Nad morzem lub w górach - domki mobilne firmy Lark
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Turystyka w Europie w coraz większym stopniu nabiera charakterystycznego stylu,
odbiegając zauważalnie od zorganizowanych form podróżowania. Wielbiciele wypoczynku
częściej rezygnują z zatłoczonych i obleganych punktów turystycznych, decydując się na
lokalizacje, w których znajdą przestrzeń zaaranżowaną z troską o ich potrzeby.
Naprzeciw takim wymaganiom wychodzą kempingi, które początkowo spełniały swoje funkcje,
oferując tylko miejsce pod namioty, przyczepy i kampery. Żeby jednak przyciągnąć większą liczbę
podróżników, konieczne było innowacyjne rozwiązanie, jakim są domy mobilne (potocznie zwane
holenderskimi).
Mowa o konstrukcjach iście luksusowych – jak te, które oferuje Fabryka Domów Mobilnych Lark
Leisure Homes. Wysokiej klasy stolarka okienna i drzwiowa, jak w tradycyjnym budownictwie, oraz
blachodachówka z dziesięcioletnim okresem gwarancji. System wentylowanych ściany oraz
najważniejsze – w pełni ocynkowane, stalowe podwozie, które bez problemu utrzymuje obciążenie
nawet do 12 ton, co jest ewenementem na skalę europejską. Nie bez znaczenia jest także przestrzeń
użytkowa – długość do 12 metrów i oscylująca w granicach 4 metrów szerokość pozwalają na
optymalne zaaranżowanie układu wnętrza, dając przy tym przestrzeń nawet do 50 m2
i niepowtarzalny komfort użytkowania.

Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych Lark Leisure Homes jest pierwszym tego typu tak
wysoko rozwiniętym technologicznie przedsiębiorstwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które
w tak krótkim czasie dzięki najwyższej jakości swoich produktów zdobyło uznanie klientów oraz
bardzo wysoką pozycję na rynku. Lark jest marką kojarzoną z bardzo wysoką jakością w przystępnej
cenie. Najnowocześniejsze maszyny CNC oraz fabryka mebli znajdująca się na terenie kompleksu
pozwalają na wyrób wysokiej klasy produktu, który zapiera dech w piersiach i mocno wyróżnia się na
tle konkurencji. Warto zauważyć, że wieloletnia działalność hotelarska założycieli sprawiła, że ich
bogate doświadczenie przełożyło się na innowacyjność i unikatowość stosowanych technologii czy
rozwiązań.
Konstrukcja domu
Domy Lark zbudowane są w tradycyjnej technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem
certyfikowanego drewna szwedzkiego, suszonego komorowo, o klasie wytrzymałości C24. Wewnątrz
szkielet wypełniony jest niepalną wełną skalną firmy Rockwool, zapewniającą doskonałą izolację
termiczną i akustyczną. Od wewnętrznej strony ściany wykończone są płytą grubości 10 mm,
produkowaną specjalnie dla firmy Lark. Płyta ta ma unikalne właściwości: jest odporna na działanie
wilgoci, dwustronnie melaminowana, ma właściwości nośne/konstrukcyjne, jest produktem trudno
zapalnym (temperatura zapłonu: 700°C), jest odporna na zarysowania i uszkodzenia i jednocześnie
łatwa w czyszczeniu.
Od strony zewnętrznej konstrukcja zamknięta jest specjalną membraną wiatroizolacyjną, która nie
przepuszcza do środka budynku wiatru, a dzięki właściwościom paroprzepuszczalnym pozwala na
swobodny odpływ wilgoci z wnętrza konstrukcji ściany.
Dodatkowym atutem ścian w domach Lark jest tzw. wentylowana elewacja. Na konstrukcji ściany
znajdują się drewniane łaty, do których przymocowane są panele elewacyjne firmy VOX.
Dach w domach Lark, podobnie jak ściany, zbudowany jest w tradycyjnej technologii. Wykorzystanie
tych samych materiałów od wewnątrz (tej samej płyty na poszycie sufitu) sprawia, że wykończenie
domu od strony estetycznej i jakościowej jest na bardzo wysokim poziomie. Od strony zewnętrznej
użycie tych samych membran i zastosowanie poszycia z wysokiej jakości blachodachówki sprawiają,
że dach będzie odporny na działanie czynników atmosferycznych. Najlepszym dowodem na to jest
przeprowadzenie przez TÜV – czołową jednostkę certyfikującą na rynku usług certyfikacyjnych
i badawczych – testu obciążenia śniegiem. Konstrukcja domu bez najmniejszego problemu
wytrzymała nacisk 7 ton.
Pierwszą warstwę podłogi stanowi wykładzina PCV, położona na wodoodpornej, łączonej na pióro
wpust płycie 18 mm, która również – tak samo jak ściany wewnętrzne –jest produktem
opatentowanym, wytwarzanym na zamówienie.
Bardzo ważną informacją jest fakt, że materiały do wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych
zapożyczone zostały z przemysłu marine i samolotowego. Te same rury i złączki firmy John Guest,
które montowane są w domach Lark, wykorzystywane są w jachtach motorowych, samolotach,
śmigłowcach, a także w promach kosmicznych. Dodatkowo cała instalacja umieszczona jest w izolacji
pomiędzy legarami podłogi, co zapobiega zamarzaniu wody, gdy temperatura spada poniżej zera.
We wnętrzu domu Lark to klient jest tak naprawdę „projektantem”, mającym możliwość
indywidualnej aranżacji. Począwszy od faktury wykładziny PCV, przez kolorystykę mebli, aż po
produkty materiałowe, takie jak zasłony, rolety, poduszki dekoracyjne i narzuty – wszystko to może
skomponować w indywidualny wystrój domu. Istnieje również możliwość wyboru dodatków spośród
około 200 elementów. Firma oferuje podniesienie komfortu użytkowania domów mobilnych poprzez

instalację takich urządzeń, jak zmywarka, pralko-suszarka czy system klimatyzacji w każdym
pomieszczeniu. Warto zauważyć, że jest to jedyna firma spośród wszystkich na rynku światowym
dająca wybór w tak szerokim zakresie personalizacji.
Czego chcieć więcej
Podsumowując, współczesne domy mobilne stają się atrakcyjnym lokum niezależnie od położenia –
nad morzem, jeziorem, w górach czy na peryferiach dużych miast. Dodatkowo dają możliwość
zmiany ich lokalizacji w dowolne, wybrane przez siebie miejsce. Kolejną z zalet jest uniknięcie
uciążliwego procesu budowy, związanego z tym stresu i czasu. Zdecydowanie prostszym
rozwiązaniem jest zamówić dom pod wskazany adres – dom, który posłuży nam przez wiele lat
i stanie się przestrzenią do realizacji marzeń.
Artykuł pochodzi z numeru 6(79) 2017 Polskiego Caravaningu
Źródło:

