
Nadčasové vily opäť v kurze

ÚSPEŠNÝ
COMEBACK

Po trochu problematickej epizóde z obdobia socializmu domy s plochou strechou zaznamenávajú 
úspešný návrat na scénu – tentoraz s novými, takmer bezúdržbovými materiálmi, zaručujúcimi dlhú 
životnosť. Životnosť týchto domov – či už materiálová alebo morálna – je v porovnaní s bežnými 
súčasnými podkrovnými domami oveľa vyššia. A to ešte nespomíname praktickú stránku veci – dvom 
plnohodnotným podlažiam s plnou výškou sa nevyrovná žiaden podkrovný dom. Vila s plochou stre-
chou nie je u nás nový fenomén a máme na čo nadviazať – krásne funkcionalistické vily z medzi- 
vojnového obdobia si doteraz strážime ako národné poklady, aj keď mnohé z nich, žiaľ, schátrali.

Existuje však aj zlatá stredná cesta – praktické 
pôdorysy dostupné pre každého, zabalené  
do zaujímavého obalu. A práve takéto domy 
vám chceme predstaviť.

VILA 1352 – praktický dom 
v exkluzívnom kabáte

Dom má kompaktnú dispozíciu s malým 
podielom chodieb, inštalácie sústredené  
na jedno miesto, dostatok odkladacích prie-

storov – jednoducho spĺňa hlavné požiadavky 
väčšiny stavebníkov a má ešte aj niečo navy-
še: exkluzívny dizajn zaváňajúci modernou 
klasikou. Vonkajší vzhľad nenudí, má množst-
vo nápaditých detailov a dom napriek tomu 
zostáva kompaktný a vďaka tomu šetrný  
k miestu na pozemku a k spotrebe energie. 
Čerešničkou na torte je najvyššie podlažie s 
terasou. Treba však zdôrazniť, že dom je plne 
funkčný aj ako dvojpodlažný.

Domy s plochou strechou sa môžu tváriť 
rôzne – niektoré sú navrhnuté ako veľkolepé 
výstavné vily, vysielajúce do okolia signály 
o svetonázore svojich majiteľov, iné naopak 
vyzerajú ako nenápadné „kocky“, ktoré to 
najlepšie ukrývajú vo svojom vnútri. 

Projekty rodinných domov  VILA je možné 
objednať priamo cez internetovú stránku 
www.EurolineSlovakia.sk alebo v sídle 
spoločnosti Euroline Slovakia:  Stará Vajnorská 
17/A, 831 04 Bratislava.

VILA 1151 – nadčasový dizajn  
s trochou nostalgie

Skúsme skĺbiť praktické, čisto funkčné riešenie 
s noblesou 30-tych rokov a dostaneme Vilu 
1151 – dom, ktorý na pomerne malej ploche 
dokáže splniť náročné požiadavky klientov 
a zároveň dôstojne reprezentovať svojich 
majiteľov.
Kombinácia kvalitných materiálov v prírodnej 
farebnosti je zárukou toho, že dom bude 
moderný aj o dvadsať rokov.  
To najlepšie sa ale ukrýva vo vnútri – 
veľkorysý, zo všetkých strán presvetlený 
obytný priestor s obývacou izbou 
voľne spojenou s jedálňou a kuchyňou. 
Zaujímavo riešené schodisko s veľkým 
rohovým oknom je tiež súčasťou obytného 
priestoru. Kuchynská linka, oddelená od 
jedálne barovým pultom, sa môže stať 
plnohodnotným dizajnovým prvkom 
interiéru.

VILA 1351 - výzva pre mladých

Dom s plochou strechou je modernou 
alternatívou k mimoriadne obľúbenému 
prízemnému domu známemu ako bungalov. 
V tomto prípade sa podarilo skĺbiť hlavné  
črty oboch typov – hmotu prízemnej vily 
spestruje vyvýšený strop nad obývačkou, 
typický skôr pre bungalovy. Výsledkom je 
praktický dom so sviežim dizajnom,  
ktorý má ambície osloviť najmä mladšiu 
generáciu.
Obytný priestor pozostáva z obývačky voľne 
prepojenej s jedálňou a kuchyňou  
do jedného atraktívneho veľkopriestoru,  
s rohovým kozubom umiestneným priamo  
v centre diania.

Vila 1351 spĺňa všetky požiadavky na 
praktické a účelné bývanie a pritom má 
aj niečo navyše: hravý dizajn nápadito 
poskladaný z jednoduchých tvarov, ktorý si 
zároveň dovoľuje aj nadštandardný prvok  
v podobe veľkých zasklených plôch.
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