Lednový víkend v modulovém domě
Jsme klasická čtyřčlenná rodinka, rodiče a dvě děti. Manžel se zajímá o alternativní, přírodě vstřícné způsoby bydlení.
A jak už to bývá, kam směřujete pozornost, tam začnou přicházet příležitosti. Proto se nám díky zaměření manžela
naskytla na počátku roku 2022 příležitost vychutnat si víkend v designovém modulovém domě Fashion Line Relax
od české firmy Koma.
Třináctileté dcerce, která je výtvarně nadaná a ráda by studovala designově orientovanou školu, učaroval moderní
jednoduchý vzhled interiéru i exteriéru a jeho barevná sladěnost. Začala dokonce uvažovat o tom, že až bude dospělá, tak si pořídí pozemek a nechá si tam takový domeček postavit. Jen by ho oživila obrazy, květinami, přidala by
poličky a do úložného prostoru i pár šuplíků a to by jí stačilo.
Domek si nás získal přírodní atmosférou světlé březové překližky, útulností, komfortem domova, celkovou pohodou a
klidem, kterou minimalistický design navozoval. Zážitek z domku násobilo umístění uprostřed jedinečného místa na
Moravě - v přírodní památce Kurovického lomu. Nečekali jsme, že se nám odtud nebude chtít vůbec odjíždět. Klid a
odloučenost toho místa je magická.
Velmi povedené nám přišlo řešení osvětlení pouze v přechodu mezi stěnami a stropem po celém obvodu místnosti,
které přinášelo pro oči příjemně rozptýlené a současně plně syté světlo.
Francouzská okna přímo naproti sobě umožňují vizuální prožitek propojení se stromy a krajinou kolem. Zatímco venku bylo mrazivo, uvnitř nás po procházce lomem čekala útulnost s plným luxusem domácího pohodlí - velká postel s
umně vyřešeným úložným prostorem, malá sofa, hezká koupelna s toaletou a pro ty, co si rádi připraví svůj oběd, tak
i s místem na vaření, kde kuchyňská linka nabídla potřebné vybavení, sporák, lednici a podle nás trochu nadbytečnou myčku, kterou by těch pár talířů a příborů ani nenaplnilo. Lepší by byla malá trouba na pečení, shodli jsme se. A
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i dvě celkem velké děti navíc. A tak ke dvěma židlím bychom přidali aspoň dvě další. I dvojice může pozvat třeba
návštěvu. A když už jsme si v komfortní kuchyni uvařili dobré jídlo, lépe by se nám hodovalo u krapet většího stolu.
Modulový dům měl i drobné mínusy, třeba že u vstupu nám chyběly věšáky na bundy s botníkem a také aspoň malá
stříška, jelikož pokud prší musíte mokří ihned dovnitř i v botech. Domečku se ale tím celkový výborný dojem nepokaV Přistoupimi,
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S majitelem domečku, panem Martinem, jsme se shodli, že by se výstup na terasu hodil u obou francouzských oken,
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pohled na moderní architekturu, která se do přírody většinou moc nehodí. Tento modulový dům díky krásnému zaoRodné číslo žadatele:711111/3306
blenému designu je určitě zcela nový typ moderní architektury, která v přírodě nejen neurazí, spíše naopak nadchne.
Jana Matasová a Petr Matas, 28.2.2022
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