DOMY KOLEM NÁS

ÚSPĚŠNÁ ADÉLA
s novou tváří
RODINNÝ DŮM ADÉLA OD SPOLEČNOSTI FUTUR

M

oderní dům s valbovou střechou se dočkal nové osobité
tváře. Tradiční výhody, především skvěle řešená dispozice, ale samozřejmě zůstaly zachovány.
Prostorný obývací pokoj s krbem spojený s jídelnou
a kuchyní dodává pocit vzdušnosti a volnosti. Praktická
ložnice v přízemí může sloužit jako pracovna nebo jako garsonka
s vlastním sociálním zařízením vedle místnosti. Dům lze uzpůsobit
jako dvougenerační.
Krytá terasa umožňuje příjemné posezení i při nepříznivém počasí a zvětšuje komfort bydlení nejen v letním období. Zasklením
terasy lze získat zimní zahradu. Praktická šatna a komora v podkroví umožní uložení potřebných věcí. Prostor pod střechou je tak
využit do posledního místa. Vikýře výrazně zvětšují prostor v podkrovních místnostech, zdobí střechu a Adéle dodávají osobitý výraz. Dispozice obsahuje také prostornou garáž s místem nejen pro
auto, ale i pro kola, dílnu, zahradní nářadí či motorku. Pod šikmou
částí střechy je možné získat další úložné prostory na lyže, surf,
sportovní potřeby, atd.
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PROVĚŘENÁ KVALITA
Všechny domy staví firma FUTUR ze stavebního systému Durisol
jako nízkoenergetické nebo energeticky úsporné, tepelný odpor stěny R je až 6,80 m2K/W (U = 0,14 W/m2K) při použití šedého polystyrenu GreyWall polystyrenu o tloušťce 20 cm. Durisol je technologie
ztraceného bednění na bázi dřeva s betonovou výplní s vynikající
tepelnou izolací.
Domy jsou tedy festovné, masivní s dlouhou životností a vynikajícími tepelnětechnickými vlastnostmi. Jedinečnou vlastností systému Durisol je skvělá izolace i tepelná akumulace, která zajišťuje
v létě uvnitř příjemný chládek i bez klimatizace a v zimě teplo díky
dokonalé izolaci zdí bez tepelných mostů. Stěny mají navíc skvělou
zvukovou neprůzvučnost.
Dřevěné desky Durisol jsou výborným nosičem omítek, pokud nechcete omítat, možný je i jednoduchý obklad sádrokartonem.
V domech firmy FUTUR se velice příjemně bydlí, což je prověřeno zákazníky a zkušenostmi z více než 690 předchozích realizací
rodinných domů. 
(???)

KOLIK TO STOJÍ
Cena domu je cca od 3,1 milionu Kč bez DPH. Kompletní typový projekt pro všechny domy FUTUR
je nyní za zvýhodněnou cenu 19 900 Kč, projekt s úpravami je za skvělých 29 900 Kč bez DPH. Projekt
obsahuje stavební část, výkresy topení, elektro, vody i kanalizace a situace domu na parcele s napojením
na sítě. Dále jako bonus je dodáván ZDARMA průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Rodinný dům
ADÉLA S GARÁŽÍ
Zastavěná plocha: 163 m2
Užitná plocha: 189,6 m2
Obytné místnosti: 5+1

Více informací
o rodinných domech
FUTUR domech
i systému Durisol
se dozvíte
na www.futur.cz

www.dumazahrada.cz
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