komerční prezentace

TYPOVÁ MARIKA OD FUTURU
Vyhovět přání zákazníka
Nûkolik let se firma Futur také úspû‰nû zab˘vá dodávkou projektÛ typov˘ch
staveb. Vylouãeny v‰ak nejsou ani Ïádné úpravy podle pﬁání zákazníka. Stavebník si tak mÛÏe vybrat z projektové dokumentace spoleãnosti, nebo si
doslova mÛÏe „poruãit“ vypracovat projekt podle sv˘ch pﬁedstav a u‰it˘ na
míru. Spoleãnost v‰ak pﬁipou‰tí i tﬁetí variantu. Zákazník má jiÏ vlastní stavební projektovou dokumentaci, ale hodlá stavût ze systému Durisol.
V takovém pﬁípadû firma Futur zajistí pﬁekreslení, vãetnû nutn˘ch statick˘ch
v˘kresÛ a v˘poãtÛ tak, aby vyhovovaly nabízenému stavebnímu systému.
Inteligentní stavební systém
Plá‰È systému se vyplÀuje monolitickou smûsí litého betonu. Vlastní plá‰È
tvoﬁí TCD desky vyrobené z pﬁírodních materiálÛ na bázi dﬁeva a cementu.
Dﬁevo tvoﬁí témûﬁ 90 procent hmotnosti desek, zbytek pﬁipadá na cement
a vodní sklo.
Mezi nejvût‰í v˘hody systému Durisol patﬁí tepelná izolace i akumulace, ale
také rychlost stavby. Obvodové zdi tedy mají extrémnû vysok˘ tepeln˘
odpor R=3,302 m2 KW-1 s tím, Ïe tepelná izolace je prÛbûÏná a nevznikají
Ïádné tepelné mosty. Tato izolaãní schopnost odpovídá vlastnostem zdi
z pln˘ch pálen˘ch cihel o tlou‰Èce 245 cm. Oproti bûÏn˘m technologiím se
uspoﬁí aÏ 40 procent tepelné energie potﬁebné na vytápûní objektÛ. Plá‰Èov˘ stavební systém nevyÏaduje stavební odborníky, pouze zauãeného odborníka. VyÏaduje také minimum ruãní práce a to pouze na sestavení desek.
Systém má také v˘bornou zvukovou izolaãní schopnost, a proto se hodí
i pro stavby vedle ru‰n˘ch silnic ãi Ïelezniãních tratí.
Bydlení za půl roku
Rodinn˘ dÛm Marika je jeden z mnoha autorsk˘ch projektÛ spoleãnosti
Futur.
Jedná se o atriov˘ pﬁízemní dÛm s garáÏí, kde není nutné chodit po schodech do podkroví. Zákazníci oceÀují zejména spojení jídelny s ob˘vacím
pokojem, ze kterého je moÏno vyjít „suchou nohou“ na krytou terasu. Îeny
ocení praktickou spiÏírnu pﬁístupnou z kuchynû, která je samostatnû odvûtrávaná, a mnoho úloÏn˘ch prostor v prÛchozí ‰atnû. MuÏi naopak ocení
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FIRMA FUTUR Z PARDUBIC SE ZABÝVÁ VÝHRADNĚ
DODÁVKAMI STAVEBNÍHO SYSTÉMU DURISOL A JE JEHO
NEJVĚTŠÍM DODAVATELEM V ČESKÉ REPUBLICE. DO JEJÍ
ČINNOSTI TAKÉ PATŘÍ VLASTNÍ REALIZACE HRUBÝCH
STAVEB NEBO DODÁVKY STAVEBNIC Z TOHOTO SYSTÉMU.
DOPOSUD BYLO JIŽ REALIZOVÁNO VÍCE NEŽ 350 STAVEB.

dílnu, kde lze uloÏit napﬁíklad sekaãku, kola ãi
zahradní náﬁadí, a prostornou garáÏ.
Spoleãnost Futur zaji‰Èovala hrubou stavbu objektu
na na‰ich obrázcích vãetnû stﬁe‰ní konstrukce. Celá
stavba od prvního kopnutí u základÛ vãetnû povû‰ení obrázkÛ a zahradních úprav podle vyjádﬁení majitele trvala ménû neÏ ‰est mûsícÛ.
Příznivá je i cena
Cena je stanovena odhadem za celou stavbu domu.
Je v ní zapoãtena základová deska, ve‰keré zdi, stropy, stﬁecha, okna, dveﬁe, podlahy, ve‰keré instalace,
topení vãetnû radiátorÛ i kotle. Li‰í se pouze v˘bûrem materiálÛ i zpÛsobem v˘stavby.
Cena stavebnice pro dÛm Marika je
255 200 Kã. Cena provádûcího typo■ Futur s. r. o.
vého projektu je 19 000 korun
Jana Palacha 1552
520 02 Pardubice
a v pﬁípadû úprav v projektu se mÛÏe
Tel.: 466 304 615
zv˘‰it aÏ o dal‰ích 17 000 korun.
Tel/fax.:466 330 987
e-mail.: futur@futur.cz
Odhadované cenové náklady jsou
www.futur.cz
■
potom 2 520 000 korun.

ko n t a k t y

P Ů D O RYS 1. N P
RODINNÝ DŮM MARIKA

obývací pokoj
jídelna
kuchyň
spíž
hala
dětský pokoj
ložnice
pracovna

27,9 m2
9,3 m2
11,3 m2
2,5 m2
8,5 m2
11,1 m2
13,9 m2
12,0 m2

zastavěná plocha
obestavěný prostor

šatna
koupelna
WC
zádveří
garáž
dílna
terasa

9,9 m2
6,1 m2
2,7 m2
5,1 m2
22,2 m2
5,9 m2
27,4 m2
192 m2
902 m2

MÒJ

DÒM

|

4/2003

165

