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Dům je ve své barevné jednoduchosti kombinace bílé, šedé a
dřevěného rastru doplněn proměnlivou barevností červených
rolet. Nad vstupem je umístěna atypická skleněná stříška zavěšená na nerezovém táhle ve tvaru kotvy. Garážová vrata jsou pojednána na celou šíři tubusu, tedy v enormní šíři, a jejich povrch
je pojednán shodně jako obklad na domě dřevěnými lamelami.
Výrazným prostorovým prvkem exteriéru je bazén, který je zastřešen betonovou trámovou konstrukcí s velkým světlíkem a zahrnuje také terasu, saunu a široké schodiště vedoucí do zahrady.
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Prostorové působení interiéru je výsledkem důmyslné hry vzájemně propojených traktů a jednotlivých prostor. Po vstupu do
domu je návštěvník uveden do nízkého prostoru výrazně proskleného zádveří, odkud se vstupuje do převýšené velkorysé komunikační haly. Hala je prosklená v celé výšce, strop je vybaven
akustickým podhledem a prostoru dominuje černé samonosné
schodiště s dubovými nášlapy. Do obývacího pokoje je návštěvník uveden pohledovým betonovým portálem s prosklenými posuvnými dveřmi. Pod portálem je provlíknut dřevěný tubus, který
tvoří dveře ze zádveří a na WC, a je zakončen knihovnou v obývacím pokoji. Do kuchyně se vstupuje rovněž posuvnými dveřmi, ale
plnými. Všechny dřevěné plochy jsou provedeny ve světlé dýze s
vodorovnou kresbou dřeva. Spodní strana schodiště slouží jako
akusticky pohltivá plocha. Podlahy jsou provedeny z travertinu,
což je spolu s dubovými prkny jednotný charakter nášlapných
ploch. Jídelna a obývací pokoj jsou propojeny asymetrickými
plnými dýhovanými dveřmi, které jsou umístěny v dalším betonovém portálu. Z jídelny je přes třetí portál přístupná terasa s
bazénem. V patře jsou umístěny ložnice a spojovací chodba má
v celé ploše skleněný strop. Místo, kudy prochází chodba předělem mezi dvěma hlavními tubusy, je podepřeno výrazným betonovým průvlakem a sloupem, o který se opírá schodiště.
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Informace o stavebním díle:
Exteriér:
Koncepce domu vychází z úzkého propojení mezi zahradou a
tvarem objektu. Zahrada je rozdělena na šest úzkých pruhů, které navazují na blízkou parcelaci řadových domů z meziválečného
období. Čtyři z těchto pruhů využívá samotný dům, který je jimi
jakoby rozříznut.
Tvar domu je lzaložen na hře čtyř prostých minimalistických hranolů, které jsou vůči sobě posunuty. Hranoly vytvářejí jakési tubusy,
které jsou na svých čelech prosklené nebo doplněné dřevěnými
rošty. Dva tubusy jsou vyšší - dvoupodlažní a dva nižší - přízemní.
Po obvodu jsou tubusy pokryty omítkovým systémem. Hlavní vstup
do domu je přístupný po červené lávce, která přemosťuje v rámci
zahradního konceptu prostor určený pro budoucí lesík. Svou barvou odkazuje na barevné pojetí zahrady od Zuzany Ambrožové,
kde jsou umístěny červené akcenty.

