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1

EŠTE VČERA
SA TU NEDALO
SPAŤ

Máme spoľahlivé riešenie
zvukovej izolácie interiéru
Vďaka jedinečným vlastnostiam sadrokartónového protihlukového systému Rigips s modrou
akustickou doskou zabudnete na hluk od susedov. Zlepšite si bývanie! Obklopte sa tichom a krásnymi
stenami a váš byt sa zmení na nepoznanie. Viac na www.rigips.sk.

Lepší pocit z bývania
2

o nás
Vážení klienti,
je mi potešením Vám predstaviť spoločnosť ideálne bývanie, s.r.o. a služby, ktoré
Vám, záujemcom o nové kvalitné bývanie, ponúkame.
Našimi základnými oblasťami pôsobenia sú:
• príprava vhodného pozemku
• riešenie výhodného financovania výstavby
• príprava projektu s dôrazom na úsporu energií
• realizácia diela – výstavba v najvyššej kvalite murovaných aj
montovaných stavieb
V každom štádiu spolupráce sa Vám venujeme s individuálnym prístupom.
Našim poslaním je prinášať Vám prvotriednu, detailne premyslenú službu. Teší
nás úspešný výsledok a Vaša spokojnosť.
Vzťah s klientom je pre mňa a náš tím to najdôležitejšie.
Korektný vzťah môže vzniknúť len dodržiavaním našich povinností a troch
princípov firmy, ktoré sú pre nás kľúčové:
1. Najvyššia kvalita práce
2. Dodržaný časový harmonogram
3. Šetrenie nákladov klienta
(viac o našich hlavných princípoch, ako aj ďalšie výhody spolupráce s nami, nájdete
v článku „6+1 výhod riešenia ideálneho bývania s nami“ na str.12)

Spracovali sme pre Vás viaceré typy programov bývania (rodinný dom,
súkromný bytový dom, condominium), etapy výstavby projektu (hrubá stavba,
holodom, dom na kľúč) ako aj riešenie programov financovania, ktoré Vám
uľahčia výber a spôsob riešenia nového bývania.
Tvoriť Váš domov je pre nás výzvou a zodpovednosťou.
Núti nás pracovať tak, aby riešená novostavba bola pre Vás ideálnym bývaním.
Tešíme sa na spoluprácu!

Lukáš Beliš
konateľ spoločnosti

3

Martin Čapo
arbiter TV relácie NOVÉ BÝVANIE
riaditeľ realitnej kancelárie RIEŠIME BÝVANIE
4

Dobrý dom je o rozumnom výbere
miesta a jeho realizátora

Č

asto sa stretávam s otázkou: „Ako býva stále
kritický arbiter TV relácie Nové bývanie?“
Väčšinou sa odpovedi vyhnem. Nie preto, že
by som si až tak strážil svoje súkromie, ale preto,
lebo aj moje existujúce bývanie je iba kompromisom
z doby, kedy som si ho zaobstaral (pre zvedavých je
to trojizbový byt v staršom bytovom dome v širšom
centre mesta). Dodnes sa mi na ňom páčia veci, pre
ktoré som si ho vybral, ale stále viac mi prekážajú tie
kompromisy, ktoré som musel akceptovať.
Rodinný dom je takým pomyselným vrcholom
komfortu v bývaní. Pre každého má inú podobu
v závislosti od jeho životného štýlu a vkusu. Čo však
majú všetky spoločné, je už relatívne malý priestor
na kompromis. Väčšina z nás verí, že rodinný dom je
miesto, kde na dlhšie obdobie a s dobrým pocitom
zakotvíme.
Aj keď je hotových, starších či novších rodinných
domov na trhu pomerne veľa, prevažnej časti z nás,
hľadajúcich ideál, neostáva nič iné ako stavať. A to aj
napriek tomu, že so stavbou nemáme skúsenosť, že
príbehy našich známych sú plné katastrof a ich domy
nedokonalostí, ktoré ich ešte dnes znervózňujú.
Chceme však veriť, že nám sa ten ideál podarí vytvoriť
a že tých pár šedín bude iba milým dôkazom, keď
budeme rozprávať, ako sme si stavali náš ideálny
dom.
Ani ja nie som iný. Dlho som si vyberal miesto, ktoré
by vyhovovalo mojim kritériám. Ako človek z realít
som presvedčený, že tajomstvo je v správnom
výbere lokality. A tak som si robil výlety, testoval doby
dochádzania, overoval vybavenosť a preveroval
susedov ☺. Dnes myslím, že to stálo za to, pretože
je len málo pravdepodobné, že ma na mieste, ktoré
som si vybral, niečo prekvapí.
Stavba je však úplne iný príbeh. Tváriť sa, že do detailu
rozumiem technológiám stavby a ich nadväznostiam,
alebo že viem vyriešiť problém v priestore pri príprave

projektu, by nebolo na mieste. Viem veľmi presne,
koľko a akých izieb potrebujem, čo sa mi páči alebo
nepáči na exteriéri, alebo akú technickú vymoženosť
v dome chcem mať. Na to ostatné (ale podstatné)
som si vybral partnera.
Pánov z firmy ideálne bývanie, s.r.o. už poznám
nejaký ten mesiac a napriek tomu, že som mal
možnosť pri mojej práci spolupracovať s väčším
počtom stavebných firiem alebo projektantov, oni
v mnohých ohľadoch vynikajú.
Prvým dôležitým argumentom, prečo som si ich
vybral, bol kompletný servis. Projekt z vlastnej dielne,
a teda prepracovaný do detailu, je podľa mňa úplným
základom. Vybral som si dom a mierne ho upravil na
môj obraz. Ocenil som, že som pri týchto úpravách
dostával praktické rady, a tak sa vyhol zbytočným
chybám začiatočníka. Vybavenie všetkých formalít
až po zahájenie stavby je pre mňa tiež dôležité.
Kompletný servis je to, čo môžu očakávať klienti
v mojej kancelárii, a preto ho očakávam aj ja.
Druhým argumentom je celková vízia. Domy z portfólia
firmy ideálne bývanie, s.r.o. nie sú to najlacnejšie, čo
je na trhu. Sú rozumným pomerom medzi cenou
a výkonom s dôrazom na kvalitu. Pri dome, podľa
mňa viac než pri čomkoľvek inom platí, že nie je dobré
šetriť na nesprávnom mieste (na rozdiel od auta by
nás potenciálny omyl sprevádzal pekne dlho). Ľudia
z tímu ideálne bývanie, s.r.o. vidia svoju prácu tak ako
ja. Nemajú úmysel stať sa „milionármi do Vianoc“, ale
vybudovať spoločnosť, ktorej výsledky a spokojní
klienti sú jedinou reklamou.
Cesta k ideálu v bývaní je pre každého iná. Želám
Vám, aby ste aj Vy našli to správne miesto a partnera,
na ktorého sa budete môcť spoľahnúť tak ako ja.

5

Nasledujte nás na
/ idealnebyvanie

Aké je to „ideálne bývanie” pre Vás?

6

rodinný dom v okolí väčšieho mesta

dom/chata niekde na lazoch, ďaleko od
všetkých

rodinný dom vo vidieckom prostredí

horská chata

rodinný dom priamo v meste

bungalov niekde pri morskom pobreží

byt v centre mesta, najlepšie v nejakej
starej budove - vysoké stropy, dvere..

netradičné formy bývania ako hausbóty, lofty,
ekodomy, mobilné domy, bývanie v podzemí atď.

byt na sídlisku, ale v tehlovom bytovom dome

byt na sídlisku

Ideálne bývanie? Áno!

S

účasný uponáhľaný spôsob života nás núti viac si uvedomovať priority vlastného domova. Pocit istoty
a bezpečia máme vtedy, ak vieme, že existuje miesto, kam sa môžeme vrátiť, miesto, kde načerpáme
novú energiu a kde trávime príjemné chvíle s blízkymi.

Čo je to ideálne bývanie? Pre každého predstava niečoho iného.
Pre niekoho vysnívaný rodinný dom - pohodlný, útulný, plný súkromia s výhľadom na prírodu. Iný by za
nič nevymenil pohodlie bytu v centre mesta s čulým spoločenským životom. Mnohé sa mení v závislosti
od životného štýlu, zamestnania a koníčkov. Pred výberom ideálneho miesta na bývanie je dôležité poznať
požiadavky všetkých členov rodiny a nájsť prijateľné riešenie pre každého. Záleží len na Vašich predstavách,
ako sa rozhodnete. Len tak sa vo Vašom domove budete cítiť príjemne a načerpáte nové sily.
Ako si teda zrealizovať stavbu podľa vlastných predstáv?
Túto otázku si kladie mnoho investorov.
Pri tomto rozhodovaní Vám radi poradíme, aby Váš nový domov zodpovedal Vášmu životnému štýlu a naplnil
Vaše predstavy o kvalitnom a komfortnom bývaní. Pomôžeme Vám zorientovať sa v projekčnom riešení,
voľbe materiálov, zvážiť všetky plusy i mínusy a vybrať si z ponúkaných možností. V našom katalógu nájdete
murované aj montované stavby s technologickým riešením efektívneho využívania energií s dôrazom na pomer
výkon/cena.
tím spoločnosti ideálne bývanie, s.r.o.
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obsah
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ideálne bývanie, s.r.o.
projekčno-stavebná spoločnosť
Radlinského 19
010 01 Žilina
info@idealnebyvanie.sk
+421 41/27 00 949
www.idealnebyvanie.sk
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9 krokov k vlastnému bývaniu
Na úplnom začiatku, keď máte predstavu, ako má Vaše vysnívané
bývanie vyzerať, ale neviete si poradiť ako začať, sme tu pre Vás, aby
sme Vám pomohli vyriešiť túto dilemu krok po kroku:

1

Výber a príprava pozemku
(Vaša príprava k prvej konzultácii s nami)
Pokiaľ ešte len hľadáte vhodnú parcelu vo vybranej lokalite, skúste našu
ponuku. V databáze sú len individuálne vybrané pozemky, ktoré sú
vhodné na najrýchlejšie riešenia projektu výstavby.
V prípade, že už pozemok máte vyhliadnutý alebo ho už vlastníte,
pripravte si ku konzultácii všetky potrebné podklady (LV, kópiu
z katastrálnej mapy, sklonové pomery a pod.).

2

Príprava štúdie projektu

3

Konzultácie o plánovanom
projekte – s osobným prístupom

4

Riešenie projektu domu

10

(Vaša príprava k prvej konzultácií s nami)
Ponúkame katalógové projekty rodinných domov, ktoré sú
ihneď dostupné. Pokiaľ vhodný projekt nenájdete, skúste
si pripraviť štúdiu aj iných projekčných riešení a spolu
vytvoríme projekt podľa Vašich prianí.

Každý klient je pre nás jedinečný, preto pristupujeme ku každému
individuálne a v maximálnej možnej miere zohľadňujeme jeho
požiadavky. V tomto kroku prejdeme Váš zámer o výstavbe.
Poradíme Vám pri výbere vhodného projektu domu (podľa Vašich potrieb,
vhodnosti na daný pozemok, finančných možností), zrealizujeme zmeny
projektu podľa Vašich prianí, resp. spoločne navrhneme individuálny projekt
podľa Vašich požiadaviek.

Podrobné riešenie projektu, diskusie s projektantmi a voľba konštrukcie stavby, osadenia
na pozemku, výber vhodných stavebných materiálov a technológií, značiek, farieb, atď.
Odporučíme Vám materiálové a technologické riešenia s ohľadom na pomer výkon/cena.

Rozpočet realizácie
Pri oceňovaní používame kompletné podklady, ako sú projekt, rozpis materiálov
investičného zámeru, obhliadka miesta a pod.
Podkladom pre podrobný rozpočet je výkaz výmer, ktorý obsahuje
charakteristiku a rozmery všetkých hlavných prvkov a konštrukcií stavby.

Stavebné povolenie
Ponúkame kompletný inžiniersky servis a pomoc pre získanie
stavebného povolenia.

Zmluva o dielo
Pripravíme zmluvu, ktorej predmetom je dohodnutie zmluvných
strán na podmienkach o vykonaní diela.

Realizácia
Vykonávame realizáciu stavby v etapách: hrubá stavba, holodom, dom na kľúč.
Riešime samotné vybudovanie stavby od základov až po riešenie interiérov.
Vedieme detailné konto klienta s prihlásením cez webovú aplikáciu.

Kolaudácia stavby a záruka
Sme vo finále a s Vaším súhlasom požiadame príslušný stavebný úrad o povolenie užívania stavby
a pomôžeme Vám so sťahovaním. Blahoželáme a tešíme sa z nového bývania s Vami!

5
6
7
8
9
11

6+1 výhod riešenia ideálneho
bývania s nami
1. Úspora
Úspora je jednoznačný dôvod pre spoluprácu s nami.
S nami ušetríte:
• do ponuky pozemkov zadávame len také, ktoré sú pri pomere výkon/cena výnimočné
• bezplatná služba finančnej analýzy Vašej situácie a výber z celého množstva možností tej najlepšej
kombinácie viacerých produktov
• vďaka katalógovému spôsobu riešenia našich projektov, neplatíte reálnu cenu nákladov pre projektantov
na daný projekt, ale len jeho určitú časť (ďalšiu časť doplatí prípadný ďalší záujemca o ten istý projekt)
• pri realizácií Vám garantujeme najnižšie ceny dodávaných materiálov, ktoré máme rámcovými zmluvami
zabezpečené od dodávateľov alebo výrobcov. Tieto zľavy sú exkluzívne vďaka našej neustálej snahe
o hľadanie možností zliav, množstevným odberom a pod. Toto Vám zlacňuje stavbu!
• úsporu získavate aj vďaka správnemu realizačnému plánu prác, pomocou skúsených odborníkov a týmto
krátenie doby samotnej realizácie bez prestojov a chýb.

2. Kvalita
Podrobne spracovaný projekt autorizovanými projektantmi a stavebný dozor pri výstavbe je pre Vás
zárukou kvality prevedených prác. Nami poskytované služby Vám ušetria starosti, či už pri kontrole realizácie
profesijných prác alebo prípadných nákladov spojených s opravami vykonanej práce.
Neustále kladieme maximálny dôraz na každú činnosť a zlepšujeme svoje výkony tak, aby výsledky podávané
k Vám boli v najvyššej kvalite.

3. Rýchlosť výstavby a časová garancia
Za dobu výstavby sme v plnej miere zodpovední my. Zmluvne je dohodnutá dĺžka výstavby, jej začiatok
aj koniec.
Pri nedodržaní termínov je určená výška zmluvnej pokuty, ktorá sa odvíja od celkovej ceny stavby.
Garantujeme Vám najkratšie dodacie lehoty:
• dodanie projektu podľa Vašich predstáv vo veľmi krátkom čase;
• vyriešenie najvýhodnejšieho financovania bývania takmer „on-line“;
• príprava k výstavbe a samotná realizácia bez akýchkoľvek prestojov.
Len takto si môžete byť istí skorým dátumom Vášho sťahovania do nového ideálneho bývania.
12

4. Spoľahlivosť

6 +1

Realizácia výstavby domu s nami nenaruší Váš doterajší spôsob života, naďalej sa bez obmedzení
venujete svojmu zamestnaniu, keďže realizáciu Vášho domu vykonávajú skúsení odborníci.

5. Záruka kvality
Získate niekoľkoročnú záruku na kompletnú stavbu domu, ktorá Vám plynie až po prevzatí stavby.
V prípade svojpomocnej realizácie alebo pri zadávaní jednotlivých etáp výstavby rôznym živnostníkom, sami
beriete na seba hmotnú zodpovednosť, ručíte za kvalitu a dobu realizácie.

6. Komplexná starostlivosť o Váš projekt:
od pozemku až po kolaudáciu
Využitím našich služieb si zabezpečíte správny výber pozemku a projektu domu, vrátane jeho osadenia
na parcele a návrhu najvýhodnejšieho riešenia infraštruktúry. Súčasne získavate partnera pre konzultovanie
celej myšlienky realizácie domu tak, aby spĺňal všetky Vaše predstavy. Získavate tak komplexné služby, úsporu
nákladov a kvalitné prevedenie výstavby.

+ 1 výhoda: Konto klienta
Získavate prístup k jedinečnému kontu prístupnému cez web, ktoré Vám umožní sledovať výstavbu
on-line a nájdete tu aj kompletnú archiváciu všetkých dokladov.
Každý klient, ktorému realizujeme stavbu na kľúč, má založený vlastný účet so svojimi prístupovými údajmi.
Po prihlásení na svoje konto máte možnosť:
• priamo oslovovať projektového manažéra svojej stavby, finančného analytika, konateľa spoločnosti
• prístupu k pravidelne aktualizovanej fotodokumentácii výstavby
• náhľadu vedenia on-line stavebného denníka
Konto obsahuje aj doživotný archív kompletnej projektovej dokumentácie a všetkých dokladov z realizácie
stavby (stavebné povolenie, LV, snímok z katastrálnej mapy, vyjadrenie správcov sietí a zmluvy s nimi, dodacie
listy, atesty, revízie, kolaudačné rozhodnutie).
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Financovanie
14

Spracovali sme 6 balíkov finančných programov
ideálneho bývania + zvýhodnenie pre každý z nich
Jednotlivé programy je možné kombinovať

1
2
3
4
5
6
+

Štart

Ak máte len minimálnu hotovosť a nevlastníte ani pozemok

Ekonomy

Ak počítate s rastom príjmu, nastavíme Vám plán s nižšími
výdavkami na začiatku obdobia

Refinancovanie

Možnosť refinancovania nevýhodných záväzkov a príprava
finančných zdrojov k začatiu výstavby

Hotovosť

Disponujete časťou vlastných prostriedkov, ale nevlastníte
ešte pozemok

Pozemok

Vlastníte pozemok a chceli by ste začať výstavbu

Podnikateľ

Ste podnikateľ a chcete optimálne nastaviť podmienky
tak, aby ste výhodne získali zdroje na výstavbu

Zvýhodnenie hypotéky

Ak spĺňate podmienky stanovené zákonom, môžete využiť
splácanie s podporou štátu

Finančný plán ideálneho bývania
Úspora klientom až
20 % z celkových
nákladov

Splátky pôžičkového
programu
splácanie úrokov a istiny

Poistné na zabezpečenie
nehnuteľnosti
poistenie nehnuteľnosti pri
nepredvídateľných živelných
udalostiach, vandalizme
a pod.

Tvorba rezerv
v prípade dočasného
výpadku príjmu
môžete siahnuť na
vaše úspory, ktoré
sú neustále
zhodnocované

Platby na zaistenie
príjmu
poistenie prostriedkov v
prípade smrti, invalidity
a práceneschopnosti

15

Rodinný dom
typ bývania

16

Prinášame komplexnú ponuku služieb pre záujemcov
o novostavbu rodinného domu
1. Výber lokality
2. Projektová dokumentácia
3. Stavebné povolenie
4. Financovanie
5. Realizácia
6. Záruka

4. Financovanie
Kľúčovou výhodou výstavby rodinných domov
s ideálnym bývaním je aj skúsený tím finančných
analytikov, ktorí dokážu našim klientom pripraviť
niekoľko finančných produktov a ich kombináciou
nastaviť optimálny spôsob financovania výstavby
vybraného domu.

5. Realizácia

Príprava projektovej dokumentácie začína výberom
vhodného domu z katalógu idealnebyvanie. sk
alebo prípravou vlastnej štúdie projektu
ku konzultácií. Projekt Vám spracujeme podľa
Vašich predstáv.
Následne
Vašu
projektovú
dokumentáciu
prispôsobíme pozemku a doplníme o pripojenia
na inžinierske siete.

Realizácia stavby a jej riadenie je náročný a nákladný
proces. Vyžaduje dokonalú súhru viacerých zložiek,
ako sú nákup, doprava, časový harmonogram,
kontrola kvality.
Každá naša stavba má projektového manažéra,
na ktorého sa môže klient obracať počas realizácie
výstavby. Klient je tak informovaný o aktuálnom stave
stavebných prác prostredníctvom fotodokumentácie
a týždenných správ.
Projektový manažér stojí na strane klienta, je
zodpovedný za kvalitné technické prevedenie
realizovanej stavby podľa projektovej dokumentácie
a zodpovedá za odovzdanie kvalitného diela
v dohodnutom čase.
Stavebná časť disponuje všetkými pracovníkmi
v profesijnej skladbe pre kompletnú realizáciu
stavebnej výroby a vlastní mechanizáciu potrebnú
k týmto prácam.
Tím stavbárov spolupracuje počas výstavby
s projektantmi a výsledkom je skrátenie doby dodania
a vysoká kvalita výsledného diela.

3. Stavebné povolenie

6. Záruka

1. Výber lokality
Pre klientov, ktorí zatiaľ nemajú pozemok, máme
v ponuke niekoľko desiatok ponúk pozemkov
v mestách aj na vidieku. Pozemky sú rôznych
veľkostí, tvarov a charakteru.
Naši odborníci na nehnuteľnosti pre Vás pripravia
kvalifikované ponuky a pomôžu vybrať vhodný
pozemok pre Váš nový domov.
Samozrejmosťou je právna garancia kúpy pozemku.

2. Projektová dokumentácia

Nevyhnutným krokom na ceste za bývaním
v rodinnom dome je získanie stavebného povolenia.
Tento často zdĺhavý proces, počas ktorého je
potrebné získať niekoľko kladných vyjadrení, počnúc
orgánmi štátnej správy a vlastníkmi susedných
nehnuteľností končiac, naši klienti absolvovať
nemusia. Všetko potrebné sa už odohráva paralelne
na pozadí vo fáze prípravy projektovej dokumentácie.

So systémom výstavby rodinných domov máte
garanciu, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti
dané projektantom a funkciu dlhodobo.
Poskytujeme záruky na všetky práce nad zákonný
rámec v dĺžke trvania 5 rokov.
Pri dodávkach technologických zariadení a strojného
vybavenia domov je poskytovaná záruka podľa
záruky výrobcu daného zariadenia. Pri prípadných
reklamáciách, sme schopní začať odstraňovať
vzniknuté chyby do 48 hodín a poruchy okamžite.
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typ bývania

Vyriešime Vám bývanie vo fázach:

Condominium

typ bývania
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typ bývania

Condominium je špecifické projekčné
riešenie bývania, kde sa zastavovacia štúdia
snaží o maximálne ekonomické využitie
pozemku, žiadne nevyužité m2
Tento trend prinášame zo zahraničia a dnes je už aj u nás veľmi populárny. Spája
funkciu vlastného domu s bytovým, čo umožňuje skĺbiť požiadavky náročnejších
klientov.
Riešenie bývania spočíva v „trojdome“ (prípadne „viac-dome“), kde sa cena
pozemku rozdelí medzi troch (alebo viacerých) záujemcov. Je to ideálne
riešenie na bývanie v centrách miest, kde sú pozemky pre jeden rodinný dom
príliš drahé.
Šetrí sa aj na odstavných plochách, ktoré ako obyvatelia condominia využívate
spoločne. Ďalšia značná úspora je aj v spoločných obvodových stenách, streche,
prípojkách inžinierskych sietí a pod.
Condominium pritom ponúka maximálne súkromie a zároveň blízkosť
priateľov. Taktiež je to bezpečné bývanie, vďaka kontrole komunity.
Ideálne riešený typ bývania pre rodiny s malými deťmi, študentov, singles, páry,
mladé rodiny, ale aj pre seniorov - priatelia sú Vám nablízku vo všetkých životných
situáciách.

Hlavná myšlienka architekta: „Nechcete míňať peniaze na nepotrebné kubíky
betónov, tehál... nepotrebujete drahé vily s drahou prevádzkou... nemáte čas byť
záhradníkom, údržbárom, upratovačkou v jednom...? Condominium je účelný
dom = domov, hniezdo pre bývanie a oddych s pocitom bezpečia a pohodlia.”
									
Ing.arch.Maroš Likavčan
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Súkromný bytový dom
typ bývania
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Vyriešime Vám atraktívne bývanie v bytovom
dome. Tento program kombinuje v súčasnosti
to najlepšie z oblasti developingu a kvality
bývania
typ bývania

V prípade záujmu o byt v takomto bytovom dome sa sami stanete
developerom, čoho výsledkom je bezkonkurenčná výsledná cena bytu.

Unikátnosť programu
Atraktívne ceny vychádzajú najmä zo spôsobu financovania projektu.
Budúci majitelia bytov – napríklad aj známi (spolužiaci, kamaráti, príbuzní a pod.)
- takto získajú byty lacnejšie o 30 až 40% ako pri konkurenčných projektoch.
Hlavným dôvodom zlacnenia je „vynechanie developera“, ktorý výstavbu takýchto
bytových domov financuje.

Hlavný zámer programu
Tento program má byť záchranným kolesom pre tých, pre ktorých sú dnešné
nadhodnotené byty nedostupné. Poskytujeme cenovo atraktívne, a pritom
kvalitné byty.
Našim zámerom je skombinovať dlhoročné skúsenosti v oblasti prípravy,
projekcie i výstavby a pripraviť tak nové zaujímavé projekty. Vytvárame prostredie
na bývanie, kde sa budete cítiť príjemne a bezpečne v blízkosti svojich známych,
ale zároveň aj v potrebnom súkromí.

Lokalita
Projekty realizujeme v rámci celej SR.

Financovanie
V tomto programe pripravíme spoluprácu s bankou, pri ktorej bude záložným
právom od začiatku zaťažený pozemok s projektom a následne Váš konkrétny
byt, čím nebude potrebné sekundárne ručenie. Týmto spôsobom dosiahneme
potrebu len 10% Vášho spolufinancovania a to za veľmi výhodných úverových
podmienok. Pri vstupe do projektu je potrebná iba prvá splátka
a zvyšné platby sa už čerpajú v podobe tranží z
banky. Spolupracujúca banka na konkrétnom
projekte bude známa až po vyhodnotení
všetkých podmienok, t.j. preverení finančného
krytia jednotlivých záujemcov, daného pozemku
a projektu.
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Murovaná stavba
konštrukcia stavby

Vďaka životnosti a hospodárnosti sú investície vložené do
stavby murovaného domu zárukou trvalej hodnoty. Túto
skutočnosť v súčasnosti potvrdzujú aj rozdiely v cenách
nehnuteľností hodnotených bankami pri poskytovaní
hypotekárnych úverov.
Murovaná stavba je jednoducho cennejšia. Pritom náklady
na murivo predstavujú len 7-10% celkových nákladov
na výstavbu rodinného domu. Zároveň je to jediná časť
stavby, ktorá sa nedá počas jej užívania vymeniť alebo
nahradiť.
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Keramické tvarovky - tehla

konštrukcia stavby

Moderné keramické bloky majú výborné tepelné i zvukovoizolačné vlastnosti.
Jednovrstvové obvodové murivo dokáže splniť prísne požiadavky európskych
noriem a steny už nie je nutné zatepľovať. Príjemné bývanie zabezpečí murivo
s dobrou priepustnosťou vodných pár, ktoré v ucelenom systéme urýchľuje
a zjednodušuje stavbu.
Vyľahčenie pálenej tehly tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré
sú premyslené tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla. Tehliarsky
črep je navyše ľahčený množstvom jemných pórov, vďaka ktorým majú tehly
podstatne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.
Pri tehle, ako tradičnom stavebnom materiáli, je samozrejmosťou
ucelený systém, z ktorého možno postaviť rôzne nosné aj nenosné
konštrukcie – okrem tvaroviek na murovanie stien sú jeho súčasťou aj
stropné systémy, preklady a podobne.
Tehla je prirodzenou zvukovou izoláciou, tehlové murivo nehorí, ani
neumožňuje šírenie plameňa po svojom povrchu.

Pórobetónové tvárnice
Štruktúra vzduchových pórov pórobetónových tvaroviek môže za výbornú
zvukovú i tepelnú izoláciu a dobrú mikroklímu v interiéri. Pórobetónové murivo
vyžaduje podobnú ochranu proti vlhkosti ako tehlové alebo liaporové murivo.
Na tento účel sa používajú silikátové a silikónové omietky. Komplexné stavebné
systémy pripomínajú stavebnice.
Pórobetón sa navyše jednoducho opracováva, a tak sa väčšina prvkov
dá do požadovaného tvaru a veľkosti prispôsobiť na stavbe pomocou
jednoduchého náradia. Pórobetónové tvárnice sa môžu pochváliť nízkou
objemovou hmotnosťou, vďaka čomu sa s nimi ľahko manipuluje.
Murovacie práce sú jednoduché a vďaka ľahkému opracovaniu tvárnic
prakticky bezodpadové.

Durisol
Drevo tvorí až 90% objemu tvaroviek, čo zabezpečuje príjemné a zdravé bývanie.
Ďalšou zložkou je cement, ktorý spolu s minerálmi zabezpečuje nehorľavosť
materiálu.
Všetky detaily durisolovej technológie sú prepracované tak, aby na stavbe nevznikali
žiadne tepelné mosty. Tvarovky umožňujú akúkoľvek variabilitu v projektovaní.
Rezaním sa dajú vytvoriť rôzne pôdorysné zakrivenia a klenby.
Durisol má najvyššiu akumuláciu tepla, je energeticky menej náročný, čo
umožňuje šetriť náklady na vykurovanie. Pórovitosť materiálu a výplňový
betón tvoria najdokonalejšiu izoláciu proti hluku.
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Montovaná stavba
konštrukcia stavby

Naša vízia je jednoduchá:
splniť sen mnohých ľudí, postaviť si vlastný dom.
Dom, ktorý bude cenovo dostupný, nenáročný
na prevádzku spotrebou energií. Tak, aby vyhovoval
dnešným požiadavkám na rýchlosť výstavby, kvalitu
stavebného materiálu, zdravotnú nezávadnosť a taktiež
aby bol dizajn atraktívny a moderný
Prinášame vám originálne návrhy domov, jedinečné
stavebné systémy, konštrukcie domov zamerané na úspory
energií, technológie pre príjemný život a množstvo služieb.
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Stavebnicový systém Liapor

Flexibuild house je rodinný dom, ktorý spĺňa prísne
kritériá na ekonomické, ekologické a estetické
bývanie. Vyžaduje len jedno – odvahu majiteľa použiť
k výstavbe domu nový ekologický stavebný materiál
a tiež jedinečný stavebný systém!

Stavebný systém

Úzko spolupracujeme s výrobcom daného systému
– projekčne aj realizačne. Sme certifikovanou
spoločnosťou k výstavbe týchto domov.
Postavený dom získa svoj certifikát a majiteľ domu
získa tzv. „rodné číslo domu“.

Stavebný systém
Stavebný systém Flexibuild je konštrukčne jednoduchý, vlastný stavebný systém, ktorý je vhodný k výstavbe prízemných alebo jednoposchodových nízkoenergetických rodinných domov.
Rodinné domy sú montované z dosiek Flexibuild,
vyrábaných vo výrobnom závode Flexibuild
z recyklovaných vrstvených papierových obalov
(napríklad tetrapackových obalov od mlieka, džúsov
a pod.).
Podľa energetickej náročnosti, je možné daným
systémom stavať stavby v dvoch energeticky
náročných variantoch:

1. Energetický úsporný dom (štandard
FLEXIBUILD)
Tento rodinný dom sa vyznačuje ročnou spotrebou
tepla do 80 kWh/m2rok, hrúbkou obvodovej steny
300 až 350 mm a súčiniteľom prestupu tepla
obvodovými konštrukciami U = 0,15 až 0,20 W/ m2K.
Ako výplne otvorov používame plastové okná,
prípadne drevené s izolačným dvojsklom a plastové
alebo drevené dvere.

2. Nízkoenergetický dom
Nízkoenergetické stavby sú charakterizované ročnou
spotrebou tepla 15 až 50 kWh/m2rok. Táto hodnota
je dosiahnutá pridaním tepelno -izolačného materiálu
obvodových stien, podláh a stropov tak, aby bol
súčiniteľ prestupu tepla obvodovými konštrukciami
U = 0,10 až 0,15 W/m2K.

Jedná sa o nový systém výstavby rodinných
a obytných domov. Skladá sa z bunkového
konštrukčného nosného systému, kde prvky
nosného
systému
tvoria
prefabrikované
steny z vystuženého ľahkého betónu Liapor.
Obvodový plášť je vytvorený zo sendvičových
panelov hrúbky 340mm. Priečny alebo pozdĺžny
nosný systém tvoria priečky hrúbky 150mm. Stropy
sú vytvorené zmonolitnením železobetónových
poloprefabrikovaných stropných dielcov. Strešná
krytina je riešená dreveným krovom s typom krytiny
podľa výberu konečného užívateľa.
Tento konštrukčný systém prináša výrazné
zníženie prácnosti pri realizácii hrubej stavby
a odstránení náročných remeselných prác, čím
šetrí aj finančné náklady. Elektroinštalácia (trubky,
el. krabičky), drážky na vodu, plyn a iné rozvody sú
predpripravené už vo výrobe. Steny majú hladký
povrch, stačí použiť už len stierku. Systém stropnej
konštrukcie vylučuje vznik trhlín v podhľade stropov a
umožňuje zabudovanie vodorovných inštalácií. Strop
dosahuje výborné akustické parametre.
Hlavnou aplikáciou Liaporu je výroba ľahkého
keramického betónu, kde plní úlohu kameniva,
čím vzniká betónová zmes, ktorá je základom
stavebných dielcov.
Základnou surovinou pre výrobu Liaporu je stará
hlina, ktorá sa upravuje, granuluje na malé kúsky,
ktoré prechádzajú rotačnou pecou a expandujú sa
pri vysokej teplote. Tým vznikajú ľahké keramické
guličky, ktoré majú vynikajúce úžitkové vlastnosti:
• sú veľmi ľahké a pevné
• dosahujú výborné tepelnoizolačné vlastnosti
• sú odolné voči klimatickým zmenám
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konštrukcia stavby

Flexibuild

Vykonávame kompletnú výstavbu diela
v jednotlivých etapách:
Hrubá stavba, Holodom alebo Stavba na kľúč
Pri realizácií zabezpečujeme:
• získanie stavebného povolenia
• dodávku všetkých materiálov
• kompletnú výstavbu od základov až po pomoc pri sťahovaní
• stavebné práce vedené autorizovaným stavbyvedúcim a kontrolované stavebným
dozorom
• vedenie detailného stavebného denníka a konta klienta cez internet
• získanie a kompletáž všetkých atestov, revízií, certifikátov a záruk na materiály
• kolaudáciu stavby

realizácia

• záruku na kompletné dielo

Cena všetkých variant vyhotovenia obsahuje všetky vedľajšie
rozpočtové náklady (VRN) spojené s realizáciou:
zariadenie staveniska, mobilné WC
ubytovanie a diéty pracovníkov
doprava materiálu na stavbu kdekoľvek v SR
lešenie v potrebnom rozsahu
iný potrebný materiál, mechanizáciu a vyvolané úkony spojené s realizáciou
odvoz a uskladnenie odpadu, poplatky za skládku
revízia elektriny a bleskozvodu
tlakové skúšky vody a vykurovacieho systému
skúšky tesnosti kanalizácie
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Realizácia hrubej stavby:
1. zakladanie (základová doska)

5. stropná konštrukcia

2. obvodové a nosné steny a vnútorné
steny priečok

6. krov

3. izolácie proti vlhkosti

8. odvodnenie strechy - klampiarske
konštrukcie

4. montáž komína

7. strešná krytina

Výhody realizácie hrubej stavby u nás:
• vysoká kvalita výstavby
• kvalitné stavebné materiály
• zľava na materiálové sady
• časová garancia ovplyvnená len technologickým postupom
• kontrola výstavby zo strany dodávateľov materiálov a potvrdenie záruk

+

• záručná doba začína plynúť dňom odovzdania stavby

etapa 1 - Hrubá stavba

Hrubá stavba tvorí základnú kostru celého domu.
Preto je potrebné dbať predovšetkým na kvalitu
použitého materiálu a precíznosť prevedených
prác

• nami poskytované odborné poradenstvo pri svojpomocnom dokončovaní
výstavby
• zľavy na materiál pri svojpomocnom dokončovaní výstavby od zmluvných
dodávateľov

Pokiaľ sa rozhodujete, či si nechať postaviť dom na kľúč alebo
stráviť celé roky svojpomocnou stavbou domu (resp. za pomoci rôznych živnostenských skupín), zvážte možnosť poverenia
výstavby – ako prvý krok - „etapy Hrubá stavba“ nám! Získate
spoľahlivého partnera a istotu aj pre ďalšie etapy
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etapa 2 - Holodom

Určené stavebníkom, ktorí sa rozhodli dokončiť
drobné finálne práce svojpomocne.
Po zrealizovaní stavby v tejto etape (5-6 mesiacov),
si už stavebník dokončuje stavbu sám podľa
vlastného finančného a časového plánu
Holodom obsahuje všetko z „etapy 1- Hrubá stavba“plus naviac:
• všetky rozvody:
• elektrické rozvody sú ukončené zásuvkami a vypínačmi (príp. s doplnkom
na TV/satelit/internet) a kabeláž
zabezpečovacieho systému
• vodovod ukončený prípravou
na napojenie
• vykurovanie je zväčša riešené ako
podlahové, systém vykurovania je
zabezpečený rozdeľovacími skriňami
a kotlom (turbo, kondenzačný a pod.)
• odpad je ukončený prípravou
na osadenie sanitných zariadení
• okná a vchodové dvere (drevené eurookná alebo plastové)

• povrchová úprava vonkajších stien
(zateplenie, presieťkovanie – príprava
na finálnu povrchovú úpravu)
• strop – ŽB alebo sadrokartónový
podhľad
• konštrukčné vrstvy podlahy prízemia
• konštrukčné vrstvy podlahy
na poschodí (u podlažných RD)
• zateplenie stropu (pri 1-podlažnnom
RD)
• zateplenie strechy (pri 2-podlažnom
RD)
• certifikovaný komín
• VRN

• úprava vnútorných stien - finálna omietka

Pri dokončení výstavby v danej
etape môže stavebník ako zákazník
spoločnosti ideálne bývanie, s.r.o. využiť
rôzne zľavy na materiály k dokončeniu
stavby, poskytované našimi partnermi.
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Stavba na kľúč obsahuje všetko z „etapy 2 – Holodom“ plus naviac:
• obklady a dlažby, ich spracovanie v detailnej vizualizácii a zrealizovanie vo vysokej kvalite
• sanita, vane, sprchovacie kútypodlahoviny
• obklad schodiskových stupňov drevom alebo dlažbou, zábradlie
• interiérové dvere a kľučky
• krb
• parapety, žalúzie
• zásuvky, vypínače a svietidlá
• omaľovanie, prípadne iná úprava interiérových stien a stropov
• VRN
• podlahoviny

etapa 3 – Stavba na kľúč

Stavby s dokončením na kľúč Vám dodávame
vrátane finálnych stavebných úprav, presne podľa
Vašich prianí, s garantovanou kvalitou prevedenia

Nájdete v nás spoľahlivého partnera, kedy si na základe Vašich požiadaviek a za pomoci nášho dizajnového architekta môžete zariadiť dom, vybrať štandardy vybavenia
ako sú napríklad špeciálne dlažby, obklady a podlahoviny v jednotlivých miestnostiach.
Tak, aby ste sa do Vášho nového domu tešili.
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Bungalov 1004
Bungalov 1004 je 4-izbový prízemný rodinný dom, určený pre
4-5 člennú domácnosť.

Počet osôb:

4-5

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:

103 m2

Obytná plocha:

68,5 m2

Zastavaná plocha:

128,6 m2

Orientácia vstupu:

S, Z

Priestranná obývacia izba s jedálňou je priamo prepojená s terasou
a tvorí samostatnú dennú časť. Kuchyňa je opticky prepojená
s obývacou izbou, je možné ju stavebne úplne oddeliť. Nočná časť
je nenásilne oddelená od dennej.
Úžitkovú hodnotu domu zvyšuje pevný železobetónový strop
vytvárajúci povalový priestor, sprístupnený skladacím stropným
schodiskom z chodby.
Kompaktnosť pôdorysu s malým podielom chodieb
prispieva k dobrému pomeru úžitkovej a obytnej plochy a zároveň
k znižovaniu nákladov na vykurovanie. Navrhnuté je podlahové
vykurovanie v celom dome. Závetrie i terasu chráni vysunutá strecha,
ktorá slúži ako prístrešok i slnolam.
Projekt je možné riešiť aj s pristavanou garážou.
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Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 3 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 6 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 8 mesiacov

Montovaný
61.600,- €
95.200,- €
111.800,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 5,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

67.200,- €
114.240,- €
134.640,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1008
Počet osôb:

4-5

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:

137,9 m2

Obytná plocha:

100,4 m2

Zastavaná plocha:

192,0 m2

Orientácia vstupu:

S, SV
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Dom typu bungalov je v strednej veľkostnej kategórii. Je špecifický
svojím jedinečným dispozičným riešením, ideálnym pre život
4 až 5 -člennej rodiny.
Rodičovská spálňa je v relatívnej blízkosti dennej časti, ale zároveň
vstup do nej je dostatočne odčlenený chodbou. Je vybavená
veľkým priestranným šatníkom a kúpeľňou. Dve detské izby majú
tiež samostatné priestranné šatníky a spoločnú kúpeľňu prístupnú
z chodby.
V celom dome je navrhované podlahové vykurovanie s
doplnkovými rebríkovými radiátormi v kúpeľniach. Technická
miestnosť je prístupná z garáže. Z garáže je praktický vstup cez
práčovňu a komoru, priamo do kuchyne.
Terasa je orientovaná na južnú stranu, prístupná cez francúzske
okná zo spálne aj obývacej izby.
Zmeny je možné riešiť napríklad vynechaním oblúka v rámci
jedálenského kúta, individuálnym riešením kuchynskej linky a tiež
inej dispozície spálne s vlastnou kúpeľňou a šatníkom.
Projekt je možné riešiť aj bez dvojgaráže.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
77.200,- €
118.480,- €
138.040,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

84.100,- €
139.640,- €
156.780,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1011a
Prízemný dom menšej veľkostnej kategórie je určený do nízkej okolitej
zástavby na prevažne rovinatý terén. Svojimi priestormi uspokojí
nároky na bývanie 3 člennej rodiny, párov, singles a seniorov.
Dispozíciou je vhodne rozdelená denná a nočná časť domu.

Počet osôb:

1-3 (max.4)

Obytné miestnosti:

3

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

53,8 m2

Obytná plocha:

41,5 m2

Zastavaná plocha:

67,8 m2

Orientácia vstupu:

S
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Denná časť je tvorená otvoreným priestorom so zvýšeným
zošikmeným stropom v rámci obývacej izby s jedálňou
a nadväzujúcou kuchyňou.
Navrhnuté je podlahové kúrenie. Kotol je umiestnený v samostatnej
technickej miestnosti prístupnej z predsiene.
Malá zastavaná plocha umožňuje objekt osadiť na malé parcely.
Realizácia je technicky jednoduchá, rýchla a finančne nenáročná.
Dom je riešený bezbariérovo, čím je vhodný aj pre ľudí so zníženou
schopnosťou pohybu.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
40.800,- €
62.560,- €
76.160,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

48.960,- €
73.440,- €
89.760,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1011b
Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

57,4 m2

Obytná plocha:

40,7 m2

Zastavaná plocha:

67,8 m2

Orientácia vstupu:

J, JZ
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Tento prízemný dom je bratom Bungalovu 1011a – dispozičnou
zmenou sú dosiahnuté štyri obytné miestnosti.
Prízemný dom je menšej veľkostnej kategórie určený do nízkej okolitej
zástavby na prevažne rovinatý terén. Svojimi priestormi uspokojí
nároky na bývanie mladej 4 člennej rodiny.
Dispozíciou je dôsledne oddelená denná a nočná časť domu.
Denná časť je tvorená veľko-priestorom so zvýšeným zošikmeným
stropom v rámci obývacej izby s jedálňou a nadväzujúcou
kuchyňou.
Bezkonkurenčnou výhodou tohto objektu je dobre prístupná povala
s pochôdznym roštom, vhodná na skladovacie priestory.
Malá zastavaná plocha, umožňuje objekt osadiť na malé parcely.
Technicky jednoduchá, rýchla a finančne nenáročná realizácia.
Bezbariérovým riešením je vhodný na bývanie osôb so zníženou
schopnosťou pohybu.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
41.200,- €
63.700,- €
77.200,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

49.960,- €
73.990,- €
90.800,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1013
Prízemný dom menšej veľkostnej kategórie určený do nízkej
okolitej zástavby na prevažne rovinatý terén. Svojimi priestormi
a kompaktným riešením dispozície uspokojí nároky na bývanie
3-4 člennej rodiny. Bezbariérovým riešením je vhodný na bývanie
osôb so zníženou schopnosťou pohybu.

Počet osôb:

3–4

Obytné miestnosti:

3

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

63,2 m2

Obytná plocha:

47,2 m2

Zastavaná plocha:

80,8 m2

Orientácia vstupu:

S, V
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Dispozíčné riešenie rozdeľuje dennú a nočnú časť domu.
Denná časť je riešená otvoreným priestorom obývačky s krbom,
jedálňou a kuchyňou.
Nočnú časť tvorí spálňa rodičov, detská izba a sociálne zariadenie.
Malá zastavaná plocha umožňuje objekt osadiť na malé parcely.
Technicky jednoduchá, rýchla a finančne nenáročná realizácia.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
48.700,- €
75.900,- €
92.870,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

51.800- €
77.700,- €
94.500,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1016
Počet osôb:

3–4

Obytné miestnosti:

3

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

95,2 m2

Obytná plocha:

78,2 m2

Zastavaná plocha:

110,8 m2

Orientácia vstupu:

S, Z, SZ
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Bungalov 1016 je útulný a ekonomicky úsporný rodinný dom pre
3 až 4 osoby.
Výstavba je vďaka svojej jednoduchej konštrukcii finančne
nenáročná a rýchla. Kompaktná a účelná dispozícia vytvára
priestor pre príjemné rodinné bývanie menšej rodiny.
Pri vhodnom osadení je predpoklad efektívneho využívania
svetových strán a úspora energií. Vhodný je do nižšej okolitej
zástavby na rovinatý, prípadne mierne svahovitý pozemok.
Terasa tvorí praktické prepojenie s jedálenským priestorom
a obývacou časťou, čím opticky zväčšuje obytný veľkopriestor.
Podklad terasy je súčasťou základovej dosky, čo výrazne znižuje
náklady na jej realizáciu.
Strechu tvorí ľahký väzníkový krov, s použitím predfalcovanej
plechovej krytiny.
Jednoduchou úpravou rozšírenia celej šírky domu vzniká
v prednej časti dostatočne veľká obytná izba pre dve deti.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
68.400,- €
102.600,- €
110.114,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

72.800,- €
111.720,- €
127.200,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1017
Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

83,8 m2

Obytná plocha:

72,1 m2

Zastavaná plocha:

108 m2

Orientácia vstupu:

V
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Láka Vás idea otvoreného priestoru? Prezrite si túto ponuku
prízemného rodinného domu typu bungalov. Žiadne prekážky,
žiadne schody, len voľnosť...
Dom je vhodný do nízkej okolitej zástavby prevažne pre rovinatý
alebo mierne svahovitý terén.
Svojimi rozmermi a nenáročným prevedením uspokojí nároky
4 člennej rodiny.
Denná časť je čiastočne oddelená od nočnej, čo vytvára komfortné
využitie priestoru.
Dominantnou časťou tohto typu domu je otvorená dispozícia
s atraktívnym presvetlením cez okná a terasové dvere, ktoré
plynule nadväzujú na vonkajšiu terasu.
Terasa je súčasťou základovej platne.
Fasáda pri hlavnom vstupe je navrhnutá tehlovým obkladom
s kontrastným bielym fasádnym náterom.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
63.280,- €
99.440,- €
119.390,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

77.292,- €
119.328,- €
139.668,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1020
Projekt na úzke pozemky!
Využite svoje úzke parcely a spravte zo záhrady stavebný pozemok.
Úzke pozemky („slížiky“) sú pre Slovensko typické, preto sa venujeme aj
takýmto pozemkom a projekty pre tieto parcely sú pre nás výzvou.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

86,5 m2

Obytná plocha:

69,2 m2

Zastavaná plocha:

103,9 m2

Orientácia vstupu:

V, JV
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Tento projekt ideálne vyhovuje 4-člennej rodine bez pocitu „komplexu
žitia v úzkom dome“.
Denná a nočná časť sú prakticky oddelené. Ťažiskom tohto projektu
je otvorená dispozícia, ktorú tvorí prepojenie obývacej izby s krbom
a jedálňou, opticky je oddelená kuchyňa, z ktorej je praktický výhľad
na vonkajšie okolie.
Nočnú časť tvoria dve detské izby a spálňa rodičov, kde je v každej
izbe vyhradený priestor na vstavané skrine.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
57.000,- €
85.500,- €
104.500,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

68.400,- €
102.600,- €
125.400,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1021
Prízemný dom strednej veľkostnej kategórie určený do nízkej okolitej
zástavby prevažne na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén.
Svojím riešením prekvapí a plne uspokojí nároky 4 člennej rodiny.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:

111 m2

Obytná plocha:

85,5 m2

Zastavaná plocha:

137,2 m2

Orientácia vstupu:

Z, SZ, JZ
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Zaujímavosťou tohto domu je dispozičné riešenie, ktoré predeľuje
dom na dve nočné časti – rodičovskú a detskú, ktoré sú vybavené
samostatnými kúpeľňami. Táto zmena zabezpečuje súkromie
dospelým aj deťom.
Dennú časť tvorí otvorený priestor obývačky s krbom a jedálňou,
kde kuchynská časť je decentne oddelená zástenou.
Veľké presklené plochy s exteriérom umožňujú bohaté
presvetlenie a zároveň aj východ na terasu s posedením, ktorú
prekrýva strecha (klasický prvok v modernom dizajne) a ktorá spája
spálňu, obývaciu miestnosť a detskú izbu.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
68.750,- €
106.250,- €
125.000,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

75.100,- €
128.750,- €
134.500,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1023
Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:

65,7 m2

Obytná plocha:

45,2 m2

Zastavaná plocha:

87,2 m2

Orientácia vstupu:

V

Najužšie možné riešenie bungalovu.
Využite svoje úzke parcely a zmeňte záhradu na stavebný pozemok!
Úzke pozemky („slížiky“) sú pre Slovensko typické, preto sa
venujeme aj týmto pozemkom a projekty na tieto parcely sú pre
nás výzvou.
Tento projekt ideálne vyhovuje pre 4 člennú rodinu bez pocitu
komplexu „žitia v úzkom dome“.
Projekt je riešený na rovinatý a mierne svahovitý pozemok v nižšej
výstavbe. Celý je riešený bezbariérovo s dispozičným členením
na dennú a nočnú časť. Dennú časť tvorí otvorený priestor
prepojený obývačkou s krbom a jedálenskou časťou. Kuchyňa
je mierne odčlenená a jej výhodou je okno výhľadom na terasu.
Nočná časť tvorí kúpeľňa s wc, spálňa rodičov a dve detské izby so
šatníkmi.
Kúpeľňu je možné využívať so vstupom z chodby, ale zároveň aj
s praktickým vstupom zo spálne rodičov. V mieste sedenia pri
krbe je možné vytvoriť pracovný kút.
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Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
53.400,- €
80.100,- €
97.900,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

64.080,- €
96.120,- €
107.690,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1024
Dom typu bungalov určený pre 3-4 člennú rodinu, vhodný pre
rovinaté a mierne svahovité užšie parcely.
Praktické oddelenie dennej a nočnej časti vytvára súkromie pre
členov rodiny.

Počet osôb:

3–4

Obytné miestnosti:

3

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

78,7 m2

Obytná plocha:

59,2 m2

Zastavaná plocha:

89,6 m2

Orientácia vstupu:

Z, SZ
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Dennou časťou je priestranná kuchyňa so špajzou, obývacia izba
s krbom a jedálňou. Z obývacej izby je priamy vstup na terasu,
ktorá je čiastočne prekrytá strechou.
Praktické využitie spĺňa práčovňa/technická miestnosť, ktorá
je prístupná z predsiene.
Nočnou časťou je spálňa, detská izba a kúpeľňa s vaňou
aj sprchovacím kútom.
Podkrovný priestor dostupný cez sťahovacie stropné schody,
je možné využívať ako odkladaciu plochu.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
54.100- €
81.300,- €
99.200,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

64.800,- €
97.200,- €
118.800,,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1025
Počet osôb:

4–5

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:

98,8 m2

Obytná plocha:

70,5 m2

Zastavaná plocha:

126,3 m2

Orientácia vstupu:

V, Z, S
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Dom typu bungalov je určený pre 4 až 5 člennú rodinu.
Predovšetkým sa doporučuje do nízkej zástavby, prevažne
na rovinatý alebo mierne svahovitý terén.
Výnimočnosťou tohto bungalovu je dispozícia s tzv. átriom, ktoré
optický prepája exteriér s interiérom a vytvára dokonalý pocit
veľkopriestoru.
Plochá strecha v jemnom sklone je dnes už opäť moderným prvkom
a bude praktická aj z hľadiska údržby.
Fasáda je nakombinovaná omietkou a doplnená drevený fasádnym
obkladom v jednotlivých medzičastiach francúzskych okien.
Projekt je riešený oddelením dennej a nočnej časti.
Dennou časťou je priestranná kuchyňa so špajzou, varným
ostrovčekom a jedálňou. Z obývacej izby vedie vchod do technickej
miestnosti a prechod na terasu, ktorú je možné zatieniť drevenou
pergolou.
Nočnú časť tvorí spálňa rodičov, ktorej súčasťou je kúpeľňa a dve
detské izby, ktoré majú tiež vlastnú kúpeľňu s vaňou prístupnú
z presvetlenej chodby.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
64.410,- €
99.440,- €
116.390,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

77.295,- €
119.320,- €
139.670,- €

Ceny vrátane DPH.
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Bungalov 1027
Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

95,2 m2

Obytná plocha:

82,3 m2

Zastavaná plocha:

116 m2

Orientácia vstupu:

Z

54

Dom strednej veľkostnej kategórie odporúčame pre rovinaté
až mierne svahovité užšie parcely.
Projekt strechy je riešený ako väzníkový krov s ľahkou strešnou
krytinou.
Aj napriek svojim relatívne malým rozmerom uspokojí nároky
na bývanie 4 člennej rodiny.
Denná a nočná časť sú prirodzene oddelené.
Dennú časť tvorí z dvoch strán presvetlený veľkopriestor
obývačky, jedálne a opticky odčlenenej kuchyne, z ktorej je
priamy vstup do špajze.
Z obývačky vedie aj bočný východ na terasu, ktorá je prekrytá
pergolovým tienením.
Nočnú časť vytvára spálňa, detské izby so vstavanými skriňami
a kúpeľňa.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
59.850,- €
92.400,- €
108.150,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

71.925,- €
111.195,- €
130.200,- €

Ceny vrátane DPH.
55

Bungalov 1028
Dom tohto typu je určený pre 4 až 5 člennú rodinu, vhodný do
nízkej zástavby prevažne na rovinatý alebo mierne svahovitý terén.
Kombináciou kvalitných a nadčasových materiálov (drevo, plech,
omietka) vytvára vonkajší vzhľad domu moderného trendy bývania.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:
Obytná plocha:

112,4 m2
96,6 m2

Zastavaná plocha:

136,2 m2

Orientácia vstupu:

Z, JZ

56

Priestor rozdeľuje vstupná časť (s kúpeľňou oproti) na dennú
a nočnú.
V dennej časti sú kuchyňa a obývacia miestnosť vzájomne
prepojené, oddeľuje ich iba tubus – v ktorom z obývacej časti je
umiestnený krb a z kuchyne poličkový systém.
V nočnej časti sa nachádza okrem dvoch detských izieb aj rodičovská
spálňa s vlastnou kúpeľňou, ktorej súčasťou je pracovný kút
odčlenený stenou.
Na terasu sa vstupuje z obývacej izby, kuchyne aj rodičovskej
izby francúzskymi oknami s posuvnými drevenými okenicami.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
70.300,- €
107.500,- €
128.800,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

78.750,- €
129.500,- €
148.640,- €

Ceny vrátane DPH.
57

Bungalov 1029
Dom typu bungalov je určený pre 4 člennú rodinu, vhodný do nízkej
zástavby, prevažne na rovinatý alebo mierne svahovitý terén.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:
Obytná plocha:

107,8 m2
77,3 m2

Zastavaná plocha:

132 m2

Orientácia vstupu:

Z, SZ,JZ

58

Projekt má riešenú otvorenú dispozíciu obývacej izby, jedálne
a kuchyne, ktorá je len opticky oddelená.
Z tohto priestoru sa bez chodieb vchádza do nočnej časti rodičov,
ktorú tvorí spálňa s kúpeľňou a priestranným šatníkom.
Priamym vstupom z obytnej časti domu sú riešené aj dve
detské izby s priestormi na šatníky, ku ktorým prislúcha aj kúpeľňa.
Technická miestnosť je prakticky spojená s exteriérom vlastným
vchodom z dvora.
Pri dome je riešená terasa s pergolovým tienením a dreveným
fasádnym obkladom.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
69.100,- €
105.300,- €
125.100,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

77.000,- €
126.330,- €
140.900,- €

Ceny vrátane DPH.
59

Bungalov 1030
Dom je strednej veľkostnej kategórie, určený pre 4 člennú rodinu.
Moderné bývanie s vkusným minimalistickým prevedením.
Je navrhnutý bez podpivničenia a je vhodný do rovinatého, prípadne
mierne svahovitého terénu.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

2

Úžitková plocha:
Obytná plocha:

113,7 m2
93,7 m2

Zastavaná plocha:

125,7 m2

Orientácia vstupu:

Z, SZ,JZ

60

Priestor domu môžeme rozdeliť na dennú a nočnú časť.
Dennú časť tvorí obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, ktoré spolu
vytvárajú jeden veľkopriestor. Z obývacej izby je východ na terasu.
Nočnú časť domu tvoria dve detské izby, kúpeľňa, spálňa rodičov
so samostatným šatníkom a vlastnou kúpeľňou. Zo spálne je tiež
výstup na terasu.
V chodbe sa nachádza malá nika, v ktorej je umiestnený vstavaný
šatník. Z predsiene je prístup do technickej miestnosti, ktorá
môže slúžiť aj ako práčovňa.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
68.400,- €
105.600,- €
123.600,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

82.200,- €
126.000,- €
148.200,- €

Ceny vrátane DPH.
61

Bungalov 1031
Dom typu bungalov je určený pre 4 člennú rodinu, vhodný do nízkej
zástavby, prevažne na rovinatý až mierne svahovitý terén.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

5

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

96,8 m2

Obytná plocha:

72,3 m2

Zastavaná plocha:

124,7 m2

Orientácia vstupu:

Z, JZ

62

Projekt má riešenú otvorenú dispozíciu dennej časti, kde
sa vchádza priamo z predsiene. Súčasťou je jedáleň, kuchyňa
a obývacia izba s východom na terasu, ktorá je prekrytá strechou.
Z obývačky je taktiež vstup do malej pracovne, prípadne táto
miestnosť môže mať aj iné využitie.
Chodba v oddychovej časti je presvetlená východom do záhrady
cez francúzske dvere. Nočnú časť domu tvorí spálňa rodičov
s priestranným šatníkom, dve detské izby a kúpeľňa s vaňou.
Praktické využitie nájdete aj v technickej miestnosti, ktorej vchod je
zvonka.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
62.700,- €
96.800,- €
115.500,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

75.350,- €
116.050,- €
135.850,- €

Ceny vrátane DPH.
63

Bungalov 1101
Dom typu bungalov je určený pre 4 člennú rodinu, vhodný do nízkej
zástavby, prevažne na rovinatý až mierne svahovitý terén.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:

120,3 m2

Obytná plocha:

103,6 m2

Zastavaná plocha:

148,1 m2

Orientácia vstupu:

J, V

64

Projekt má riešenú otvorenú dispozíciu dennej časti, kde sa
vchádza priamo z predsiene do jedálne s kuchyňou, ktorá má vlastný
vstup do špajze. Obývacia izba s krbom je opticky oddelená a má
priamy vstup na terasu, ktorá je prekrytá strechou.
Oddychovú časť domu tvorí spálňa rodičov a dve detské izby
s vlastnými šatníkmi a kúpeľňa s vaňou.
Pri stavbe tohto typu sa počíta s bežne dostupnými stavebnými
materiálmi.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
67.100,- €
104.920,- €
128.100,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

75.640,- €
126.050,- €
144.840,- €

Ceny vrátane DPH.
65

Bungalov 1105
Dom typu bungalov je určený pre 4 člennú rodinu, vhodný do nízkej
zástavby, prevažne na rovinatý až mierne svahovitý terén.

Počet osôb:

4

Obytné miestnosti:

4

Kúpeľne:

1

Úžitková plocha:
Obytná plocha:

123,9 m2
97,8 m2

Zastavaná plocha:

65 m2

Orientácia vstupu:

Z, S

66

Projekt má riešenú otvorenú dispozíciu dennej časti, kde
sa vchádza priamo z predsiene do jedálne s kuchyňou, ktorá má
vlastný vstup do špajze. Obývacia izba s krbom je opticky oddelená
a má priamy vstup na terasu, ktorý je prekrytý strechou.
Oddychovú časť domu tvorí spálňa rodičov a dve detské izby
s vlastnými šatníkmi a kúpeľňa s vaňou.
Pri stavbe tohto typu sa počíta s bežne dostupnými stavebnými
materiálmi.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 2 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 5 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

Montovaný
62.700,- €
96.800,- €
115.500,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 4,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

75.350,- €
116.050,- €
135.850,- €

Ceny vrátane DPH.
67

Poschodový 1003
Počet osôb:

4–5
4

Obytné miestnosti:

2

Kúpeľne:
Úžitková plocha:
Obytná plocha:

2

80 m

1np

2

73 m

2np

69,8 m2

1np

57,2 m2

2np

Zastavaná plocha:

96,1 m2

Orientácia vstupu:

V, S

68

Samostatne stojaci poschodový rodinný dom je vhodný na rovinatý,
prípadne mierne svahovitý terén s dvojpodlažnou zástavbou. Dom
je strednej veľkostnej kategórie vhodný pre 4-5 člennú rodinu.
Prízemie rodinného domu tvorí garáž s prechodom do technickej
miestnosti. Z garáže je vstup do predsiene so vstavaným šatníkom,
odkiaľ sa vchádza do dennej časti domu.
Dennú časť domu tvorí otvorená dispozícia kuchyne, jedálne
a obývačky s prechodom na terasu.
Z chodby vedie schodisko do podkrovia s oddychovou časťou,
ktorú tvorí spálňa rodičov so vstavaným šatníkom, dve detské izby
presvetlené strešnými aj fr.oknami a kúpeľňa.
Jednoduchá čistá architektúra, pri použití moderných materiálov
robí tento rodinný dom veľmi atraktívnym a nadčasovým. Zmenou
garáže na obytnú časť môžeme vytvoriť 5-izbový dom.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 3 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 6 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 8 mesiacov

Montovaný
73.866,- €
113.754,- €
138.780,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 5,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

83.260,- €
128.540,- €
152.650,- €

Ceny vrátane DPH.
69

Poschodový 1005
Počet osôb:

4–5
4

Obytné miestnosti:

2

Kúpeľne:
Úžitková plocha:
Obytná plocha:

2

92,7 m

1np

2

63,6 m

2np

77,7 m2

1np

45,9 m2

2np

Zastavaná plocha:

119,5 m2

Orientácia vstupu:

S, Z

70

Samostatne stojaci poschodový rodinný dom je vhodný na rovinatý,
prípadne mierne svahovitý terén s dvojpodlažnou okolitou zástavbou.
Dom je strednej veľkostnej kategórie vhodný pre 4-5 člennú rodinu.
Hlavný vstup je cez priestrannú predsieň so vstavanými šatníkmi,
odkiaľ sa vchádza do dennej časti domu.
Dennú časť domu tvorí otvorená dispozícia obývačky a jedálne
s opticky odčlenenou kuchyňou. Z obytného priestoru vedú
prechody na terasu s vonkajším kozubom.
Na prízemí sa nachádza aj kúpeľňa, ktorá može slúžiť ako alternatíva
technickej miestnosti a samostatné wc s umývadlom.
Z dennej časti vedie schodisko do podkrovia s oddychovou časťou,
ktorú tvorí spálňa rodičov so vstavaným šatníkom, dve detské izby
so spoločným balkónom a priestranná kúpeľňa.
Tento rodinný dom sa vyznačuje praktickým dispozičným
riešením, ideálnym pre rodinný život. Vonkajší dizajn môže zvýrazniť
fasádny kamenný obklad v kontraste napr. s nerezovým balkónovým
zábradlím a čistou omietkou.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 3 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 6 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 8 mesiacov

Montovaný
68.500,- €
102.750,- €
129.400,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 5,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

76.035,- €
114.050,- €
143.630,- €

Ceny vrátane DPH.
71

Poschodový 1015
Počet osôb:

5–6
5

Obytné miestnosti:

3

Kúpeľne:
Úžitková plocha:
Obytná plocha:

2

92 m

1np

2

90,8 m

2np

72,6 m2

1np

63,7 m2

2np

Zastavaná plocha:

124,7 m2

Orientácia vstupu:

Z, J

72

Samostatne stojaci poschodový rodinný dom väčšej kategórie je
vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén s dvojpodlažnou
okolitou zástavbou. Dom je vhodný aj pre 5 - 6 člennú rodinu.
Hlavný vstup vedie cez predsieň, ktorá je prepojená prechodnou
technickou miestnosťou s garážou. Dennú časť domu tvorí
otvorená dispozícia na prízemí s obývačkou, jedálňou a opticky
odčlenenou kuchyňou. Obývačka je presvetlená veľkými fr. oknami,
odkiaľ vedie vstup na terasu.
Prízemie dopĺňajú kúpeľňa s wc a hosťovská izba, ktorá môže slúžiť
aj ako pracovňa.
Z dennej časti vedie schodisko do podkrovia s oddychovou
časťou, z medzipodesty so vstupom do veľkej detskej izby. Vrchné
poschodie tvorí druhá detská izba, samostatná kúpeľňa a spálňa
rodičov so vstavaným šatníkom, vlastnou kúpeľňou a vstupom
na balkón.
V projekte sa počíta s viacerými členmi rodiny, kde sa prispôsobili
veľkosti detských izieb, kúpeľňa a ostatné priestory.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 3 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 6 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 8 mesiacov

Montovaný
87.300,- €
138.800,- €
174.960,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 5,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

106.700,- €
164.900,- €
188.050,- €

Ceny vrátane DPH.
73

Poschodový 1102
Počet osôb:

4-6

Obytné miestnosti:

5

Kúpeľne:

3

Úžitková plocha:
Obytná plocha:

66,9 m2

1np

2

63,6 m

2np

39,2 m2

1np

35,1 m2

2np

Zastavaná plocha:

94 m2

Orientácia vstupu:

S

74

Samostatne stojaci poschodový rodinný dom je vhodný na rovinatý,
prípadne mierne svahovitý terén s dvojpodlažnou okolitou zástavbou.
Dom je strednej veľkostnej kategórie vhodný pre 4-6 člennú
rodinu.
Hlavný vstup rodinného domu vedie do prízemia, kde sa nachádza
technická miestnosť, kúpeľňa a hosťovská izba, ktorá môže slúžiť
aj ako pracovňa.
Dennú časť domu tvorí otvorená dispozícia na prízemí
s obývačkou, jedálňou a kuchyňou, z ktorej je vstup aj do špajze.
Obývačka je presvetlená veľkými fr.oknami, odkiaľ je vstup na terasu.
Z chodby vedie schodisko do podkrovia s oddychovou časťou,
kde je spálňa rodičov so vstavaným šatníkom a vlastnou kúpeľňou.
V podkroví sú tiež riešené dve detské izby so spoločnou loggiou
a samostatná kúpeľňa.
Tento dom vyniká svojou jednoduchou architektúrou a riešením
dispozície pre ideálne bývanie.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 3 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 6 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 8 mesiacov

Montovaný
84.200,- €
129.670,- €
158.200,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 5,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

91.400,- €
140.044,- €
172.438,- €

Ceny vrátane DPH.
75

Poschodový 1103
Samostatne stojaci poschodový rodinný dom, vhodný na rovinatý,
prípadne mierne svahovitý terén s dvojpodlažnou okolitou zástavbou.
Dom je strednej veľkostnej kategórie vhodný pre 4-5 člennú rodinu.

Počet osôb:

4–5
5

Obytné miestnosti:

1

Kúpeľne:
Úžitková plocha:
Obytná plocha:

2

80,8 m

1np

2

75 m

2np

68,7 m2

1np

56,4 m2

2np

Zastavaná plocha:

100,2 m2

Orientácia vstupu:

S

76

Dennú časť domu tvorí otvorená dispozícia obývačky, jedálne
so samostatne odčlenenou kuchyňou, ktorú je možné vyriešiť aj ako
súčasť tohto priestoru.
Obývací priestor je presvetlený veľkými fr. oknami s východom
na terasu.
Na prízemí sa nachádza miestnosť, ktorá môže slúžiť ako pracovňa
príp. alternatíva hosťovskej izby.
Z tohto priestoru vedie schodisko do podkrovia s oddychovou
časťou, ktorú tvorí spálňa rodičov so samostatným šatníkom,
dve detské izby, priestranná kúpeľňa a technická miestnosť.
Typickým znakom tohto rodinného domu sú veľké presklenné
plochy, ktoré efektívne využívajú slnečnú energiu z hľadiska úspor.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 3 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 6 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 8 mesiacov

Montovaný
85.750,- €
134.235,- €
166.580,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 5,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

98.050,- €
152.470,- €
180.244,- €

Ceny vrátane DPH.
77

Poschodový 1104
Samostatne stojaci poschodový rodinný dom je vhodný na rovinatý,
prípadne mierne svahovitý terén s dvojpodlažnou zástavbou. Dom je
strednej veľkostnej kategórie vhodný aj pre 2-generačné bývanie.
Prízemie rodinného domu tvorí garáž s technickou miestnosťou
a priamym vstupom do predsiene.

Počet osôb:

(ideálne) 4
4

Obytné miestnosti:

2

Kúpeľne:
Úžitková plocha:
Obytná plocha:

2

105,6 m

1np

2

48,2 m

2np

79,7 m2

1np

36,4 m2

2np

Zastavaná plocha:

130,4 m2

Orientácia vstupu:

SZ
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Hlavným vstupom sa vchádza do dennej časti domu, ktorú tvorí
otvorená dispozícia kuchyne, jedálne a obývačky s prechodom na
terasu.
Z tohto priestoru je vstup do spálne so vstavaným šatníkom
a vlastnou kúpelňou.
V podkroví je oddychová časť, kde sú dve izby s kúpelňou
a tzv. game room, miestnostnosťou na spoločné trávenie chvíľ detí.
Jednoduché prevedenie rodinného domu s viacúčelovým využitím
jednotlivých priestorov vytvára unikátny projekt, ideálnym aj
pre ás.

Murovaný
Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 3 mesiace

Holodom
Doba realizácie: 6 mesiacov

Na kľúč

Doba realizácie: 8 mesiacov

Montovaný
82.400,- €
128.840,- €
159.170,- €

Hrubá stavba 		
Doba realizácie: 1,5 mesiaca

Holodom
Doba realizácie: 5,5 mesiaca

Na kľúč

Doba realizácie: 7 mesiacov

92.280,- €
146.880,- €
179.860,- €

Ceny vrátane DPH.
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Condominium City
Condominium City je príkladom projekčného riešenia už zrealizovaného
daného typu bývania v Žiline
Ide o alternatívu bývania v meste, so zachovaním súkromia, ale v blízkosti
komunity známych. Jedná sa o nadčasové architektonické prevedenie,
ktoré dokonale kopíruje požiadavky na bývanie aj pre náročných.
Praktické riešenie umožňuje užívateľom byť v kontakte s okolitým
prostredím na vlastnom pozemku. Projekt je výnimočný ponukou troch
rozličných bytov v kvalitnom dispozičnom a technickom prevedení

úžitková plocha:
RD 1

79,6 m2

RD 2

119 m2

RD 3

124,7 m2
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Tento typ condominia sa odporúča na rovinaté pozemky s prevažne
nízkou okolitou zástavbou, vhodný pre 4-členné rodiny. Každá
bytová jednotka je rozdelená na dennú a nočnú časť. Denná časť je
dispozične riešená integrovaným obytným priestorom, ktorý vytvára
obývačka, jedáleň a kuchyňa s možnosťou východu na terasy.
Nočnú časť tvorí spálňa a dve detské izby rôznych veľkostí.

RD3

RD2
RD1
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Bytový dom City
Bytový dom City je trojpodlažný bytový dom bez suterénu vhodný
na rovinatý až mierne svahovitý terén. Pozostáva zo 7 bytov so spoločným
hlavným vstupom. Byty sú typovo určené pre štandardné bývanie 2 - 4
členných rodín.
podlahová plocha:
byt č1 (prízemie)

58,1 m2

byt č2 (prízemie)

51,7 m2

byt č3 (1.NP)

58 m2

byt č4 (1.NP)

51,7 m2

byt č5 (2.NP)

60,3 m2

byt č6 (2.NP)

68,3 m2

byt č7 (3.NP)

62,2 m2
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Na prízemí tohto bytového domu sú dva dvojizbové byty s otvorenou
dispozíciou dennej časti a spálňou. Výhodou týchto bytov je vstup
na vlastnú terasu s príslušným pozemkom.
Na prvom a druhom nadzemnom poschodí sú 3 dvojizbové byty
a jeden trojizbový s možnosťou dispozičných zmien. V bytoch je
možnosť výberu balkóna. V každom z bytov je riešená otvorená
dispozícia a odčlenenie spálni k nočnej časti bytu.
Tretie podlažie tvorí samostatná bytová jednotka trojizbového
bytu s veľkou terasou s preskleným prepojením fr. oknami. Byt
je dispozične riešený otvoreným veľkopriestorom s obývačkou,
jedálňou a kuchyňou. Oddychová časť, ktorú tvorí spálňa, veľká
detská izba a kúpeľňa, ktoré sú samostatne odčlenené od dennej
časti.
Bytový dom riešime s osadením na vlastnom uzatvorenom
pozemku s parkovacími miestami, čo zabezpečuje súkromie pre
domácich.
Architektonicky sa jedná o jednoduchý tvar vkusného dizajnu, ktorý
je členený balkónmi s netypickým riešením strechy s terasou.

prízemie

1.NP

2.NP

3.NP
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Môj dopyt
Teší nás záujem o prípadné zverenie riešenia Vášho bývania našej spoločnosti.
Aby sme mohli v maximálnej miere splniť Vaše priania a požiadavky, prosíme Vás o vyplnenie nižšie uvedených otázok.
Upresnením Vašich požiadaviek môžeme už od začiatku priamo reagovať na Vaše individuálne potreby.
Položky zobrazené tučne sú povinné.
Titul:
Adresa:
Mesto:
Telefónne číslo:

Priezvisko:

Meno:

PSČ:
E-mail:

Bezplatné zasielanie informačného materiálu

Zaujímam sa o:

rodinný dom

rodinný dvojdom, podnájomnícky byt

dvojdom

bytový dom

Stavebný zámer (časový rámec): krátkodobý

strednodobý

dlhodobý

málo

čo najviac

Ak je doba vymedzená, zadajte časový interval:
žiadne

Plánované vlastné výkony:

V mojom budúcom dome budú bývať osoby (počet):
Moja situácia s pozemkom vyzerá takto: pozemok k dispozícií

hľadám pozemok

potrebujem pomoc zo strany spoločnosti ideálne bývanie, s.r.o.
Tu hľadám pozemok(PSČ, Obec):
Žiadam o nezáväzný termín s odborným poradcom(dátum):
Prosím, kontaktujte ma telefonicky:
Kde ste získali kontakt na našu webovú stránku?:
Poznámka:
Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť
údajov uvedených v tejto objednávke.
Všetky údaje budú dôverne spracované a nebudú posunuté žiadnej tretej osobe
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Cenová ponuka
Chystáte sa realizovať stavebné dielo?
Ak už máte aj projekt - oslovte nás pre spracovanie Cenovej ponuky!
Využite naše skúsenosti a možnosti zliav na materiály - a získajte kvalitne odvedenú prácu a taktiež všetky
výhody, ktoré s realizáciou ponúkame.
Položky zobrazené tučne sú povinné.

Vyberte:

som súkromná osoba

som firma

Názov zákazky:

Priložte projektovú dokumentáciu a výkaz výmer!
Podrobná špecifikácia:

Informácie o objednávateľovi
Miesto realizácie:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Dôležitosť ceny a kvality (pomer cena(%) - kvalita(%)):
Priezvisko:
Meno:
Telefónne číslo:

E-mail:

Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť
údajov uvedených v tejto objednávke.
Vaše kontaktné údaje sú poskytnuté len pre účely vypracovania Cenovej ponuky firmou ideálne bývanie, s.r.o. a
nebudú poskytované tretím osobám!
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Objednávka typového projektu rodinného domu
Položky zobrazené tučne sú povinné. | Cena projektovej dokumentácie 950,- eur (+ 10,- eur dobierka)
Zrkadlový obraz:

Áno

Nie

Podrobný položkový rozpočet:
(príplatok 40,- eur)

Áno

Nie

Názov projektu domu:

Miesto výstavby
(ulica, obec, parcela):
Okres:

* Informácie o objednávateľovi
Titul:
Adresa:
Mesto:
Firma:

Priezvisko:

Meno:

PSČ:

IČO:

DIČ (IČ DPH):

Telefónne číslo:

E-mail:

Informácie o investorovi
Titul:
Adresa:
Mesto:
Telefónne číslo:

Priezvisko:

Meno:

PSČ:
E-mail:

** Korešpondenčná adresa
Adresa:
Mesto:

PSČ:

Poznámka:

Prevzatie projektu:

osobne (v Žiline v kancelárii)

na dobierku

Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť
údajov uvedených v tejto objednávke.
* Vyplňte len ak objednávateľ nie je totožný s investorom.
** Adresa pre doručenie projektu – nevypĺňa sa, pokiaľ je zhodná s adresou trvalého bydliska
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Objednávka projektu štúdie
Pri úvodnom rokovaní s odborom výstavby Vám pomôže projekt štúdie. Projekt štúdie uľahčí vyplnenie
formulárov pre umiestnenie stavby - územný súhlas alebo územné rozhodnutie. Tento malý projekt nájde
uplatnenie aj vo fáze výberu vhodného typu rodinného domu, keď napríklad nie sú pre Vás dostačujúce
opisy domu v našom katalógu a potrebujete získať doplňujúce údaje ako rozmery miestností a pod.
Dodávka projektu štúdie Vás nezaväzuje k objednávke typového projektu. Projekt štúdie nedodávame v
zrkadlovom obraze a nevykonávame jeho úpravy. Pre územné konanie postačí na projekt štúdie dopísať:
“stavba bude realizovaná v zrkadlovom obraze”.
Projekt štúdie dodávame v jednom vyhotovení, ktoré obsahuje:
Stručnú technickú správu, výkresy jednotlivých podlaží v mierke 1:100, pohľady v mierke 1:100, vzor
situácie osadenie domu, nároky na elektrickú energiu, ročnú spotrebu plynu a pod.
Cena Projektu štúdie je 40,- eur .
V prípade objednania Vám bude zaslaný do piatich pracovných dní na dobierku.
Pri domoch označených ako Novinka je predĺžená dodacia lehota 14 pracovných dní. Táto
lehota je časovo obmedzená. Aktuálne informácie získate na zákazníckej linke spoločnosti.
Položky zobrazené tučne sú povinné.
Rodinný dom:
Orientačný položkový rozpočet: Áno

Nie

(príplatok 40,- eur)

Informácie o objednávateľovi:
Titul:
Adresa:
Mesto:
Telefónne číslo:

Meno:

Priezvisko:
PSČ:
E-mail:

Ako ste sa o nás dozvedeli:
Uvažujem o výstavbe rodinného domu so spoločnosťou ideálne bývanie, s.r.o.
Mám záujem o bezplatné zasielanie informácií o novinkách a zľavových akciách spoločnosti (vyžaduje vyplnenie e-mailovej adresy)
Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť
údajov uvedených v tejto objednávke.
Projekt štúdie rodinného domu neslúži na vybavenie ohlásenia stavby, ani k stavebnému konaniu!
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Najlacnejšia hypotéka
Ponúkame Vám pomoc pri zvolení financovania (hypotéky, úveru) tak, aby bol zvolený spôsob financovania k výstavbe najvhodnejší a hypotéka najlacnejšia.
Položky zobrazené tučne sú povinné.
Titul:
Adresa:
Telefónne číslo:

Meno:

Zaujímam sa o:

Priezvisko:
Mesto, PSČ:
E-mail:

rodinný dom

Výška hypotéky v EUR:
Účel hypotéky:
Predmet zabezpečenia:

condominium

bytový dom

Dĺžka splatnosti v rokoch:
Hodnota zabezpečenia:

Hodnota zabezpečenia(Ako ste prišli k tejto sume?):

môj odhad

mám znalecký posudok

V lokalite:

Žiadať o hypotéku plánujem (dátum):
Mám záujem o hypotéku z tejto banky:

Žiadateľ
Mesiac a rok narodenia:

Rodinný stav:

Najvyššie vzdelanie:

Počet členov v domácnosti:

Počet nezaopatrených detí:

Čistý mesačný príjem – EUR:

Zdroj príjmu:

Príjem je poukazovaný:

Pracovná pozícia:

Typ pracovnej zmluvy:

Dĺžka zamestnania:

Splátky úverov:

Kreditná karta - úverový limit:

Povolené prečerpanie na účte:

Iné splátky:

Spolužiadateľ
Mesiac a rok narodenia:

Rodinný stav:

Najvyššie vzdelanie:

Počet členov v domácnosti:

Počet nezaopatrených detí:

Čistý mesačný príjem – EUR:

Zdroj príjmu:

Príjem je poukazovaný:

Pracovná pozícia:

Typ pracovnej zmluvy:

Dĺžka zamestnania:

Splátky úverov:

Kreditná karta - úverový limit:

Povolené prečerpanie na účte:

Iné splátky:

Bezplatné zasielanie informačného materiálu
Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť
údajov uvedených v tejto objednávke.
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Úsporné stavanie a úsporné bývanie

s tehlovým systémom POROTHERM Profi
Pri výbere stavebného materiálu na hrubú stavbu domu
sa stavebníci najčastejšie rozhodujú z hľadiska samotnej
realizácie stavby a z hľadiska bývania. Stavebný materiál
by mal by mal byť optimálnou kombináciou krátkodobých
a dlhodobých výhod pre stavebníka: „Rýchlo a jednoducho
postaviť, kvalitne a zdravo bývať“. Pričom spoločnými
kritériami počas výstavby domu aj počas bývania,
sú hospodárnosť a úspory. Ponuka stavebných materiálov
na trhu je veľmi široká a výber toho najvhodnejšieho materiálu
je pre stavebníka často ťažkým orieškom.

Prečo stavať z tehál POROTHERM Profi?
Brúsené tehly POROTHERM Profi sú spojením tradície
pálených tehál a najnovších technológií murovania. Prinášajú
na stavbu jednoduché, presné a rýchle murovanie, čo
v neposlednom rade znamená aj úsporu materiálu a času.
Jednoduché, presné a rýchle murovanie
Vďaka presne vybrúseným ložným plochám je možné
murovanie tehál POROTHERM Profi na maltu pre tenké
škáry, dokonca aj na polyuretánovú penu. Presná výška
tehál umožňuje jednoduché, presné a rýchle murovanie.
Úspora času pri murovaní na lepiacu maltu je až 30%,
pri murovaní na PU penu DRYFIX extra až 50% oproti
klasickému spôsobu murovania.
Spojivo v cene tehál
K tehlám POROTHERM PROFI je zdarma dodávaná lepiaca
malta PROFI , alebo pena DRYFIX extra, preto je systém
cenovo výhodný. Cena m2 hotového muriva je pri systéme
POROTHERM PROFI nižšia ako pri murive na klasickú
vápennocementovú maltu.
Murovanie bez miešačky
Hrubá stavba z tehál POROTHERM Profi, či už na lepiacu
maltu alebo na PU penu, znamená, že okrem založenia
prvého radu nepotrebujeme pri murovaní miešačku.
V prvom prípade ju nahradí vŕtačka s miešadlom, v druhom
prípade sa dokonca zaobídeme aj bez tohto náradia – stačí
dôkladne pretrepať dózu s penou.
Murovanie bez malty a bez vody
Murovanie na penu DRYFIX extra znamená, že nepotrebujeme
murovaciu maltu a teda ani vodu. Zredukovanie spotreby
malty o 90% alebo dokonca vylúčenie malty z muriva
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znamená elimináciu stavebnej vlhkosti z muriva.Čím
je enej vlhkosti v murive, tým sú lepšie jeho tepelnoizolačné
vlastnosti. Murovanie bez malty znamená aj odstránenie
tepelných mostov v ložnej škáre.
Murovanie bez zateplenia
Obvodové steny z tehál POROTHERM Profi pre
majú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, t.j.
prekračujú normové odporúčania pre obvodové steny
aj bez dodatočného zateplenia vrstvou tepelnej izolácie.
V prehľadnom grafe sú znázornené tieto vlastnosti
v porovnaní s odporúčaním normy.
Murovanie po celý rok
Murovanie na penu DRYFIX extra má ešte jednu obrovskú
výhodu, a to možnosť murovania pri teplotách do -5°C,
čo nedokáže ani jedna klasická malta. Vďaka tejto
prednosti je možné murovať aj v zimných mesiacoch, teda
prakticky počas celého roka.
Kompletný stavebný systém
Asi netreba zdôrazňovať že brúsené tehly POROTHERM
Profi predstavujú kompletný systém pre realizáciu
obvodových stien, vnútorných nosných stien a nenosných
priečok v dome. Na riešenie detailov rohu, ostenia
a okenného parapetu sa používajú špeciálne doplnkové
tehly. Detaily zrealizované týmto spôsobom sú bez rizika
vzniku plesní.
Viac informácií na www.porotherm.sk, infolinka 0850 111
283
Text a foto: Wienerberger Slovenské tehelne spol. s r.o.

Ako umlčať hlučných susedov?

P

o rušnom pracovnom dni si každý z vás rád
v pokoji vychutná domáci relax. Nie vždy je to však
samozrejmosť – najmä v bytových domoch, kde
nežijete sami, ale spolu so susedmi, ktorí v nemalej miere
ovplyvňujú kvalitu vášho bývania. O skúsenostiach ľudí
s hlučnými a neprispôsobivými susedmi by sa dala napísať
kniha. O bezvýchodiskových riešeniach možno aj dve.
Ako teda umlčať hlučných susedov raz a navždy? Sú rôzne
možnosti. My vám prinášame jednoduchú, elegantnú
a modrú. Dokonca bez hrozby doživotného trestu.
Na slovenskom trhu predstavujeme novinku. Modrú
sadrokartónovú akustickú dosku MA (DF), ktorá
je jednoduchým, rýchlym a cenovo prístupným riešením
akustiky v interiéri. Medzi rôznymi miestnosťami obmedzuje
prenos zvuku a v systémovom prístupe dosahuje vysoké
akustické hodnoty. Tie sú potvrdené aj testovaním
v špecializovaných skúšobných ústavoch.
Modrú akustickú dosku môžete použiť na montáž

vnútorných i medzibytových priečok, podhľadov a predstien
v interiéri. Svojimi akustickými a zároveň protipožiarnymi
vlastnosťami spĺňa náročné požiadavky nových, ale aj
rekonštruovaných stavebných objektov.
Na splnenie čo najlepších akustických hodnôt, je dôležité
dbať na výber vhodných komponentov, a tiež na správnu
montáž podľa technologických zásad Rigips. Neodbornej
práci sa vyhnete vtedy, ak sa obrátite na vyškolené
montážne firmy a vlastníkov Montážneho preukazu
Technickej akadémie.
Ich zoznam nájdete na stránkach www.rigips.sk. Množstvo
ďalších zaujímavých informácií o akustike v interiéri,
technických detailoch, porovnaní Modrej akustickej dosky
s tradičnými materiálmi si môžete pozrieť na špeciálnej
webovej stránke www.modreticho.sk.
Text a foto: Rigips

Benefity pre vás:
•

vyšší komfort bývania (hluk je problém a Rigips ho vie riešiť)

•

hladký, zdravotne nezávadný a na dotyk teplý povrch

•

rýchlosť a jednoduchosť výstavby, ktorú zvládnete aj sami (= úspora peňazí)

•

jedna doska pre dvojaké použitie (požiar a akustika) v priateľnej cene

•

jednoduché vedenie inštalácií v dutine konštrukcie

•

výborné riešenie pre rekonštrukcie aj novostavby

•

univerzálne riešenie pre podkrovie
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Šetrite so sivým polystyrénom

V

súčasnosti pri neustále rastúcich cenách za energiu,
kde výdavky za vykurovanie predstavujú najväčšiu
položku v spotrebe energie, je úvaha nad výhodami
a efektom zateplenia novostavieb, ale i starších budov,
stále viac aktuálna. Mnohí sú každý rok po vykurovacej
sezóne čoraz viac prekvapení, ako vysoko sa vyšplhali
náklady za teplo.
Únik tisícky joulov zvyčajne vzniká v nedostatočne
zaizolovanej konštrukcii stavby a nevyhovujúcimi oknami.
Návratnosť vloženej investície do zateplenia závisí aj
od toho, ako k nemu investor pristupuje. Princíp spočíva
v tom, či sa zatepľuje komplexne alebo čiastočne. Čiastkové
riešenie (napr. zateplenie len jednej strany budovy, atď.)
je ekonomicky nevýhodným riešením. Najefektívnejšie

je komplexné zateplenie budovy, to znamená zateplenie
nielen obvodových stien, ale i strechy, suterénu a výmenu
okien. Samozrejme, zateplenie znamená investíciu, ktorej
ekonomickú návratnosť ovplyvňuje predovšetkým kvalita
zateplenia. Zlepšením tepelnej ochrany budovy možno
ušetriť minimálne 30 % nákladov za teplo.
Ďalšími výhodami zateplenia je predĺženie životnosti
a zlepšenie celkového vzhľadu budovy.
Technický vývoj sa uberá smerom optimalizácie
a zdokonaľovania použitých materiálov na zatepľovanie.
Jednou z posledných inovácií je použitie sivého polystyrénu
v zatepľovacích systémoch namiesto klasického bieleho
polystyrénu.
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Prednosťami sivého
polystyrénu v porovnaní s bielym sú jeho vylepšené
tepelnoizolačné vlastnosti približne o 20 %, ktoré
dosahuje vďaka použitiu aditíva. Sivý polystyrén má tak aj
vyšší tepelný odpor R, ktorého hodnota rastie s hrúbkou
použitých izolačných dosiek.
V surovine na výrobu sivé
ho polystyrénu sú pridané nanočastice grafitu, ktoré
spôsobujú sivé zafarbenie produktu a vytvárajú akési
tepelné zrkadlo. Tepelné žiarenie, ktoré prechádza sivým
EPS (EPS=Expandovaný PolyStyrén), sa prostredníctvom
uhlíkových častíc odráža späť k zdroju. Tento fakt znižuje
už spomínanú tepelnú vodivosť a tiež výrazné zmeny
teploty na povrchu izolantu.

Výhodu 20% možno využiť 2 spôsobmi:

1

Nahradiť rovnakú, projektantom stanovenú hrúbku
bieleho EPS – sivým EPS (napr. hrúbka 10 cm
bieleho EPS sa nahradí 10 cm sivého EPS). Týmto
spôsobom sa využije úspora energie 20-tich %
počas celej životnosti zatepľovacieho systému,
či už pri prestupe tepla z interiéru do exteriéru
vo ykurovacom období, alebo pri prestupe tepla
do klimatizovaných interiérov v letnom období.
Úsporu pri druhej možnosti je cítiť v ekonomickom
ponímaní ešte výraznejšie, nakoľko zmena
teploty vzduchu 0-1 OC je trikrát ekonomicky
náročnejšia ako zmena teploty vzduchu 0 + 1 OC.

2

Z environmentálneho hľadiska môžeme hovoriť
o dokonalejšej ochrane životného prostredia
pri rodukcii CO2 ako vedľajšieho efektu výroby
energie spotrebovanej na ochladenie.
V prípade, že projektant musí riešiť problém
hrúbky izolantu kvôli konštrukčným obmedzeniam
(historické objekty), sivý EPS poskytuje možnosť
zmenšiť hrúbku EPS o 20% (napr. 10 cm bieleho
EPS sa nahradí 8 cm sivého EPS pri zachovaní
rovnakých tepelnoizolačných vlastností). Spôsob
úspory hrúbky je efektívny najmä pri výstavbe
nízkoenergetických a pasívnych domov. Pri úspore
hrúbky izolantu sa ušetrí nielen na objeme izolantu,
ale i na pomocných materiáloch, ako sú kratšie
kotviace prvky a užšie klampiarske prvky. Pri členitej
fasáde je výrazná úspora lepidla, stierkovej hmoty,
výstužnej tkaniny a omietky.

Výhodou tohto materiálu je aj tmavá farba produktu,
ktorú ocenia predovšetkým realizátori pri aplikácii izolantu
za slnečného počasia, kedy pracovníkov na stavbe
nepríjemne oslňuje odrazené svetlo. Sivý polystyrén
je určený hlavne na zateplenie stenových konštrukcií,
šikmých a plochých striech, podhľadov, stavieb bytovej,
občianskej a priemyselnej zástavby.
Text: Ing. Monika Belaniková
Foto: POR SH+
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Ľahká strecha, ktorá nesklame

S

kutočnosť, že strecha je veľkou a dlhodobou
investíciou, je všeobecne známa, a preto je dôležité
rozhodnúť sa pri jej kúpe správne. Donedávna
dominovali na trhu betónové a pálené škridle. V poslednom
čase sa však čoraz viac do popredia dostávajú plechové
strešné krytiny. Dôvodov, prečo si oceľové strešné krytiny
získavajú stále viac zákazníkov, je niekoľko.
NULOVÁ NASIAKAVOSŤ
V porovnaní napr. s betónovými strešnými krytinami,
pri ktorých je nasiakavosť až do 60 %, je nasiakavosť
oceľových strešných krytín nulová.
NÍZKA HMOTNOSŤ
Hmotnosť oceľových strešných krytín je na m2 približne 10
krát nižšia ako pri betónových krytinách. Táto skutočnosť
je dôležitá nielen pri rekonštrukcii starších objektov, ale
má význam aj pri novostavbách, kde nie je potrebné
nadimenzovať silný a masívny krov. Ovplyvňuje úsporu
materiálu a samozrejme aj finančné prostriedky.
RÝCHLA MONTÁŽ
Oceľové strešné krytiny sa vyrábajú na mieru v pásoch,
ktorých dĺžka môže byť až 8m. Skrutky, ktoré sa používajú
pri kotvení oceľových strešných krytín, majú špeciálne
tesnenie z materiálu EPDM, ktoré pri dodržaní montážneho
návodu výrobcu zabezpečuje 100 % nepriepustnosť či
už vody, snehu, alebo iných zdrojov vonkajšej vlhkosti.
Správne ukotvená oceľová strešná krytina nie je zdrojom
vibrovania ani pri silnejšom vetre. Oceľové strešné krytiny
majú bohatú škálu všetkých doplnkov a príslušenstva, ktoré
zabezpečuje 100 % funkčnosť strechy. Samozrejmosťou
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je odvetranie strešného plášťa po celej dĺžke hrebeňa
a nároží. Kompletnosť dotvára odkvapový systém
s vysokokvalitnou povrchovou úpravou PURAL.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Na oceľovom jadre plechu je niekoľko ochranných vrstiev.
Vrstva zinku, pasivačná vrstva, základný náter a ako
posledná je lakoplastová úprava, ktorá môže mať rôzne
zloženie. Pri kvalitných oceľových krytinách s kvalitnou
povrchovou úpravou nedochádza k odlupovaniu
lakoplastovej vrstvy ani po desiatkach rokov.
VPLYV KLIMATICKÝCH PODMIENOK
Oceľové strešné krytiny je možné montovať za akýchkoľvek
poveternostných podmienok. Hlučnosť pri oceľových
strešných krytinách s lakoplastovou povrchovou úpravou
počas dažďa je niekoľkonásobne nižšia ako pri klasických
falcovaných krytinách, prípadný zvukový efekt dažďových
kvapiek výrazne tlmí tepelná izolácia v skladbe strechy.
ZÁRUKA
Vzhľadom k tomu, že výrobcom vstupného materiálu
je materská firma Rautaruuki Oyj vo Fínsku, vieme sa
za kvalitu našich výrobkov seriózne zaručiť. Na svoje
výrobky poskytujeme až 50 ročnú záruku.
www.ruukkistrechy.sk
ruukki.slovakia@ruukki.com
Roof Doctor: 0800 11 66 55
Text a foto: Ruukki Slovakia, s.r.o.

Výroba
sivého
polystyrénu
www.porshplus.sk

POR SH+, a. s.
Bratislavská cesta 3691, 010 01 Žilina
Telefón: +421 41 562 76 13
e-mail: shplus@shplus.sk

POR SH+ NEO

– výrobok novej generácie
ušetrí viac
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Minimum starostí so strechou
Zjednodušte si život s bezstarostnou oceľovou strechou Ruukki

Jana a ďalších 35 000 majiteľov domov odporúčajú bezstarostnú
oceľovú strechu Ruukki. Väčšina ľudí by rada na svoje strechy
úplne zabudla. A my si myslíme, že tak by to malo byť. Mali by sme
žiť svoj život a sústrediť sa na dôležitejšie veci – bez starostí
o svoju strechu.
Jednoduchá kúpa, jednoduchá montáž, jednoduché nadobudnutie.
Strechy od Ruukki sú navrhnuté tak, aby mali majitelia domov
život bez starostí.
Všetky ceny sú pri dodržaní najvyššej fínskej kvality
vskutku zaujímavé.
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Adamante. Jednoduchý
spôsob ako sa prejaviť.
Ak chcete, aby váš dom ešte viac
vynikol, dovoľte Ruukki Adamante
ukázať sa v plnej kráse! V dvoch
nových farbách: vínovo červenej
a zamatovo baklažánovej.

Vínovo
červená
Zamatovo
baklažánová

Viac informácií na www.ruukkistrechy.sk, e-mail: ruukki.slovakia@ruukki.com
A na telefónnych číslach: Západ SR: 0905 286 791, Stred SR: 0907 970 026, Východ SR: 0907 922 527
Bezplatné poradenstvo - Roof Doctor: 0800 11 66 55

