DOMY KOLEM NÁS

VE ZNAMENÍ KOMFORTU

S

polečnost FUTUR s. r. o. připravila pro vydání nového
Katalogu typových rodinných domů 2015 několik novinek, ale i inovací úspěšných rodinných domů. My jsme
pro vás vybrali dům s názvem Bára II. Jedná se o dnes
nejžádanější typ domu, tedy bungalov. Společnost
FUTUR s. r. o. se charakterizuje svými promyšlenými projekty,
klade důraz na dostatek úložných prostor a pohodlné bydlení.
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Bára II je toho důkazem. Dispozice 4+1 s dvojgaráží není nic neobvyklého, avšak při bližším ohledání domu zjistíte, že se nejedná
o jeden z mnoha běžných komerčních projektů, kde se do obývacího pokoje nevejde ani větší sedací souprava, ale o dům s velkorysými prostory. Jen obývací pokoj s kuchyní má plochu necelých
48 m2. V létě je tento prostor navíc ještě rozšířen o plochu terasy. Nejvíce ceněnou předností tohoto domu je právě zmiňovaná

RODINNÝ DŮM BÁRA II
OD SPOLEČNOSTI FUTUR

KOLIK TO STOJÍ
Odhadované celkové náklady domu Bára II jsou 3,30 mil. Kč bez DPH,
liší se způsobem výstavby a výběrem vnitřního vybavení.

a sklad přístupný ze zahrady. Již při tvorbě projektu je právě
zapotřebí myslet na parkování aut, úschovu kol, sportovního vybavení a zahradního nářadí.

MYSLETE NA BUDOUCNOST!
Společnost FUTUR s. r. o. staví domy výhradně z inteligentního
stavebního systému Durisol. Jedná se o masivní domy, žádné
dřevostavby. Tento systém vykazuje výborné tepelné a rovněž
i akumulační vlastnosti. V zimě Vám dům šetří náklady za vytápění, v létě naopak poskytuje příjemné klima. Durisol není
žádnou novinkou. Jedná se původně o rakouský stavební systém. Společnost FUTUR s. r. o. Vás ráda pozve na některou z již
720 realizovaných staveb a systém představí. Vy si budete moci
ověřit kvalitu provedené práce.
terasa. Je zpřístupněna ze všech „klíčových“ místností domu.
Majitelé si tak mohou po otevření dveří z ložnice vychutnat ranní
kávu ve dvou na kryté části terasy za každého počasí, případně se
sem přesunout z pracovny s notebookem a telefonem. Otevřený
prostor terasy je ideálním místem pro pořádání oslav a setkání
s přáteli a během léta plně zastoupí obývací pokoj.
Hlavním cílem při tvorbě domu bylo poskytnout majitelům
prostornou společenskou část a oddělenou „spací“ zónu s dostatkem soukromí. Jelikož je opravdu myšleno na „komfortní“
bydlení, nejsou použitá žádná malá typová okna, ale obytné
místnosti jsou osazeny francouzskými okny, která dodají prostorům dostatek světla. Při denním užívání velmi oceníte dvojgaráž

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ PROJEKT
Pro minimalizaci prvotních nákladů stavebníka připravila společnost FUTUR s. r. o. pro své zákazníky akci na projektové dokumentace. Kompletní typový projekt pro stavební povolení včetně
osazení na parcelu a napojení na sítě nabízí za 19 900 Kč bez DPH.
V rámci druhé akce obdržíte ke každému projektu průkaz energetické náročnosti budovy ZDARMA. Projekt je samostatně neprodejný, platí při objednání minimálně hrubé stavby domu.
Katalog rodinných domů a více informací o společnosti FUTUR s. r. o.
naleznete na www.futur.cz

www.dumazahrada.cz
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