realizace materiály & technologie

Koupelna s oblázky
ve věžovém domě Orion
Tři věžové domy – bytový komplex Orion – vyrostly
na severním okraji Brna, nad sídlištěm Lesná.
Mají překrásný výhled i příjemné okolí, jak už
název lokality napovídá, les je v bezprostřední
blízkosti.

Ve třech věžích A, B, C s 15 nadzemními podlažími jsou byty od
velikosti 46 m2 (1+kk) až do 229 m2, byty v posledním podlaží
mají střešní terasy s výhledem na Brno a na původní sídliště
Brno-Lesná, které je nejstarším sídlištěm ve městě. Zajímavostí
této části Brna je i fakt, že Lesná má největší množství zeleně
ze všech novodobých sídlišť ve střední Evropě. Sídliště Lesná,
které je domovem přibližně 15 tisíc lidí, vznikalo v 70. letech
minulého století. Podle architektů je svojí podobou naprosto
mimořádné. Bylo postaveno podle vzoru finského městečka

fakta
Objekt: bytový komplex Orion, Brno-Lesná, mezonetový byt
Materiály: obklad Riverstone Magic Touch, slinutá dlažba
Stavební chemie: Mapei, spol. s r.o.
Realizační firma: Neklapil Pavel
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materiály & technologie realizace
Tapiola u Helsinek. Předností Lesné je to, že již při svém
vzniku byla zasazena do rozlehlé zeleně. Mohutné panelové
objekty s výhledem na Brno proto stojí v podstatě v klidném
a tichém parku. Za uplynulých 40 let i nové stromy vzrostly
natolik, že pohled na mnohé domy úplně zacloňují a nad ně
vystupují pouze nejvyšší objekty. Lesná byla architektonickou
premiérou svého druhu v tehdejším Československu. Obdobná
sídliště později však již nevznikala s odůvodněním nedostatku
prostoru.
V jednom z luxusních mezonetových bytů nového věžového
domu realizoval koupelnu člen Cechu obkladačů ČR Pavel
Neklapil. Majitelé projevili při výběru materiálů smysl pro
originalitu a na sprchový kout a vanu si vybrali obklad Riverstone Magic Touch. Jde o drobné oblázky zalité v průhledné

pryskyřici, většinou obdélníkového tvaru 40/60 cm. Obklad,
který působí zajímavě, je nalepen na dutou kovovou konstrukci. V ní jsou zabudované led diody, které zajišťují další
vizuální efekt.
Na kulatou vanu a jako ostatní obkladový materiál byla použita
italská slinutá dlažba o rozměrech 30/60 cm.
Jako stavební chemie posloužil sortiment firmy Mapei. Na
velkých plochách byl použit systém Mapetex, aby se nemusely
provádět plošné dilatace. Výsledkem je koupelna, která nezapře individuální přístup a odvahu investora vybírat si materiály
nejen kvalitní, ale i neotřelé, jež ozvláštní interiér a dají mu
punc osobitosti a originality.
www.neklapil-obklady.cz
Foto: archiv firmy
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