DOMY KOLEM NÁS
RODINNÝ DŮM GITA
OD SPOLEČNOSTI FUTUR

ZÁZEMÍ
M

pro celou rodinu

oderní dům pro mladou rodinu s velkou krytou terasou a velkými úložnými prostory – to je Gita – novinka
od společnosti Futur.
Podobně jako jiné domy od společnosti Futur i Gitu
charakterizuje promyšlená dispozice bez hluchých nevyužitelných míst, která pouze zatěžují rozpočet stavby. Šikovnost
projektanta oceníme už za vstupními dveřmi v dostatečně rozměrném zádveří s úložným prostorem a vstupem do šatny.
Dominantou dispozice je obývací pokoj s krbem, jídelna a kuchyňský kout. Každá paní domu ocení, že na kuchyň navazuje dostatečně
dimenzovaná spíž. Z obývacího pokoje je přístup na krytou terasu,
která v létě poskytne příjemné posezení v chládku a v případě nepříznivého počasí ochrání před deštěm.

PROMYŠLENO DO DETAILŮ
Obytná část je oddělená od dětských pokojů a koupelny nosnou zdí
ze systému ztraceného bednění Durisol, která má vynikající zvukovou neprůzvučnost – žádné vyrušování – do obývacího pokoje neproniká výskot hrajících si dětí, a naopak, ratolesti mohou v klidu spát,
když rodiče pořádají večírek…
Rodiče si pak užijí soukromí v prostorné ložnici. Projektant nezapomněl ani na velkou technickou místnost pro tepelné čerpadlo nebo
plynový kotel a také pro pračku a sušičku.

74 DŮM&ZAHRADA

Dům má samostatné WC, druhé WC je možné přidat do prostorné
rodinné koupelny.

JASNÁ VOLBA MÁ JMÉNO DURISOL
Rodinné domy od společnosti Futur jsou realizované ze stavebního
systému ztraceného bednění Durisol, jehož je společnost Futur nejstarším dodavatelem na tuzemském trhu. Systém vyniká perfektními
tepelněizolačními vlastnostmi, ale také prvotřídními akumulačními
schopnostmi, které zaručují v zimě úsporu energií, v létě konstrukce domu zaručuje v interiéru příjemné chladné mikroklima. Domy
jsou navíc nesmírně staticky odolné, podle dodavatele jsou schopné
odolat i středně velkému zemětřesení. V našich zeměpisných podmínkách tuto vlastnost naštěstí asi nevyzkoušíme, ale jako garance kvality může tato „maličkost“ klienta potěšit…
(daz)
Více na www.futur.cz

KOLIK TO STOJÍ
Celkové náklady na stavbu domu FUTUR-GITA jsou cca 2,18 milionu Kč.
Akční cena kompletní projektové dokumentace je pouze 19 900 Kč.
Ceny jsou bez DPH.

