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Aktualno

Hiše P. A. T. H. S zdaj tudi za
slovenski trg
Podjetje Riko nadaljuje dolgoletno
sodelovanje s francoskim oblikovalcem
Philippom Starckom, njihova tipska hiša
A. T. H. S pa je od zdaj na voljo tudi na
našem trgu.

Objavljeno:
torek, 4. Januar, 2022

Hiše P. A. T. H. by Starck with Riko (ang. Prefabricated Accessible Technological Homes oz.
dostopne montažne tehnološke hiše) so svetu predstavili leta 2014. Osnovna ideja je
bila povezati najnovejše trende s področja gradbeništva in bivanjsko ugodje za
stanovalce. »V podjetju Riko smo združili svoje najnaprednejše inženirsko znanje in
najsodobnejšo tehnologijo prefabrikacije z namenom ustvarjanja sodobne bivanjske
rešitve, ki ustreza vsem, ki cenijo etiko in estetiko v bivanjski kulturi,« pravi Janez
Škrabec direktor podjetja Riko. Philipe Starck pa pravi, da hiše predstavljajo trajnostno
in inteligentno rešitev, ki bo tudi v prihodnosti uspešno kljubovala vsem ekološkim in
energetskim izzivom.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

Za slovensko tržišče in z mislijo na tukajšnja bivanjska pričakovanja zasnovala so zdaj
razvili tipsko hišo P. A. T. H. S, dvonadstropno, energetsko učinkovito montažno leseno
hišo z moderno interpretacijo klasične dvokapnice in tlorisom v dveh izbirnih različicah.
»Njene odlike, kot so inteligentna zasnova, tehnološko izpopolnjen konstrukcijski
sistem, okolju prijazni gradbeni materiali in raba obnovljivih virov energije, zaokrožujejo
tudi izbrane tehnološke rešitve, ki prispevajo k bivalnemu udobju in varujejo okolje
predvsem pri ogrevanju ter prezračevanju hiše,« dodaja Katarina Kumelj, koordinatorka
projekta P. A. T. H. by Starck with Riko.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Philippe Starck je za slovenski trg zasnoval elegantno zunanjo podobo z aplikacijo
prezračevane fasade iz aluminijastih panelov, ki so vizualno skladni z barvano aluminijasto
strešno kritino. Streha je sodobna interpretacija klasične dvokapnice brez napuščev in s
skritimi ogrevanimi žlebovi.
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