BYDLENÍ

Bydlení v přírodě
Snili jste jako děti o kočovném životě? Svému snu
se můžete přiblížit tím, že si na pozemku postavíte
maringotku! V této se dá pobývat od slunného jara až
do mrazivé zimy. TEXT Zuzana Veselá | FOTO Filip Šlapal

S výhledem do kraje Prosklené
francouzské dveře propouštějí dovnitř dostatek
světla. Hned naproti dveřím je záměrně postavený
stůl s lavičkou. Právě odtud se totiž nejlépe
pozoruje příroda a dění kolem.
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Romantika na čtyřech kolech Plášť maringotky a vnitřní obklad tvoří masivní smrkové dřevo. Konstrukce, podvozek
a kola jsou z oceli, na míru vyrobené dveře a okna s dvojitým sklem jsou z lakovaného hliníku. Antracitová barva maringotky neruší
dojem z okolní přírody. Interiér v severském stylu Je jen na vás, jakými doplňky, barvami a vzory si domeček na kolech
zkrášlíte a zútulníte, ale jemné neutrální tóny naplňují interiér ze světlého smrkového dřeva lehkostí a hřejivou atmosférou.
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Přírodní interiér Smrkové palubky i třívrstvá
dubová podlaha jsou namořené tenkou vrstvou
bílé barvy, která byla zředěná lakem, aby nezanikla
léta. Prostor je laděný do světlých odstínů bílé, šedé
a béžové, které dávají obrovskou možnost dolaďovat
interiér doplňky v sezonních barvách. Na Vánoce
třeba červenou a na podzim oranžovou.

Stůl pro šest Ke stolu vyrobenému na míru se pohodlně usadí až
šest osob. Proutěné taburety nemusejí být nutně jen k sezení. Klidně
mohou posloužit jako odkládací stolky nebo opěrky na nohy.

N

ápad zrealizovat moderní maringotku
se zrodil v hlavě Monice Lněničkové
z interiérového studia Miramari Design.
„Napadlo mě to v době, kdy jsme si
s přítelem koupili pozemek na Křivoklátsku,“ vzpomíná.
„Stála tam stará maringotka, kterou jsem na léto dala
trochu dohromady. Byla ale dost malá, potřebovali
jsme něco většího. Na pozemku jsme nemohli stavět,
spadá totiž do chráněné krajinné oblasti, a tak jsem
začala vymýšlet jiné řešení. Pak mi moje maminka
vnukla myšlenku postavit svou vlastní, pořádnou
maringotku. A tak jsme začali ve studiu vyvíjet úplně
novou designovou stavbu na kolech. Během té doby jsme
ovšem zjistili, že je více lidí, které by to mohlo zajímat,
takže tím spíš nás celá práce těšila. Rozhodli jsme se tedy
maringotku nabídnout i našim klientům.“
Inspiraci hledala Monika ve světě, hlavně ve Francii, kde
jsou maringotky velmi oblíbené a kde je několik firem,
které je prodávají ve velkém. Klasická podoba maringotek
se jí ale nelíbila, chtěla vytvořit něco stylového, co by
zároveň splynulo s okolní přírodou. Po dvou letech byla
maringotka na světě. Nestojí však na Křivoklátsku, ale
na šumavském pozemku, kde Monika s několika kolegy
rekonstruuje starý kravín, který bude využíván k rekreaci.
Přestože má maringotka podvozek, není určena k přepravě po silnici. Na pozemek ji musí přepravit nákladní
auto. Až na vnitřní konstrukci, která je z oceli, se jedná
o dřevostavbu. Plášť a vnitřní obklad tvoří masivní smrkové dřevo a podlaha je vyrobená z dubu. Užitná plocha
léto 2014 | 109

BYDLENÍ

1
3

2
1 Prosklené dveře Dveře chrání ocelová okenice na zámek.
Schůdky mohou mít vícero využití. Monika na nich má bedýnky
s bylinkami, ale dá se na nich i vysedávat. 2 Koupelna Malá
koupelna je vybavena sprchou, umyvadlem a chemickým WC.
3 Kuchyňka Kuchyňský kout má vše potřebné – lednici, elektrickou
troubu, dřez a plynový vařič. Dostatek úložného prostoru poskytují
spodní skříňky z dýhované MDF desky a jednoduché police na zdi.

Cena maringotky se pohybuje od 650 000 Kč.
Více informací naleznete na www.miramari.cz.
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maringotky je 24 m2. Interiér je rozdělený na čtyři zóny.
V první je lůžko s velkým úložným prostorem, umístěné
pod velkým kruhovým oknem, které propouští příjemné
měkké světlo. V druhé zóně je jídelní stůl a lavice, ve třetí
kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči a samozřejmě
nechybí ani WC a malá koupelna se sprchou. Maringotka se dá snadno vytopit elektrickým přímotopem nebo
kamny. Pro udržení tepla je ve střeše zabudovaná speciální
izolace, která má podobné izolační vlastnosti jako 16 cm
silná vata. Díky tomu se tu dá strávit celá zima. Dům na
kolečkách může sloužit jako moderní chata, dům pro návštěvy nebo jako dočasné zázemí, které poskytuje veškerý
komfort. Zároveň je důkazem, že i bydlení v maringotce
může být stylové a moderní.

