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Dekoratívne cementové podlahy v štýlovej rekreačnej chate 
V  posledných rokoch narástol záujem investorov a verejnosti o zelené ekologické stavby a ich energeticky 
úspornú prevádzku. V tejto súvislosti sa zmenil i prístup pri výbere stavebných materiálov. Čím ďalej tým 
viac sa uplatňujú prírodné materiály, ktoré obydliam dávajú nadčasový naturálny vzhľad. Pomáhajú vytvoriť 
prírodzenú vlhkosť v interiéri, čím bezpochybne pozitívne vplývajú na zdravie a pohodu obyvateľov domu.  

Popis projektu
Rekreačná chata je zasadená do krásneho horského 
prostredia v kopcovitom teréne. Ako stavebný materiál 
bolo použité drevo. Architekt zaujímavo vyriešil štít 
domu, kde okná a balkón prekryl drevenými doskami, 
čím vytvoril jednotný vzhľad. Skladá sa z dvoch  
vzájomne prepojených budov. Hoci z vonka pôsobí 
stroho minimalisticky, interiér ponúka priestrannú 
obytnú plochu. Chata má dve poschodia pričom 
zaujímavo je riešené schodište, kde na medziposchodí 
je umiestnené detské mini ihrisko. Nachádza sa tu i 
malá wellness miestnosť, štýlová kuchyňa s kachľovou 
pecou, niekoľko kúpelní a spálňová časť. Zariadenie 
interiérov pôsobí účelne ale zároveň príjemne s 
atmosférou domova. 

Požiadavky
Už pri pohľade na exteriér chaty je vidieť, že investor a 
architekt kládli veľký dôraz na to, aby dom zapadol do 
okolitej prírody a nepôsobil rušivo. A preto boli zvolené 
prírodné materiály ako drevo, kameň, cementové 
materiály, sklo. Tento eko princíp sa dodržal aj v 
interiéri. Investor požadoval do kuchyne, kúpelne a 
chodbových priestorov podlahu, ktorá by pôsobila 
naturalisticky, bez rušivých škár a pritom bola pevná a 
odolná proti opotrebeniu. Keďže v ostatných častiach  
bola použitá drevená podlaha, bolo nevyhnutné aby sa 
tieto materiály dali jednoducho a esteticky napojiť. 



Sika systémové riešenia
Architekt a investor si vybrali farebné samonivelačné 
cementové stierky SikaDecor®, ktoré svojím vzhľadom zapadli 
do minimalistického štýlu interiéru.

Realizátor najprv napenetroval podklad akrylovým náterom 
Sika® Level-01 Primer. Na takto pripravený podklad naniesol 
dekoratívnu cementovú stierku SikaDecor v granitovo 
šedej a čevenej farbe. Hneď po naliatí stierky je potrebné 
ju odvzdušniť špeciálnym valčekom. Po zatvrdnutí sa 
finálny povrch ošetril uzatváracím náterom Sikagard®-914 
Stainprotect v dvoch vrstvách a nakoniec transparentným 
ochranným náterom Sikagard®-915 Stainprotect.

Podlaha so štýlom
Prirodzený až industriálny vzhľad betónu láka dnes čoraz viac 
a viac nadšencov. Cementové stierky SikaDecor® ponúkajú 
voľnosť vo výbere farieb a v samotnom finálnom prevedení, 
ktoré sa vytvára už liatím stierky, tak že sa vytvárajú stopy 
po nalievaní. Takto upravené podlahy pôsobivo zapadajú do 
moderných minimalistických interiérov, ale tiež vyniknú i s 
historickým nábytkom alebo v kombinácii s retro štýlom. 



Sika Slovensko, spol. s r.o. 
Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava - Vajnory

Tel: 02 / 49 20 04 00, Fax: 02 / 49 20 04 44, e-mail: sika@sk.sika.com
www.sika.sk


