eko hiša hišE z bazenom

1 na robu barja

Betonske tlakovane poti, klesani
kamni in blazinasto rastlinje so bili
glavni motiv pri ureditvi vrta.

vodna ploskev, v kateri se zrcalijo barve
narave, ki pa je nekoliko netipična iz
bira za domači vrt, saj jo pogosteje
najdemo na javnih površinah. Ta na vrt
prinaša svežino, na človeka pa deluje
izredno pomirjujoče.

P

redstavljamo vam projekt pre
nove klasične družinske hiše, gra
jene v sedemdesetih letih s tipičnim
videzom za tisto obdobje. Hiša je bila
v celoti prenovljena tako znotraj kakor
zunaj. Na željo lastnikov, ki želijo večino
notranjosti ohraniti na zasebnem nivoju,
vam predstavljamo zunanji del prenove,
ki ga je izvedel arhitekturni biro Detajl
in celota, obsegal pa je prenovo fasade
ter krajinsko ureditev vrta z vodno
površino in vrtno lopo.

Vrt je zaradi svoje prostranosti omo
gočal veliko možnosti za preureditev.
Kaj hitro sta se izvajalec in naročnik,
na predlog prvega, odločila, da bo
nastal sodoben, izčiščen vrt, razčle
njen na več različnih majhnih kotičkov
z raznolikimi pestrimi vsebinami. Vsi ti
ambienti pa se med seboj dopolnjuje
jo v doživljajsko bogat zunanji prostor,
ki nudi prav vse, kar potrebujejo za pri
jetno preživljanje prostega časa na
domačem vrtu.

Motiv linij se s fasade
prenese tudi v tlak.

nov družabni prostor
Notranjost so v spodnji etaži neposre
dno povezali z zunanjostjo. Prebili so
parapet okna, namestili velika stekle
na drsna vrata in iz shrambe naredili
družabni prostor.
>

Vodna ploskev
za svežino in umiritev
Glavni oblikovni motiv prenovljenega
vrta so vzdolžne linije betonskih tlako
vanih poti, klesanih kamnov, blazina
stega rastlinja, kot so sivke in različno
visoke okrasne trave, ter v velike po
sode postavljenega zelenjavnega vrta
z dišavnicami. Osnovno geometrijo
zmehčajo večja listnata drevesa, ki na
vrt vnašajo tudi barvito dinamiko. Osre
dnje mesto zaseda vodna površina,
Hiša je z leseno fasado
v obliki horizontalnih
letev dobila novo
preobleko.

Ravna vodna površina prostoru daje
svežino in obenem umirja.

Zaradi raznolikih drobnih ambientov
bo vsakdo našel kotiček zase.

Nekoč shramba, danes
družabni prostor z neposrednim
prehodom na vrt.

HIŠA NA ROBU BARJA, Slovenija
projekt prenove fasade, družabne
sobe in krajinska ureditev vrta
arhitekturni biro: Detajl in celota, d. o. o.
interier in krajinska ureditev: Marjetka
Lužovec Hrvatin, Mateja Lužovec
leto zasnove: 2009
leto izvedbe: 2010
velikost parcele: 950 m2
bivanjska površina: 250 m2
fotograf: Juš Medič

Na terasi je prostor za zunanjo jedilnico, žar in počitek. Opremljena je
s kakovostnim lesenim pohištvom, ki
prenese temperaturne razlike in različne vremenske pojave, od dežja do
močnega sonca. Z dvema »lebdečima« jadroma je v vročih poletnih dneh
poskrbljeno za prijetno senco.

ZUNANJA PODOBA HIŠE
SLEDI SPREMEMBAM V VRTU
Poleg vrta je bila zunaj prenovljena in
preoblikovana tudi celotna podoba
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hiše. Uporabljene so bile lesene obloge, ki potekajo v horizontalnih linijah.
Poenotijo se z gradivi, uporabljenimi v
vrtu, ter skupaj ustvarijo skladno celoto.
Prej pusta in prazna vrtna površina, ki
je nikoli niso vzeli za svojo, je po prenovi postala podaljšek notranjega bivalnega prostora. Lastnikom daje veliko
možnosti uporabe in uživanja svežega
zraka zunaj, skupaj s spremenjeno
zunanjo podobo hiše pa deluje povsem
usklajeno in harmonično. ■

KOMENTAR UREDNIŠTVA: „Tudi s prenovo
lahko v vrt vnesemo nove ambiente in
dvignemo raven bivanja.“

