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Omítka Ceresit Visage

chrání a zkrášluje fasádu košického
bytového domu Villa Kalvária
V městské části Košice-Sever vznikla v uzavřeném areálu přestavbou bývalé výměníkové 
stanice čtyřpodlažní bytovka s 12 nadstandardními byty, saunou a vinným sklepem. Budova 
je projektovaná jako nízkoenergetická s využitím fotovoltaiky, tepelných čerpadel a rekuperace. 
Její fasádu krášlí a chrání omítka s dezénem dřeva Ceresit Visage.

Investorem bytového domu byla společnost PASEO Development 
z Košic, generálními dodavateli stavby stavebně-obchodní 
společnost Aksis plus, s.r.o., Košice a košický architektonický ate-
liér Atika Ing. arch. Františka Kaločaye.

Villa Kalvária představuje moderní a technologicky vyspělé bydlení. 
Důraz kladl investor na ekologii, nízkou energetickou náročnost 
a na použití inovativních řešení.

„Projekt Villa Kalvária vznikl s cílem vytvořit luxusní, ale zároveň 
cenově dostupné bydlení v bytovém domě, které je srovnatelné 
s bydlením ve vlastním rodinném domě. Jsme přesvědčeni, že na 
Slovensku nenajdete srovnatelný projekt. Villa Kalvária je ztělesněním 
jedinečného a nadčasového bydlení, které bude v příštích letech 
udávat trend v této oblasti,“ zdůrazňuje zástupce investora Tomáš 
Domik, výkonný ředitel družstva PASEO Development.
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stavby jednoduchou volbu.“ 

Villa Kalvária patří podle Ing. Františka Sisky, jednatele stavebně-
obchodní společnosti Aksis plus, s.r.o., Košice, již do druhé padesátky 
staveb, které během dvacetileté činnosti postavil. „A nebyla to 
jednoduchá stavba, prošli jsme si problémy, ale díky obrovskému 
počtu lidí, kteří tomuto projektu věřili a chtěli mu nezištně po-
moci, se to nakonec podařilo. Bytový dům jsem stavěl s vlastními 
kmenovými zaměstnanci tak, aby po technické stránce splňoval 
všechny požadované normy i kritéria a aby ,seděl‘ každý detail. 
Chtěl jsem, aby stavba měla jednoho zodpovědného člověka, aby 
ti, kteří zde budou bydlet, věděli, že ať se objeví jakákoliv závada, 
já za její odstranění osobně ručím. S omítkou Ceresit Visage se nám 
dělalo dobře a jsem rád, že dnes jsou s podobou bytového domu 
spokojeni nejen investor a architekt, ale i lidé, kteří si nové byty 
koupili,“ hodnotil Ing. František Siska.

Ing. arch. František Kaločay k volbě omít-
ky Ceresit Visage dodává: „Důležitou 
součástí architektonického projektu je 
i návrh fasády. Trochu nadneseně se to 
dá přirovnat k odění ženy, ke zdůraznění 
její pěkné postavy a tvarů navržením vhod-
ného a pěkného oblečení tak, aby byl 
výsledný účinek estetický. Aby se divák 
rád a se zalíbením podíval na objekt, ve 
kterém buď bydlí, nebo kolem něj prochází. 
Někdy ho vnímá jako celek, jindy si všimne 
detailu – v tomto případě fasády imitující 
dřevo, která je tak dokonalá, že pouze 
při bližší obhlídce lze konstatovat, že se 
jedná o specifický druh omítky. Omítky, 
u níž má ,dřevěný‘ obklad podstatně 
větší životnost, stálost barev a tvarů. 
A to bez nutnosti aplikovat v pravidel-
ných intervalech udržující nátěry, jako je 
tomu v případě dřevěného obkladu. Tato 
skutečnost má samozřejmě vliv i na finance 
potřebné na údržbu objektu. Z těchto všech 
důvodů jsem měl při návrhu fasády této 
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INZERCE
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Peter Praskaj, obchodně-technický zástupce společnosti Henkel 
Slovensko pro oblast východního Slovenska, upřesňuje způsob 
realizace a odstín omítky Ceresit Visage: „Minerální omítka Ceresit 
CT 720 pro tvorbu struktury dřeva vytvořila na fasádě nového 
bytového domu v Košicích autentickou kresbu dřeva a konečný 
odstín (Canada Walnut, tj. ořech) dal omítce impregnační nátěr 
Ceresit CT 721. Omítku spolu s penetrací dodával náš partner, firma 
Tinea s.r.o. ze Staré Ľubovně. Jsme rádi, že díky dobré zkušenosti se 
s omítkou Ceresit Visage počítá i na dalším projektu, který společnost 
PASEO Development v Košicích připravuje.“
 
Firma Tinea s.r.o. vznikla v roce 1998 a v prvních letech se zabývala 
prodejem keramiky, obkladů a dlažeb. V roce 2005 rozšířila 
svůj sortiment o kompletní stavební materiál a přestěhovala se do 
nových prostor v obci Nová Ľubovňa. Fasádní a míchací centrum 
s materiály Ceresit nabízí zákazníkům hlavně rychlost a pružnost 
při dodání fasádních systémů a omítek, perfektní servis pak vytváří 
předpoklad, že se zákazníci budou vracet.

www.ceresit-visage.sk 
www.villakalvaria.sk

Foto: archiv Henkel Slovensko


