KRÁSNÉ NAVENEK
DOKONALÉ UVNITŘ

BUNGALOV 02
Dispozice

4+1

Zastavěná plocha

176 m2

Užitná plocha

116,8 m2

Rozměry domu

19,9 x 13,15 m

Nízkoenergetický provoz

B nebo A

Parkování

garáž

Dům na klíč
Hrubá stavba

7 950 000 Kč nebo 30 664 Kč/měs
5 150 000 Kč nebo 19 874 Kč/měs

Individuální úpravy domu*

*Líbí se vám některý z katalogových domů, ale máte jinou představu o jeho dispozicích? Je vaším
přáním přidat, nebo naopak ubrat příčku, zvětšit okna, vyměnit za francouzská a další drobné
úpravy? To vše je možné a ZDARMA při objednání domu. Stavební povolení samozřejmě zajistíme.
V případě zásahu do nosných prvků, obvodových zdí, stropů apod. se již jedná o individuální
projekt.
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PROČ BETON

TEPELNÉ ČERPADLO SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO

ŠTĚPKOCEMENTOVÁ DESKA

PRVOTŘÍDNÍ BEZPEČNOST A STATIKA

DOMU
Už při její výrobě se myslí na zásady ekologie.

Již Římané použili beton při stavbě aquaduktů,

Jedná se o bezobslužný zdroj tepla a používá se i k

Desky se zhotovují za použití přírodních materiálů

silnic a dodnes stojící významné památky

ohřevu TUV, případně bazénové vody.

(dřeva a cementu) a zbytky přímo ze stavby se vrací

Pantheonu, resp. jeho kopule. Jeho vlastnosti jako

Neprodukuje lokálně žádné emise, je bezpečné

zpět do výrobního závodu k opětovnému

trvanlivost, pevnost a dlouhověkost výrazně předčí

(nemůže vybuchnout, otrávit obyvatele domu a

zpracování. Dřevěná štěpka je navíc ošetřena proti

ostatní stavební materiály. Betonové domy

nehoří) a nenáročné na prostor. Výrazně snižuje

vlhkosti, plísním a hlodavcům roztokem vodního

disponují vynikající statikou a vysokou protipožární

náklady na provoz domu už jenom tím, že není

skla. To vše bez vzniku exhalací nebo

ochranou. Jejich zdi jsou neprůstřelné. Díky všem

třeba zřizovat plynovou přípojku, platit měsíční

nebezpečných odpadů, které by zatěžovaly životní

těmto benefitům se mohou komfortnímu a

paušál a provádět pravidelnou revizi plynových

prostředí.

pohodovému bydlení těšit i příští generace.

RYCHLOST VÝSTAVBY

ŠETRNÉ ŘEŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ

Pro výstavbu tímto systémem není třeba početný

Ekologicky vyrobené, štěpkocementové desky,

Vysoký tepelný odpor vnější části stěny a

tým lidí. I ve dvou lze poměrně rychle připravit

nejsou tak objemné a na staveniště se dopraví

významná akumulace betonového jádra, udržují v

bednění pro beton, v závislosti na velikosti a

zhruba za 1/3 nákladů, oproti tunám cihel, ytongu

místnostech v létě příjemný chládek a v zimě

složitosti domu. Na hotové základové desce mohou

apod. Transfer materiálu tedy nezatěžuje okolí a

naopak potřebné teplo, bez působení tepelných

zdi vyrůst za 4-6 týdnů, kdy po betonáži zdí lze

přírodu další nákladní dopravou. Po složení zdí a

mostů. Šetří se tak spotřeba energií a kromě

zakrátko pokračovat s dalším podlažím, nebo

případně stropů přijede už jen mix s pumpou a

životního prostředí i peněženka majitele domu.

střechou. Rozvod sítí po domě, jako elektrika, voda,

celá konstrukce se prolije betonem, přírodní

Zajímavým doplňkem může být rekuperace, která

odpady atd., probíhá velmi snadno – stačí

hmotou složenou z pojiva (cement), plniva

tento princip ještě posílí.

vyfrézovat kanál k uložení dané sítě do

(kamenivo) a vody.

spotřebičů. Další ekonomický benefit je nízký tarif
na elektrickou energii pro celou domácnost, což
s sebou nese další nemalé úspory. Oproti
elektrokotli jsou provozní náklady nižší až o 70%,
oproti plynovému kotli až o 50%. Tepelné čerpadlo
lze začlenit do „chytré domácnosti“, kde můžete vše
ovládat z mobilu, stejně jako zabezpečení,
kamerový systém, venkovní žaluzie a další.
Samozřejmostí je možnost vzdálené správy, nízká
hlučnost a záruka 5 let.

štěpkocementové desky.

PLAŤTE SI VLASTNÍ BYDLENÍ NAMÍSTO NÁJMU
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Se správně nastaveným financováním se měsíční splátky výrazně neliší od nájemného. Proč tedy raději neplatit své vlastní bydlení? Betonové
domy navíc neztrácejí svojí hodnotu v průběhu let, ba naopak. Benefity takového domu zpříjemní život nejen vám, ale i následujícím
generacím.
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