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Kosmetické a wellness centrum, Ledeč nad Sázavou

Luxusní odpočinek
v příjemném prostředí
v podání INTERIER 71
Zajímavě architektonicky řešený interiér ve funkčním minimalistickém 
stylu se smyslem pro detail a s důrazem na sladění jednotlivých 
materiálů a barev. Takové je kosmetické a wellness centrum Beauty 
By Me nacházející se v romantickém posázavském městě s tisíciletou 
historií – Ledči nad Sázavou.

Vytvořit skutečně příjemné až intimní prostředí pro 
odpočinek a péči o tělo nebylo lehké. Na počátku 
stála představa architektů ze společnosti iNTE
riEr 71, tu však bylo třeba převést do skutečnosti. 
Výsledkem je prostor s reprezentativním, LED 

osvětleným recepčním pultem doplněným desi
gnovým nabytkem a kovanými prvky; vstupní 
hale dominuje také lustr. Základní barevný odstín 
antracitově až světle šedé je dopněn burgundskou 
a purpurovou fialovou.



faKTa
Objekt: Salon Petra Vavřičková BEaUTY BY ME,
Ledeč nad Sázavou
Materiál: MEiSTEr Laminat forMaT 250,
benátský antracit 6093, V spára, zátěžová třída 33
Obvodová lišta: MEiSTEr 8PK 18/50, antracit
Podklad: KEraKoLL Keracem Eco – rating eco4 (1–5)
Povrch: antistatická a antibakteriální povrchová úprava 
Microban, úprava proti poškrábání Diamond Pro
Technika pokládky: plovoucím způsobem na vyrovnávací 
a protihlukovou podložku MEiSTEr SiLENCE 25 dB PUr
architektonický návrh a realizace: iNTEriEr 71
Dodavatel materiálu a stavební chemie:
Podlahy – MEiSTEr s.r.o., výhradní zastoupení společnosti 
MeisterWerke Schulte gmbH pro Čr

453 | 2012 DoMo
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Vzhledem ke specifickým požadavkům na design a kvalitu zpracování byla 
jako podlahová krytina zvolena kolekce renomovaného německého výrobce 
s více než osmdestátiletou tradicí – společnosti MEiSTEr, a to Laminat 250 
forMaT. Tato robustní podlahovina v zátěžové třídě 33 je charakteristická 
autentickými napodobeninami jemné kameniny a velkorysým formátem 
dlažby podtrženým ušlechtilou celoobvodovou V spárou. Právě univerzální 
tóny kolekce MEiSTEr Laminat 250 forMaT propůjčují prostoru jedinečnou 
atmosféru. 

Krytina má i další technické přednosti. Kromě třídy mechanického namáhání 
33 s přidanou vrstvou proti průrazu je to i antistatický a antibakteriální štít, 
komplexní ochrana proti vlhkosti – systém aquaSafe, a mimořádná tvarová 
stabilita daná kvalitní impregnovanou nosnou deskou HDf nejnižší emisní 
třídy E1 o hustotě 930 kg/m³.

Protože příjemné prostředí není jen prostředí hezké, ale i zdravé, byl důraz 
kladen i na ekologii. Z tohoto důvodu je jako podklad použit ekokompatibilní 
minerální potěr s ratingem eco4 – KEraKoLL Keracem Eco, který se z více 
než 88 % skládá z přírodních minerálů, má extrémně nízké emise Co2 a je 
vhodný k recyklaci jako kamenivo. Podlahová krytina MEiSTEr Laminat 
forMaT 250 nese ekologickou pečeť Modrý anděl a jako osvětlení slouží 
úsporné LED zdroje, a to jak bodové, tak i v lištách.

Pokládka je provedena plovoucím způsobem na patentovanou protihlukovou 
a vyrovnávací podložku o tloušťce 3 mm – MEiSTEr SiLENCE 25 dB s in
tegrovaným parotěsem. Dojem z prostoru dále povyšuje i užití netradičních 
obvodových lišt MEiSTEr profilu 8PK 18/50 potažených odolnou antracitovou 
fólií z polyesterlaminátu, které jsou upevněny na sponový systém MEiSTEr 
umožňující skryté vedení kabelů.
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