
Súlad 
s prostredím

Exotický Yucatán, 
vô a Karibiku, divoká 

vegetácia, Mayovia. 
A uprostred.... 

Text: Mgr. art. Jana Kumorovitzová, ArtD.;Foto: Pol Rodriguez
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B Ý V A N I E

Spojenie s prírodou: obytný priestor vily 
rozširuje krytá terasa, ktorá priamo 

nadväzuje na záhradu bohatou vegetáciou.
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Strom za sklom: kontakt s prírodou v spálni zabezpe uje 
aj presklenní átrium.

up: sú as ou vily Tulum a jej prázdninovej 
atmosféry je bazén.
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Maskovanie: architekti svoju stavbu,
ktorá rešpektuje stavebnú tradíciu Mexika, citlivo zasadili 

do okolitého prírodného prostredia.
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Rodinný dom «Vila Tulum»
Tulum, Quintana Róo, Mexiko
Architekti: Samuel Zeman, Andrej Šabo – 
NOIZ architekti, noiz.sk
Projekcia a stavebný manažment: Yasushi Itami, 
aZen design and construction
Podlahová výmera: 189 m2

Plocha pozemku: 1600 m2

Krížom – krážom: architektonická organizácia 
prazdninovej vily je postavená na po etných prieh adoch 
a prevetrávaní.
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Domáca tradícia: hos ovská chatka, ktorá stojí opodia  
hlavnej stavby, má typickú slamenú strechu.
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Pôdorys prízemia
1 Vstupná chodba
2 Obývacia izba
3 Kuchy a
4 Terasa
5 Átrium
6 Spál a
7 Kúpe a

okoj, vrelos  a harmónia sú 
sú as ou bujného lesa. Na ú-
va zvukom džungle, cíti mor-
ský vietor a poskytuje úto is-
ko pred svetom.

Spôsob, akým okolie pôsobí na naše vnemy, 
v zásadnej miere ovplyv uje náš celkový dojem. 
Jedno z miest, ktoré doslova prekypujú vibrá-
ciami a pritiahnu všetky zmysly, nájdeme v me-
xickom štáte Quintana Róo.
Priamo na pobreží karibského mora leží mesto 
Tulum. Láka na nádherné pláže, ruiny starove-
kého mayského sídla alebo umelecké centrum 
Sfer Ik, v ktorého manifeste stojí, že architektú-
ra musí by  v súlade s našimi organickými tela-
mi, má vytvára  dialóg so svojím okolitým pro-
stredím a rozširova  ekosystém.
Aktuálne je toto miesto bohatšie o vilu z dielne 
slovenských architektov štúdia NOIZ. Ich rea-

lizácia sa od typickej lokálnej architektúry odli-
šuje, no napriek tomu vytvára so svojím okolím 
harmonický celok.
Stavba je situovaná v prirodzených lesných po-
rastoch ne aleko mesta. Za ou pokra uje ta-
kisto pre túto oblas  typická karibská záhrada. 
Poskytuje dostatok súkromia priamo v centre 
miestnej vegetácie.

V rámci návrhu vila plne rešpektuje lokálne 
podnebie. Vysoká vlhkos  vzduchu a množstvo 
slnka sú vyvážené jednak zachovaním okolitej 
zelene poskytujúcej prirodzený tie , ako aj ar-
chitektúrou samotnou. Konštrukcia podlahy je 
pomocou nosných stien zdvihnutá nad úrove  
terénu a umož uje prirodzenú ventiláciu. Ob-
dobný systém je využitý aj v rámci konštrukcie 
strechy, ktorá je usadená na pätici betónových 
trámov. Neustála cirkulácia vzduchu a vetry 
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vanúce od karibského mora zabezpe ujú konštantne prí-
jemnú klímu. «Priestor medzi trámami umož uje kon-
trolované prevetrávanie prevládajúcimi vetrami od ne a-
lekého mora,» vysvet ujú architekti. «Vysoká vlhkos , ale 
i ve a slnka sú pre toto miesto charakteristické, preto bolo 
potrebné zabezpe i  okrem prevetrávania i dostatok tie-
a, aby sa dom v interiéri neprehrieval, a zárove  ponúkal 

i dos  pobytovej plochy v tieni v exteriéri.»

Rešpektovanie charakteru exteriéru sa však týmto nekon-
í. alším prvkom poskytujúcim vzájomné prepojenie je 

krytá terasa ústiaca do karibskej záhrady s bazénom. Te-
rasa zaberá asi tretinu obytného priestoru a v prípade ne-
priaznivého po asia disponuje systémom posuvných stien 
umož ujúcich oddeli  interiér od exteriéru.

Mobilné sklenené steny, nahrádzajúce prednú a zadnú 
fasádu, sú aj sú as ou interiéru a prispievajú k vysokej 
variabilite priestoru. Odde ujú terasu od dennej zóny, 
v ktorej je obývacia as  spolu s kuchynským kútom. 
O zvyšnú výmeru sa delí spál a, šatník a kúpe a. Dru-
há kúpe a s prá ov ou je prístupná z exteriéru z kry-
tej terasy. Komfort obyvate ov je významným atribútom 
celého konceptu. K domu prilieha veža, z ktorej vrcholu 
je nádherný výh ad na okolité lesy. Zárove  ponúka ide-
álny relaxa ný priestor pre vyznáva ov jogy. Teplá fareb-
nos  kame a stien, ako aj betónových plôch dodáva celé-
mu priestoru dojem vrelosti. ierne rámy okien a panelov 
prinášajú industriálny nádych, ktorý však nemá ambíciu 
vizuálne dominova  a plne rešpektuje charakter svojho 
okolia. Využitie masívneho dreva na dverách i úložných 
priestoroch pod iarkuje spätos  s prírodou a podporuje 
vzájomný dialóg interiéru a exteriéru.
Vila poskytuje ideálny priestor na oddych a relaxáciu. 
V súkromí nádhernej miestnej prírody tvorí oázu a úto is-
ko pred horú avou trópov i okolitým svetom. Umož uje 
sta  sa obyvate om džungle s možnos ou uchovania všet-
kého civiliza ného komfortu.

Vonkajší bazén iasto ne prede uje pozemok. Za ním, 
na opa nom konci záhrady, v dostato nej vzdialenosti 
od terasy hlavného sídla, stojí hos ovský dom ek. V štýle 
tradi ných mayských stavieb disponuje spál ou, kúpe ou 
a obývacím priestorom s kuchynským kútom. Konštruk-
ciu stavby tvorí prevažne drevo a je zakon ená trávovou 
krytinou hlinenej strechy.                                            —

o si budeme nahovára , Vianoce sú okrem asu strá-
veného spolo ne s rodinou aj o dar ekoch. Tie by sme 
však nemali nakupova  bezhlavo, ale dobre si rozmys-
lie , o kupujeme. Paradoxne, aj toto môže by  forma, 
ako ušetri . Hitom tohtoro ných Vianoc budú prak-
tické dar eky. Ako šetri  so spotrebi mi?
Novými spotrebi mi môžeme uspori  nemalé penia-
ze za ich prevádzku. Navyše majú asto aj množstvo 
nových vylepšení. Chladni ka musí by  zapnutá non-
stop, ale premýš ali ste nad tým, ko kokrát máte pus-
tený televízor len ako kulisu? Pri žehlení zase môžete 
skúsi  vyžehli  jemne vlhkú bielize  a ušetri  tak ener-
giu za naparovanie, ktoré zvyšuje spotrebu elektriny.
Ak zvažujete výmenu spotrebi a, no práve teraz sa 
vám to nehodí, môžete využi  aktuálnu výhodu a na-
kúpi  tovar cez Quatro so splácaním až o dva mesiace.

Nakúpte rýchlo a jednoducho!

Nakupovanie na splátky je okrem iného aj jednodu-
ché, rýchle a pohodlné. Celý proces nemusí trva  pre 
vä šinu klientov viac ako 20 minút. Môžete si vybra  
v množstve kamenných predajní, ale aj pri nákupe 
na internete. Po as pandémie sme síce boli okolnos-
ami nútení nakupova  predovšetkým v e-shopoch, až 

80 % nákupov sme realizovali online. V sú asnosti sa 
však pomer nakupujúcich v e-shopoch znovu zredu-
koval a viac ako 72 % všetkých nákupov cez Quatro 
sa uskuto uje v kamenných predajniach. 

Quatro je dlhoro ným lídrom v splátkovom predaji s najvyš-
ším trhovým podielom a v sú asnosti patrí do silnej bankovej 
skupiny Intesa Sanpaolo, ktorej sú as ou je aj VÚB banka. 
Viac informácií získate na quatro.sk.

Vieme, ako si môžete 
dovoli  kvalitnejšie 

dar eky
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