DOMY KOLEM NÁS

Vsaďte na Gabrielu

B

ungalovy, neboli přízemní domy bez využitelného podkroví,
jsou v poslední době velmi oblíbené. Oproti patrovým domům nemusíte chodit do schodů, proto bungalovy mohou
fungovat jako bezbariérové. Do budoucna rozhodně skvělá
investice. Novinkou na trhu s bungalovy je elegantní rodinný
dům GABRIELA od společnosti FUTUR.
Gabriela zaujme střízlivou a nadčasovou architekturou, která se
skvělé hodí do oblíbených příměstských lokalit. Tvar domu do písmene L umožnil vznik klidné terasy, která zajišťuje majitelům nerušené soukromí při relaxaci na zahradě. Jednoduchá valbová střecha je
odkazem na tradiční tuzemské tvarosloví, přitom není komplikovaná
z hlediska konstrukčního provádění. Její přetažení na jedné straně
vytváří kryté parkovací stání pro automobil.

LOGICKÁ DISPOZICE
Ze zádveří domu se vstupuje do opravdu velkorysé haly, která funguje jako spojovací komunikace a šatna zároveň. Z haly se vstupuje
do ložnice se samostatnou koupelnou a WC. Tato část domu může
skvěle sloužit i pro částečně samostatné bydlení prarodičů. Z haly
dále můžeme pokračovat do dvou pokojů, prostorné koupelny (téměř deset metrů čtverečních), samostatného WC a samozřejmě také
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do obývacího pokoje s kuchyňským a jídelním koutem. Kuchyňský
kout je od obývacího pokoje částečně oddělený stěnou, takže provoz
spotřebičů nikoho neruší, přitom je zachované propojení prostorů.

SYSTÉM DURISOL
Rodinné domy od společnosti FUTUR jsou prováděny systémem
ztraceného bednění DURISOL s masivní betonovou částí a silnou vrstvou vložené tepelné izolace. Ta je průběžná v celé konstrukci, proto ve skladbě nevznikají tepelné mosty. Výhodou
systému DURISOL je především skvělá tepelná izolace a akumulace. Společnost FUTUR využívá jako izolant šedý polystyren
GreyWall tloušťky 15 cm, který má lepší tepelněizolační vlastnosti
než polystyren bílý a hodí se tak lépe pro nízkoenergetické stavby.
Na přání je možno tloušťku polystyrenu zvýšit na 18 nebo 20 cm.
V domě je za každého ročního období příjemné mikroklima, v zimě
stěny udržují teplo, v létě naopak příjemně chladí. Výstavba probíhá velice rychle, což znamená úsporu nákladů při realizaci, navíc je
systém vysoce variabilní, takže nevznikají tvarová ani rozměrová
omezení při plánování domu. Masivní konstrukce zaručuje stavbám
vysokou odolnost i při extrémních zatíženích.
(daz)
Více informací o nabídce společnosti FUTUR na www.futur.cz

NOVINKA – RODINNÝ DŮM GABRIELA OD SPOLEČNOSTI FUTUR

KOLIK TO STOJÍ
Celková cena od 2,6 mil. Kč bez DPH podle způsobu výstavby
a vnitřního vybavení

www.dumazahrada.cz
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