DOMY KOLEM NÁS
RODINNÝ DŮM ERIKA – NOVINKA OD SPOLEČNOSTI FUTUR

Moderní
a přívětivá Erika

S

polečnost FUTUR pokračuje v představování novinek pro
rok 2013, tou další je bungalov ERIKA. Dům moderních tvarů
s plochou a pultovou střechou, jehož dispozice je perfektně
vyřešena. Vedle zádveří potěší velká šatna, která poskytne
dostatek úložných prostor. Z chodby se vstupuje do velkorysého obývacího pokoje spojeného s jídelnou a kuchyní, tento velkoryse koncipovaný prostor s krbem nabídne na 52 m2 prostor nejen pro
rodinu, ale i větší návštěvu. Krytá terasa navazující na obývací pokoj
navíc umožňuje příjemné posezení i při nepříznivém počasí a zvětšuje
komfort bydlení v letním období.
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Pro členy domácnosti jsou připraveny dva pokoje (jeden se vstupem na terasu) a manželská ložnice, nechybí samozřejmě prostorná
koupelna s vanou, sprchou a WC a druhé samostatné WC. Praktická
technická místnost je připravena pro zájemce, kteří se rozhodnou
pro nízkoenergetický případně pasivní dům a využijí pro vytápění
tepelné čerpadlo.

V JEDNÉ ROVINĚ
Rodinný dům ERIKA v sobě skvěle snoubí moderní architekturu
s útulností domova. Jeho architektura velmi dobře zapadne do pří-

městských lokalit. Osloví rodiny s dětmi i starší páry, všichni ocení
jednoúrovňové řešení domu bez schodů, které je nepochybně jednou
z nejlepších investic do budoucna.

TRVANLIVOST A ÚSPORA NÁKLADŮ
Všechny domy staví firma FUTUR ze stavebního systému Durisol.
Jedná se o technologii ztraceného bednění na bázi dřeva, s betonovou výplní, s vynikající tepelnou izolací. Domy jsou tedy festovné,
masivní, s dlouhou životností a vynikajícími vlastnostmi. V domech
firmy FUTUR se skvěle bydlí, v létě je uvnitř příjemný chládek i bez
klimatizace a v zimě teplo díky dokonalé izolaci zdí bez tepelných
mostů. Technologie je prověřena zkušenostmi z více než 650 předchozích realizací rodinných domů.
(daz)
Více informací o domech i systému Durisol se dozvíte na www.futur.cz

KOLIK TO STOJÍ
Rodinný dům Erika – zastavěná plocha 163,5 m2, užitná plocha 132,5 m2 –
cena od 2,7 milionu Kč bez DPH

www.dumazahrada.cz
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