Originální
interiér
plášť pro váš

C

hybí ve vašem interiéru něco nevšedního nebo
výjimečného? Nový kus nábytku ale nemusí být
tím pravým receptem. Přeci jen, každý z nás se již
setkal se situací, kdy naše nadšení a pýchu nad novinkou zchladila slova přítelkyně: „Tenhle kousek jsem
zrovna včera viděla u své sousedky!“ Řada designérů
doporučuje: pokud máte pocit, že je váš interiér fádní
a sebelepší či sebedražší nábytek mu nepomůže,
buďte originální, změňte dispozice vašeho bytu
a uvidíte, že i ten nejvíc „ošuntělý“ ušák bude vypadat
jako křeslo od křeslo od Starcka. Zdánlivě radikální
řešení může být ve skutečnosti velmi jednoduché.

Hra s kontrasty
Kontrast surového betonu a elegance moderního designu
je neuvěřitelně efektní a může být dominantou každého
interiéru. Na trhu jsou přitom k dispozici obklady, které
pohledový beton věrně imitují. Nechte se trošku inspirovat
interiérem Fránkova Betonového domu. Podobného efektu
jako na obrázku můžete ve svém interiéru lehce dosáhnout
vyzděním jednoduché příčky, kterou poté obložíte. ◀

Design, který nekoupíte!
Zděná příčka, zástěna nebo třeba zděný pult dokážou
v domě nebo v bytě zastoupit knihovnu, kuchyňské
skříňky, regály v garáži, šatní skříň v ložnici, nebo vytvoří
netradiční úložný prostor. Pokud se rozhodnete použít
příčku jako nábytkový systém, můžete si být jisti, že váš
interiér bude vypadat netradičně. Pokud použijete vhodné
materiály, můžete si i v menším bytě dovolit moderní
řešení úložných prostor přesně na míru. ▼

Nechte své zdi volně dýchat!
Chcete oživit fádní dispozice vaší koupelny?
Zděná příčka je nejen estetickým, ale i praktickým
řešením pro každou koupelnu. Pokud chcete, může
dokonale splynout s prostorem, nebo se naopak
může stát šperkem a ozdobou. Pokud zkombinujete
drahé designové obklady s vysoce disperzními nátěry,
nemusí být vaše kreativita ﬁnančně náročná. Věřte,
nevěřte, kachličky od podlahy ke stropu již dávno
vyšly z módy. Koupelnový design musí dýchat. ▶

Věděli jste, že…

Náš tip

• Ytong má ze všech masivních zdicích materiálů nejvyšší
tepelněizolační schopnost a malou tepelnou jímavost. Povrch
stěn je na dotyk příjemně teplý a neodebírá tělu teplo jako
jiné masivní zdivo, ani když se o stěnu opřete v lehkém tričku.
• Prodyšný pórobeton dokáže částečně absorbovat příliš
vysokou vlhkost vzduchu v interiéru a opět ji uvolňovat
do vzduchu nezdravě vysušeného. Díky tomu přispívá ke
zdravému vlhkostnímu klimatu v bytě.
• Ytong tvoří ze sta procent přírodniny a neobsahuje žádné
škodliviny, které by mohly ohrozit naše zdraví. Výroba
materiálu je navíc šetrná k životnímu prostředí, což vás
může zahřát na duši.

Vzhledem k jednoduchosti a rychlosti realizace i výsledným
vlastnostem stěn je suverénně nejvýhodnějším a nejpoužívanějším materiálem pro podobné konstrukce pórobeton Ytong.
Přesné příčkové tvárnice Ytong tloušťky 50, 75, 100 nebo
150 mm vám nabízejí širokou škálu možností. Štíhlé stěny
zaberou minimum cenné bytové plochy a jejich zanedbatelná
hmotnost vám umožní prakticky libovolné umístění i ve
vícepodlažních stavbách. Navíc, pokud se v době rekonstrukce
nemáte kam přesunout, nebo chcete mít své řemeslníky
pod kontrolou, vězte, že z pórobetonu lze modernizovat
i za provozu. Minimální odpad materiálu, minimální spotřeba
malty – to vše a další vám garantuje relativně čisté staveniště.
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