poradna zařizujeme

Romantika na kolečkách

maringotku od Miramari design pořídíte prázdnou
v ceně od 650 000 Kč. Vybavení včetně kuchyňské
linky, rozvodů, WC, kamen, komína, spotřebičů,
nábytku a osvětlení vyjde na dalších cca 400 000.

Chcete v létě zažít něco netradičního?
Nebo jen nemáte dostatek prostředků na pořízení
chaty nebo chalupy? Inspirujte se půvabnou
maringotkou od studia Miramari design.

N

Foto Miramari design (4), připravila D. Záveská

kruhové okno
nad postelí působí
efektně. Posezení
designérka umístila
naproti prosklenému vchodu,
z něhož je krásný
výhled do okolí.

ápad postavit moderní maringotku se zrodil
v hlavě Moniky Lněničkové z interiérového
studia Miramari design. Na počátku toho
všeho bylo stavební omezení na pozemku, a také chytrá maminka. Výsledkem je dřevěná stavba s podvozkem a ocelovou vnitřní konstrukcí, která se dá obývat
celoročně. Interiér je rozdělený do čtyř zón. První
tvoří prostorná postel s velkým úložným prostorem,
druhou posezení s jídelním stolem a lavicí. Nechybí
tu dobře vybavená kuchyňka, ani miniaturní koupelna se sprchou a WC. Protože maringotka je částečně
zaizolovaná, není problém tu pobývat v zimě. Prostor
snadno vytopíte elektrickým přímotopem, ale tu pravou romantiku získáte díky kamnům na dřevo. ■

 plášť i vnitřní obklad tvoří masivní smrkové dřevo, podlahu dubová prkna.
Konstrukce, podvozek a kola jsou z oceli, na míru vyrobené dveře i okna s dvojitým
sklem z lakovaného hliníku. Celková užitná plocha je 24 m2.

mohlo by vás zajímat:
✱ Starou vysloužilou maringotku pořídíte na
internetu v ceně od 30 000 do 80 000 Kč.
✱ Zrenovovaná (včetně rozvodů elektřiny
a přípravy na kamna) vyjde asi na 100 000.
✱ Pozor, někdy staré maringotky neprojdou
technickou kontrolou. Nesmí proto na silnici.
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 při navrhování maringotky se Monika inspirovala především ve Francii. Chtěla
stavbu, která by dokonale zapadla do okolní přírody. Protože řada lidí projevila o její
počin velký zájem, rozhodla se možnost realizace nabídnout i klientům.
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