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naselja 
individualnih hiš
»Stavba ni cilj sam po sebi; ampak uokvirja, artikulira, strukturira, 
daje pomen, navezuje, omogoča in onemogoča. Zato ima osnovno 
arhitekturno doživetje obliko glagola in ne samostalnika. Pristno 
arhitekturno doživetje je potemtakem, naprimer, /…/, gledati skozi 
okno v notranjost ali ven in ne okno samo kot materialni predmet, 
/…/.  Arhitekturni prostor je živi in ne fizični prostor; in živi prostor 
vselej presega geometrijo in merljivost.«   Juhani Pallasmaa

Coln Water Park . Anglija



Poetika naravnega okolja se staplja s prestižnim oblikovanjem prostora. Zunanjost 
srka umirjeno lepoto naravnega okolja, notranjost bogati izkušnja razkošnega udobja. 
Ravnovesje med zgovornimi detajli in skladnostjo obeta mikavno doživetje.

Oxford . Anglija



Smrjene . Slovenija

Mozirje . Slovenija



enodružinske 
hiše
»Najdragocenejša lastnost doma je… Dom daje zatočišče sanjarjenju, 
dom ščiti sanjarja, dom nam omogoča, da v miru sanjamo«.   
Gaston Bachelard



Poseben dosežek.

Umestitev v staro urbano naselje Londona, ki ima močan zgodovinski naboj. Les se 
v spretno in čisto oblikovanih elementih kljub kontrastu v materialu enakopravno 
vključuje v niz opečnatih hiš. V notranjosti znova les in čistost prostorov.

London . Anglija



okolica Celja . Slovenija

okolica Ljubljane . Slovenija



Podkoren . Slovenija



javni 
objekti
»Arhitektura je v bistvu podaljšek narave v območju umetnega in 
daje podlago za zaznavanje in obzorje za doživljanje in razumevanje 
sveta. Ni izoliran in samozadosten artefakt; našo pozornost in 
eksistencialno izkušnjo usmerja k širšim obzorjem. Arhitektura 
tudi daje konceptualno in materialno strukturo tako družbenim 
ustanovam kakor vsakdanjemu življenju. Določa letni cikel, pot sonca 
in minevanje ur dneva.«   Juhani Pallasmaa

Bled . Slovenija



Ljubljana . Slovenija

Cambridge . Anglija



Como . Italija

Modena . Italija



fasade
stropi
»Les omogoča doživetje lepote naravnega materiala in tako pomena 
nematerialnih vrednot. Njegova enkratnost izvira iz neskončne 
spremenljivosti njegove zgradbe in bogastva tekstur ter je primerljiva 
z neponovljivostjo človekove osebnosti. Še več, les ustreza človekovim 
potrebam, saj ga povezuje z živo naravo. /…/. Les in drevo sta prispodoba 
življenja. Sposobnost vsakoletne obnove vitalnih tkiv _ korenin, listja 
in lesa _ zagotavlja drevju večno mladost, medtem ko branike in letnice  
med njimi pričajo o minljivosti in nenehnem obnavljanju, kar je bistvo 
življenja.«   Dr. Niko Torelli

Ljubljana . Slovenija



Letališče Jožeta Pučnika . Slovenija



Trebnje . Slovenija

Mengeš . Slovenija



Sistem gradnje lesenih masivnih Riko 
hiš se razlikuje od vseh dosedanjih in 
predstavlja pomemben napredek na 
tem področju. Tehnologija gradnje 
Riko hiš ustreza strogim ekološkim 
zahtevam. Celotna konstrukcija Riko 
hiše je iz masivnega lepljenega, 
tehnično suhega smrekovega 
lesa. Osnovni element je masivna 
lepljena stena, nanjo je pritrjena 
izolacija iz lesnih vlaken, na izolacijo 
pa fasada, ki je lahko klasična ali 
lesena. Notranjost Riko hiše lahko 
obogatimo z naravnimi premazi, kot 
so obarvana rastlinska olja, voski 
in smole.

Gradnja Riko hiš je ekološko čista, 
saj manj intenzivno in manj časa 

Riko hiša sodi med nizkoenergijske 
hiše. Les, kot dober izolacijski 
material, uporabljen z inovativnimi in 
kakovostnimi tehničnimi rešitvami, 
zagotavlja nizko porabo energije. 
Manjša poraba energije prav tako 
pomeni manjše onesnaževanje okolja.

Riko hiša je potresno in požarno 
varna, saj les zaradi svoje elastičnosti 
dobro prenaša natezne in tlačne 
obremenitve. V prid potresni varnosti 
je tudi manjša lastna teža in s tem 
manjša obremenitev temeljev hiše, 
kar omogoča gradnjo tudi na terenih s 
slabšo nosilnostjo.

kakovost
bivanja

Riko hiše se poleg naravnosti 
in varčnosti odlikujejo po svoji 
originalnosti.

Zavedamo se, da univerzalne hiše, 
ki bi zadovoljila vse okuse, ni. Vsaka 
Riko hiša je edinstveno domovanje, 
prilagojeno individualnim željam, 
potrebam in življenjskemu stilu. 
Zasnovo Riko hiše ustvarjamo v 
sodelovanju z arhitekti, saj želimo, 
da se Riko hiša ustrezno umesti v 
vsako okolje in zadovolji uporabnika. 
Riko hiša je torej od začetka do konca 
projektirana za Vas, za Vaše potrebe in 
po Vaših željah.

obremenjuje okolje. Gradnja se z 
gradbišča prenese v proizvodno halo, 
kjer se izdelajo montažni elementi, 
zato na gradbišču ni nepotrebnega 
materiala in hrupa. 

Hitro izgradnjo in vselitev omogočajo 
predhodno izdelani montažni 
elementi. Za razliko od klasične 
gradnje pri sistemu gradnje Riko hiš 
faze sušenja ni. Zaključna dela lahko 
potekajo vzporedno z gradnjo, ki se 
lahko izvaja tudi v zimskem času.

Riko hiša je ekološka in zdrava hiša, 
saj je izdelana izključno iz naravnih 
materialov. Tako je Riko hiša okolju 
prijazna in hkrati prijetna za bivanje 
ter dobro počutje v njej. 



lepljena masivna stena

toplotna izolacija

podkonstrukcija / zračni sloj

zunanja obloga ali fasada

LESENA MASIVNA STENA (LMS)
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LESENA OKVIRNA STENA (RIKO PLUS)
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01notranja obloga (mavčno-vlaknene plošče)

lesena podkonstrukcija - instalacijska ravnina

lesena obloga (OSB plošča)

lesena okvirna stena s termoizolacijo

dodatni sloj termoizolacije

tankoslojna kontaktna fasada
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vsebina Riko Hiše d.o.o._fotografija Miran Kambič_design RavnikarFister_tisk KVM grafika_Ljubljana 2009


