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Dekorativní cementové podlahy
SikaDecor®
ve stylové rekreační chatě

Pozemní stavby

Dekorativní cementové podlahy ve stylové rekreační chatě
V posledních letech narůstá zájem investorů i široké veřejnosti o ekologické stavby a jejich
energeticky úsporné užívání. V této souvislosti se mění i přístup při výběru stavebních materiálů.
Čím dál více se uplatňují přírodní materiály, které dávají bydlení nadčasový přírodní vzhled. Pomáhají
vytvořit přirozenou vlhkost v interiéru, čímž bezpochyby pozitivně ovlivňují zdraví a pohodu jejich
obyvatelů.

Popis projektu

Požadavky

Rekreační chata je umístěna v kopcovitém terénu
v krásném horském prostředí. Architekt zajímavě
vyřešil štíty domu: pro sjednocení vzhledu překryl
okna a dveře dřevěnými deskami. Chata sestává
ze dvou vzájemně propojených budov, z vnější
strany působí stroze minimalisticky, zatímco interiér
poskytuje prostornou obytnou plochu. Chata má dvě
podlaží s velmi zajímavě řešeným schodištěm, kde
je na mezipatře umístěn dětský koutek. Nachází se
zde i malé wellness, stylová kuchyně s kachlovou
pecí, několik koupelen a odpočinková část. Zařízení
interiéru působí účelně a současně s příjemnou
atmosférou domova.

Už při pohledu na exteriér chaty je vidět, že investor
a architekt kladli důraz na to, aby stavba zapadla do
okolní přírody a nepůsobila rušivě. Proto byly zvoleny
přírodní materiály jako jsou dřevo, kámen, cementové
podlahy, sklo. Tento eko princip byl dodržen
i v interiéru: investor požadoval do kuchyně, koupelen
a chodeb podlahu, která by působila naturalisticky,
bez rušivých spár a přitom byla dostatečně pevná
a odolná opotřebení. V ostatních částech byla
položena dřevěná podlaha, a proto bylo důležité
zajistit precizní a snadné napojení těchto rozdílných
materiálů.

Řešení Sika
Architekt a investor si vybrali barevnou samonivelační
cementovou podlahu SikaDecor®, která svým vzhledem
dokonale zapadla do minimalistického stylu interiéru.
Realizátor nejprve podklad napenetroval nátěrem Sika®
Level-01 Primer. Na takto připravený podklad
aplikoval dekorativní cementovou stěrku SikaDecor®
v granitově šedé a červené barvě. Ihned po nalití byla
čerstvá stěrka odvzdušněna jehlovým válečkem. Po
vytvrzení stěrky se ﬁnální povrch ošetřil uzavíracím
nátěrem Sikagard®-914 W Stainprotect ve dvou
vrstvách a nakonec transparentním ochranným nátěrem
Sikagard®-915 Stainprotect.

Podlaha se stylem
Přirozený až industriální vzhled betonu láká stále více
nadšenců. Cementové podlahy SikaDecor® poskytují
volnost nejen ve výběru barev, ale i v samotném ﬁnálním
provedení, které lze vytvořit již při nalévání stěrky na
podklad. Takto upravené podlahy působivě zapadají do
moderních minimalistických interiérů, ale také vynikají
v kombinaci s historickým nábytkem nebo retro stylem.

Váš partner kdekoliv na světě
Sika® je celosvětově působící společnost, specializovaná v obchodu se stavební chemií. Má pobočky
vyrábějící a prodávající výrobky pod obchodním názvem Sika® a poskytující technickou podporu ve více
než 80 zemích světa. Sika® je vedoucí silou na celosvětovém trhu v oblasti technologií řešení vodotěsnosti,
lepení, tmelení, tlumení, zesilování a ochraně budov a stavebních konstrukcí. Sika® má kolem 15 000
zaměstnanců po celém světě a má proto ideální postavení k podpoře úspěchu svých zákazníků.

Construction

Dále k dispozici:

SikaDecor®
Barevná samonivelační
cementová stěrka

Rychlé podlahové stěrky
systém Sikafloor® – Pronto

Sikafloor®-Economy Line
Variabilní podlahový systém
pro širokou oblast použití
Průvodce systémem

Sikaﬂoor ® N PurCem®
řešení pro podlahy
v potravinářském průmyslu
a jiné extrémně zatížené provozy
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