmkoliv představám 

Stylový koupelnový 
nábytek řady 
PKF – FINE se vyznačuje tenkou, 
čistou linií a svým luxusním vzhledem 
oživí každou koupelnu. Zásuvky 
skříněk, vybavených takzvaným „push“ 
systémem, je možné jednoduše otevřít 
potlačením do plochy čela. O vysokou 
kvalitu produkce se stará moderní 
strojový park firmy, která se díky tomu 
pohybuje na špici segmentu. 

KRAJCAR
www.krajcar.cz

Půdní schody s označením 
„Klimatec“ patří ke špičce v nabídce 
firmy Wippro. Jsou určené především do 
nízkoenergetických, nulových či pasivních 
domů, stejně jako současná novinka 
Klimatec 160. Při certifikaci v německém 
Passivhaus Institut v Darmstadtu dosáhly 
vynikajících hodnot, mimo jiné splňují 
vysoké nároky na izolaci a protipožární 
normy. Do jejich skvělých vlastností 
se promítají výsledky dlouholetých 
zkušeností ve vývoji a výrobě půdních 
schodů, stejně jako špičková kvalita 
zpracování.

SCHODY-WIPPRO.CZ 
www.wippro-schody.cz

Luxusní 
skandinávská 
postel Riva Casa II. 
Luxury nabízí díky použití 
přírodních materiálů špičkový 
komfort. Pohodlí i zdravotní 
benefity přináší složení, 
zahrnující taštičkové pružiny, 
přírodní latex, bavlnu, vlnu 
a koňské žíně. Ekluzivitu 
produktu podtrhuje jeho 
vytříbený design, díky 
němuž se postel stane 
nepřehlédnutelným prvkem 
interiéru.

NATY NATY 
www.natynaty.cz

Jedinečný design
ručně proplétaného čalounění 
postele Chess Mini s matrací 
Nature Elegant je společně 
s nočními stolky a lavicí od 
stejné americké značky King Koil 
příkladem dokonalého vybavení 
ložnice. Dvojlůžko, tvořené 
postelovým čelem, boxspringy 
(postelovými základnami) 
a nožičkami, se stane bezesporu 
nejvýraznějším prvkem interiéru.

ROYAL COMFORT
www.royalcomfort.cz

mozaika

STŘECHY PRAHA online 
FOR PASIV

2. dubna / 15. dubna

FOR PASIV, FOR THERM
FOR GARDEN, FOR INTERIOR

duben–květen

04–05 / 2021

nízkoenergetické, aktivní, pasivní a nulové stavby
budoucnost patří pasivnímu stavění – typy 
povolených budov z hlediska energetické 
náročnosti, energetický pas
pasivní stavební konstrukce a materiály
dřevostavby
fasádní systémy
okna, dveře
developeři – odpovídající projekty 
bytových domů a obč. staveb
trendy vytápění
moderní koupelna
dveře interiér
obklady a dlažby
kuchyňský nábytek a sestavy s ohledem 
na trendy
spaní
pohovky
přírodní čističky
venkovní stínění
terénní úpravy v zahradě (zónování s pomocí 
kamenných, dřevěných, betonových 
a plastových prvků)
zahradní nábytek
trávník a jeho údržba (osiva, hnojiva, 
robotické sekačky)

5. září / 15. září

FOR INTERIOR
FOR ARCH

září–říjen

09–10 / 2021

představujeme 
výstaviště 
České Budějovice

obytné podkroví

kov v interiéru

komfortní obývák

postel, základ zdraví

nové povrchy pro stěny 

trojrozměrné efekty 
v interiéru 

vnitřní sauny 
a infrasauny

novinky ve sprchování

příprava dřeva na zimu


