DOMY KOLEM NÁS

VÍTĚZNÝ PROJEKT

SE JMÉNEM IVETA

P

říznivce moderního designu, kteří hledají zajímavý dům,
přitom dispozičně důmyslně vyřešený, jistě zaujme rodinný dům IVETA od stavební společnosti FUTUR s. r. o.
Jedná se o dvoupodlažní dům 6 + 1 s garáží se zastavěnou
plochou 125,6 m2.

OHLÁŠENÍ STAVBY ŠETŘÍ ČAS
Iveta splňuje podmínky pro podání Ohlášení stavby, což pro
investora znamená úsporu času i financí oproti klasickému
Stavebnímu povolení. Dispozice domu tím však nijak netrpí.
Dům poskytuje komfortní zázemí i pro vícečlennou rodinu.
Dostatek úložných prostor je další velkou předností tohoto
domu. Oprávněně tento dům vyhrál ocenění TOP DŮM 2013
a stále se těší přízni nových stavebníků.
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ VE TVARU „L“
Jedná se o dům střední velikostní kategorie vhodný do moderní
zástavby, obdélníkového půdorysu s garáží a vstupním závětřím
tvaru písmene „L“. Charakter domu podtrhuje sedlová střecha
z falcovaného plechu se sklonem 25 °, přistavěná garáž má plochou střechu.

VLASTNÍ POKOJE AŽ PRO ČTYŘI DĚTI
Vstup do domu je přes závětří do prostorného zádveří, na které navazuje hala. Z haly je přístupný obývací pokoj s jídelnou
a kuchyní, pracovna, WC, spíž a šatna, která přechází v místnost na domácí práce s automatickou pračkou a sprchou.
Z obývacího pokoje, pracovny a místnosti na domácí práce je
přímý vstup na terasu. V patře je ložnice se šatnou, tři pokoje,

KOLIK TO STOJÍ
Celková cena od 3,23 mil.
Kč bez DPH podle způsobu
výstavby a vnitřního
vybavení

RODINNÝ
DŮM IVETA
OD SPOLEČNOSTI
FUTUR

rodinná koupelna a WC. Pro velký počet místností je dům oblíben u rodin s větším počtem dětí, avšak využití pro případné
volné pokoje jistě najdete třeba v podobě fitness, pracovny či
pokoje pro hosty.

přízemí

DŮRAZ NA ENERGETICKOU ÚSPORU
Společnost FUTUR s. r. o. staví všechny domy z inteligentního stavebního systému IZOLOX, který má výborné tepelněizolační vlastnosti. Rovněž zajišťuje vynikající akumulaci tepla.
Neopomenutelné jsou i zvukoizolační vlastnosti, které majitel
ocení zejména u vnitřních příček. Oboustranně skrytá betonová
výplň zajišťuje statickou odolnost a trvanlivost pro další generace.

JEDINEČNOST STAVEBNÍHO SYSTÉMU
Tepelný prostup stěnou IZOLOX JE zcela odlišný od ostatních
zdících systémů – teplotní křivka se u tohoto systému prudce
láme v tepelné izolaci, která je přímou součástí systému. Co
to znamená pro Vás? V zimě je betonové jádro vždy „teplé“,
protože je chráněné z venkovní strany šedým polystyrenem
s přísadou grafitu, tím zajišťuje maximální tepelnou akumulaci
energie. V létě naopak tepelná izolace nepustí venkovní teplo
k chladnějšímu betonovému jádru, takže se dům nepřehřívá.
V horkých letních dnech je uvnitř domu příjemný chlad i bez
klimatizace.
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CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ PROJEKT
Společnost FUTUR s. r. o. pro své zákazníky připravila akci
na projektové dokumentace. Kompletní typový projekt pro stavební povolení včetně osazení na parcelu a napojení na sítě
v rámci parcely 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 typových rodinných domů a více informací o inteligentním sta
vebním systému IZOLOX naleznete na www.futur.cz.

www.dumazahrada.cz
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