


GARANCIA RÝCHLOSTI
U nás nečakáte na realizáciu Vášho domu týždne či mesiace, zvyčajne sa stavba zahajuje do 7 dní od podpisu zmluvy  
o dielo a odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Hrubá stavba je hotová spravidla do 7 dní. Stavba domu na kľúč  
i so základovou konštrukciou zvyčajne trvá 8 – 12 týždňov podľa veľkosti domu.

GARANCIA KVALITY
Počínajúc projektom pre stavebné povolenie, statikou objektu, výrobnou dokumentáciou sa Vám budú venovať odborníci, ktorý poznajú problematiku takýchto 
domov. Samotnou realizáciou stavby sú poverení ľudia, ktorí majú za sebou niekoľko desiatok postavených domov. Na kvalitu a rýchlosť ich práce dohliada náš 
stavbyvedúci a Váš stavebný dozor. Pri výrobe i montáži domu používame len kvalitné i keď drahšie stavebné materiály, pre ilustráciu nami ponúkaný fasádny systém 
DRYVIT je tvorený plne silikátovou omietkou, ktorá je niekoľkonásobne drahšia ako bežne minerálne fasády.

GARANCIA ÚSPORY

Svojim rozhodnutím stavať montovaný rodinný dom ste položili základ pre Vaše úspory teraz i pre budúcnosť. Konštrukcia našich domov Vám ponúka úspory času  
i finančných prostriedkov. Nemusíte dlho čakať na Váš dom a platiť nájomné  
vo Vašom terajšom byte a o prenájme ani nehovoriac. Výborné tepelno – izolačné vlastnosti našich domov oceníte pri platení záloh za energie, pretože úspora oproti 
domom z klasických stavebných materiálov je až 60% ! 

GARANCIA ÚSTRETOVOSTI
Naša firma ponúka ucelené rady montovaných domov, ktoré sa snažia oslovovať rôzne skupiny ľudí. Vnútorné usporia-danie miestností našich domov je návrhom 
našich architektov, ale nie je nemenné, takže Vašim predstavám o vnútornom usporiadaní Vami vybraného domu sa pri dodržaní vonkajších rozmerov medze 
nekladú. Nevybrali ste si z našej ponuky? Nevadí ! Zrealizujeme akýkoľvek dom podľa Vašich predstáv i pôvodne projektovaný ako murovaný.

GARANCIA CENY
Nami prezentovaná cena v uzavretej zmluve o dielo je pevná a nemenná. Ceny uvedené v cenníku sú uvedené s DPH. Všetky náklady spojené z montážou domu 
(doprava, ubytovanie montážnikov, odvoz odpadu vzniknutého pri výstavbe atď.) sú zahrnuté v cene. V cene nie je zahrnutá základová konštrukcia a prípojky 
inžinierských sietí.

A NIEČO NAVYŠE
• Pomoc pri výbere pozemku - zadarmo
• Pomoc pri vybavovaní hypotekárneho úveru, spolupracujeme s niekoľkými bankami - zadarmo 
• Pomoc pri vybavovaní stavebného povolenia - zadarmo 
• Konzultácie - zadarmo 
• Jednania spravidla v mieste Vášho bydliska - nemusíte cestovať 
• Návšteva rozostavaného a vzorového domu 
• Pri vážnom záujme návšteva rodiny bývajúcej v nami stavanom dome
• 50 ročná záruka na konštrukciu domu



bungalovzastavaná plocha 83,72 m2

úžitková plocha 70,32 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

PRAKTIK 
Bungalov Praktik ponúka veľkolepo riešený vnútorný 

priestor na relatívne malej zastavanej ploche. 
Je určený hlavne pre mladé rodiny, alebo seniorov. 

Obývacia časť je spojená s jedálenským kútom  
a kuchyňou a tým poskytuje kontakt pre celú rodinu pri 

rôznych činnostiach.

bungalov

číslo typ PRAKTIK m2

1.01 zádverie 3,82

1.02 izba 13,28

1.03 spáľňa 12,55

1.04 obývacia izba + jedáleň 29,76

1.05 kúpeľňa + WC 3,92

1.06 kuchyňa 6,99



bu
ng

al
ov PRAKTIK + 

Požiadavka na dve detské izby bola podnetom pre našich 
architektov na preriešenie bungalovu Praktik. Na identic-
kom pôdoryse namiesto kuchyne vznikla ďalšia detská 
izba a kuchyňa bola presunutá do priestoru obývačky.

zastavaná plocha 83,72 m2

úžitková plocha 70,05 m2

číslo typ PRAKTIK + m2

1.01 zádverie 3,82

1.02 izba 13,28

1.03 spálňa 12,55

1.04 obývacia izba s kuchyňou 29,76

1.05 kúpeľňa + WC 3,92

1.06 izba 6,72

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad



bungalovzastavaná plocha 94,07 m2

úžitková plocha 79,12 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo typ PRAKTIK m2

1.01 zádverie 3,91

1.02 izba 13,28

1.03 spáľňa 12,55

1.04 obývacia izba + kuchyňa 35,36

1.05 kúpeľňa + WC 4,51

1.06 izba 9,51

PRAKTIK VARIANT 
Bungalov Praktik variant rozširuje našu úspešnú 

rodinu Praktikov. Vychádza z Praktiku +, avšak ponúka 
veľkorysejšie riešený priestor obývačky, kuchyne  

a navyše zväčšuje ďalšiu detskú izbu. 
Je vhodný i pre rodiny s dvoma deťmi, kde ponúka 
komfort dvoch detských izieb, avšak jeho funkčné 

využitie samozrejme necháme na Vás.



bu
ng

al
ov

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

Prima 
Na podnet našich 
zákazníkov, ktorým  
v našom portfóliu 
chýbal bungalov  
s valbovou strechou 
vznikol bungalov 
Prima. Môže byť riešený ako 4 izbový i 5 izbový. 4 izbový variant má samostatne riešenú kuchyňu s jedálňou  
a 5 izbový variant poskytuje komfort i rodine s viacerými deťmi. Obe varianty majú okrem WC v kúpeľni  
i samostatné WC a komoru na skladovanie. 

číslo 4 izbový m2

1.01 chodba 5,66
1.02 kúpeľňa 5,91
1.03 WC 1,22
1.04 spálňa 12,18
1.05 izba 12,15

1.06 obývacia 
izba 27,20

1.07 izba 12,00
1.08 kuchyňa 12,70
1.09 komora 2,89

číslo 5 izbový m2

1.01 chodba 5,66
1.02 kúpeľňa 5,91
1.03 WC 1,22
1.04 spálňa 12,18
1.05 izba 12,15

1.06 kuchyňa + 
obýv. izba 27,20

1.07 izba 12,00
1.08 izba 12,70
1.09 komora 2,89

4 izbový 5 izbový

zastavaná plocha 106,97 m2

úžitková plocha 91,91 m2



bungalov

E 3-izbový 
Tento prízemný bungalov je nádhernou ukážkou úspory 

priestoru. Má všetko, čo rodinnému domu patrí a pritom 
svojou rozlohou nie je náročný na veľkosť pozemku.  

Je ideálny pre mladé rodiny na štart do života, vzhľadom 
na energetickú nenáročnosť.

zastavaná plocha 95,52 m2

úžitková plocha 65,99 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo typ E 3-izbový m2

1.01 závetrie 7,67

1.02 zádverie 1,28

1.03 obývacia izba + jedáleň 31,54

1.04 kuchyňa 4,45

1.05 kúpeľňa 3,50

1.06 WC 1,08

1.07 izba 10,51

1.08 spálňa 13,63

1.09 terasa 12,20



bu
ng

al
ov

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

zastavaná plocha 79,96 m2

úžitková plocha 69,86 m2

číslo E 3-izbový alt. 1 m2

1.01 chodba 7,08

1.02 izba 8,50

1.03 kúpeľňa + WC 4,60

1.04 spálňa 10,50

1.05 obývacia izba 21,08

1.06 kuchyňa 13,28

1.07 šatník 2,85

1.08 práčovňa 1,97

1.09 terasa 21,35

E 3-izbový alt. 1 
Táto alternatíva trojizbového bungalovu E3i vznikla na základe 
požiadaviek zákazníkov, ktorí preferovali zaujímavý vzhľad 
strechy aj za cenu straty dvoch prekrytých terás. Dom má 
navyše jednu technickú miestnosť a možnosť zabudovania 
šatníkovej steny.



bungalov

E 4-izbový 
Tento typ prízemného domu je jedným z najpredáva-

nejších typov z katalógu. Ponúka priestor a súkromie aj 
početnejšej rodine. Nie je náročný na pozemok  

a má veľmi nízku energetickú spotrebu. Na rozdiel od  
3 - izbového bungalovu ponúka naviac izbu a šatník 

pred rodičovskou spálňou, ale využitie jeho  
priestoru je len na Vás.

zastavaná plocha 140,03 m2

úžitková plocha 102,24 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

m2

17,00
3,69
7,54

34,17
1,38
6,82
6,15
4,13
6,70

10,20
15,95
12,21

typ E 4-izbový
závetrie
zádverie
kuchyňa
obývacia izba + jedáleň
komora
kúpeľňa
chodba
šatník
terasa
izba
spálňa
izba

číslo
1.01
1.02
1.03
1.04 
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12



bu
ng

al
ov

E 4-izbový alt. 1 
Na základe požiadaviek našich zákazníkov naši 
architekti spracovali variant obľúbeného bungalovu 
E 4 -izbového s plochou strechou. Jeho dispozičné 
riešenie bolo oproti originálu zľahka prepracované  
a ponúka pohodlie bývania štvorčlennej rodine. Obý-
vacia časť ponúka priestor, ktorý niekedy nenájdete 
ani v domoch väčších rozmerov. Dve prekryté terasy 
oceníte v lete, alebo počas nepriaznivého počasia.

zastavaná plocha 140,03 m2

úžitková plocha 102,77 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

m2

17,06
4,58
3,23
8,02

32,49
6,76

12,17
15,95
12,21
5,55
8,57

typ E 4-izbový alt. 1
závetrie
zádverie
komora
kuchyňa
obývacia izba + jedáleň
terasa
izba
izba
spálňa
kúpeľňa
chodba / šatník

číslo
1.01
1.02
1.03
1.04 
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11



bungalov

E 4-izbový alt. 2 
Alternatíva č.2 bungalovu E4-izbového osloví zákazníkov, ktorí 
hľadajú bývanie v dome, ktorý “vyčnieva z radu “. Jeho jemná 

pultová strecha a netradične riešená časť fasády obkladom  
z dreva iste zaujme svojou výnimočnosťou. Vnútorné 

dispozičné riešenie bude vyhovovať i početnejšej rodine. 
Veľkoryso riešený výstup na terasu dostatočne presvetlí dennú 

časť domu a pos-kytne komfort hlavne v letných mesiacoch.
zastavaná plocha 132,76 m2

úžitková plocha 101,93 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

m2

3,12
2,12
5,76

34,17
2,48
5,62
6,48
3,82

12,23
10,20
15,95
12,21
4,32

typ E 4-izbový alt. 2
zádverie
komora
kuchyňa
obývacia izba + jedáleň
WC
kúpeľňa
chodba
šatník
terasa
izba
izba
spálňa
schodisko

číslo
1.01
1.02
1.03
1.04 
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13



bu
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zastavaná plocha 141,94 m2

úžitková plocha 89,87 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

m2

2,77
4,82

15,65
1,46
1,95

20,50
5,80

10,15
10,13
15,10
4,31

34,60

typ G 
závetrie
zádverie
chodba
WC + umývadlo
komora
obývacia izba + jedáleň
kuchyňa
izba
izba
spálňa
kúpeľňa
terasa

číslo
1.01
1.02
1.03
1.04 
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12

typ G 
Typ G je rodinný dom prízemný tzv. bungalow. 
Ponúka zaujímavé riešenie priestorov a veľkú 
prekrytú terasu. Jeho pôdorys do tvaru L uľahčuje 
výber zákazníkovi s rožným pozemkom, avšak nie 
je jeho podmienkou.



bungalov

IDEÁL 
Bungalov Ideál spĺňa požiadavky našich zákazníkov postaviť 

dom na úzkom pozemku s absenciou okien obytných 
miestností k susedným nehnuteľnostiam.

Pri vstupe je riešené hosťovské WC. Priestor plynule naväzuje 
na kuchyňu a obývaciu izbu. Hlavná kúpeľňa je prístupná 

výlučne zo spálne a detskej izby, čo zabezpečuje maximálne 
súkromie pre obyvateľov domu.

zastavaná plocha 81,91 m2

úžitková plocha 69,97 m2

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo Ideál m2

1.01 vstup 3,00

1.02 WC 3,45

1.03 kuchyňa 8,46

1.04 obývacia izba + jedáleň 24,83

1.05 spálňa 12,26

1.06 kúpeľňa 5,70

1.07 izba 12,27



bu
ng
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ov

zastavaná plocha 91,94 m2

úžitková plocha 78,62 m2

číslo Ideál Variant m2

1.01 vstup 6,36

1.02 izba 9,49

1.03 kúpeľňa 3,45

1.04 kuchyňa + obývacia izba 25,09

1.05 spáľna 16,26

1.06 kúpeľňa 5,70

1.07 izba 12,27

Ideál Variant 
Bungalov Ideál Variant rieši ako jeho menší „brat“ Ideál potrebu 
stavby na úzkych pozemkoch, ale pridáva jednu izbu navyše. 
Menšia izba pri vchode komfortne využíva hosťovskú kúpeľňu.  
Kuchyňa spojená s obývacou izbou zdieľa spoločný,  neprerušený 
priestor. Tak ako i pri bungalove Ideál je hlavná kúpeľňa 
prístupná len z  izieb a poskytuje tak žiadaný pocit súkromia.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad



európa

RÍM 
Bungalov Rím je jednopodlažný objekt  

s plochou strechou. Jeho pôdorys do tvaru 
“L“ nám vytvára terasu s jednou záveternou 

stranou. Jeho dispozičné riešenie je spojením 
účelovosti a elegantnosti.

zastavaná plocha 71,03 m2

úžitková plocha 60,04 m2

číslo

1.01

1.02

1.03

1.04 

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

typ RÍM

chodba

WC

kúpeľňa

komora

šatník

kuchyňa

obývacia izba

izba

spálňa

m2

6,44

1,62

4,05

1,10

1,04

7,08

18,43

9,55

10,73

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad



eu
ró
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OSLO 
Objekt Oslo je prízemný dom, v ktorom 
sme skombinovali rovnú i pultovú stre-
chu. Je výnimočný a ne-prehliadnuteľný 
svojim futuristickým vzhľadom. Jeho 
čistá a štíhla línia a dve rôzne výšky 
podláh oslovujú ľudí, ktorí hľadajú 
nekonvenčnosť.

čelný pohľad

zadný pohľad

zastavaná plocha 84,54 m2

úžitková plocha 71,05 m2

číslo

1.01

1.02

1.03

1.04 

1.05

1.06

1.07

typ OSLO

chodba

chodba

kuchyňa

obývacia izba

izba

kúpeľňa + WC

spálňa

m2

2,89

3,32

11,18

23,56

12,00

4,90

13,20

bočný pohľad



európa

PARÍŽ 
Celkový dojem z jednopodlažného domu 

Paríž dopĺňa mierna pultová strecha. 
Nemenej zaujímavý je i svojimi pôdorysnými 

rozmermi. Jeho rozmery sú výhodou pre 
tých, ktorí vlastnia užší pozemok.

čelný pohľad

zadný pohľad

zastavaná plocha 83,93 m2

úžitková plocha 72,53 m2

číslo

1.01

1.02

1.03

1.04 

1.05

1.06

1.07

typ PARÍŽ

zádverie/chodba

kuchyňa

obývacia izba + jedáleň

izba

spálňa

kúpeľňa

WC

bočný pohľad

m2

10,86

6,64

21,74

15,00

13,00

3,80

1,49



eu
ró

pa

LISABON 
Bungalov Lisabon je prízemný objekt  
s plochou strechou. Zdanlivo jednoduchý 
vzhľad oživuje vstup do domu, ktorý je 
oproti vstupu na terasu. Táto časť  
interiéru môže byť elegantne presvetlená 
strešným oknom a zároveň funguje ako 
deliaca čiara medzi dennou  
a nočnou časťou.

čelný pohľad

zadný pohľad

zastavaná plocha 91,05 m2

úžitková plocha 78,62 m2

číslo

1.01

1.02

1.03

1.04 

1.05

1.06

1.07

typ LISABON

zádverie

kúpeľňa + WC

izba

spálňa

chodba

kuchyňa

obývacia izba

m2

10,62

5,61

9,45

13,50

6,12

13,80

19,52

bočný pohľad



európa

LONDÝN 
RD Londýn sa snaží reflektovať na štýl bývania 

dnešnej doby. Tento bungalov v tvare „L“ s plochou 
strechou ponúka bývanie v 3. obytných miestnos- 

tiach pre modernú rodinu. Z každej z obytných izieb 
je výstup na terasu. Bungalov disponuje obývačkou 

spojenou s jedálňou a kuchyňou,  
kde nechýba komora.

zastavaná plocha 94,67 m2

úžitková plocha 79,14 m2

číslo

1.01

1.02

1.03

1.04 

1.05

1.06

1.07

1.08

typ LONDÝN

vstup

kúpeľňa

WC

spálňa

obývacia izba

spálňa

kuchyňa + jedáleň

komora

m2

9,02

4,23

1,62

13,94

20,56

13,43

12,84

3,50

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad



eu
ró

pa BERN 
Dom Bern je bungalov s pultovou strechou. 
Je príkladom, že aj na relatívne malej pôdorysnej 
ploche môžeme mať všetko, čo potrebujeme. 
Zvlášť je vhodný pre mladé rodiny, alebo seniorov.

čelný pohľad

zadný pohľad

zastavaná plocha 92,10 m2

úžitková plocha 81,57 m2

číslo

1.01

1.02

1.03

1.04 

1.05

1.06

1.07

typ BERN

závetrie

zádverie

kúpeľňa + WC

obývacia izba + jedáleň

kuchyňa

spálňa

izba

m2

1,32

4,95

5,40

36,94

5,88

13,69

13,39

bočný pohľad



európa

MADRID 
Jednopodlažný objekt Madrid oživuje 

strešné okno v strednej časti. Tento dom 
výnimočný svojim vzhľadom poskytuje 

bývajúcim klasickú pohodu bývania 
vo vlastnom dome. Veľká izba i spáľňa 

poskytuje komfort každej rodine.
zastavaná plocha 115,73 m2

úžitková plocha 98,64 m2

číslo
1.01
1.02
1.03
1.04 
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

typ MADRID
zádverie
šatník
kúpeľňa rodičov
spálňa
izba
izba
kúpeľňa + WC
chodba
obývacia izba
kuchyňa

m2

14,20
2,07
2,84

12,29
13,50
13,44
5,70
6,12

21,16
7,32

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad
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ŠTOKHOLM 
Dom Štokholm svojou architektúrou oslovuje ľudí, 
ktorí hľadajú výnimočnosť a moderný vzhľad. Inte-
riér dotvárajú rôzne výšky podláh, ktoré elegantne 
oddeľujú dennú a spánkovú časť domu. Hosťovské 
wc v dennej časti ocenia všetci majitelia, ktorým 
záleží na súkromí.

zastavaná plocha 116,00 m2

úžitková plocha 100,34 m2

číslo
1.01
1.02
1.03
1.04 
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

typ ŠTOKHOLM
chodba
WC
kuchyňa + jedáleň
obývacia izba
spálňa
šatník
chodba
kúpeľňa + WC
izba
izba

m2

4,17
1,44

26,90
17,48
13,80
3,96
3,59
6,55

10,55
11,90

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad



európa

BERLÍN
Bungalovu Berlín plochá strecha prepožičiava 

ráz štýlu 50 - rokov. Jeho pôdorysné riešenie do 
tvaru písmena “U“ vytvára príjemné átrium.  

Je zaujímavý svojím vnútorným riešením, roz-
miestnením miestností a dvoma rozličnými 

výškami podláh. Denná časť je od nočnej  
oddelená schodami.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

zastavaná plocha 125,51 m2

úžitková plocha 109,03 m2

číslo

1.01

1.02

1.03

1.04 

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

typ BERLÍN

zádverie

chodba

WC

pracovňa

kuchyňa

obývacia izba

izba

spálňa

kúpeľňa

m2

5,22

10,06

1,58

10,01

21,25

24,17

14,40

14,40

7,94



kl
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Typ A 
Typ A je rodinný dom
riešený ako objekt 
s obytným podkrovím 
pre 4- 5 člennú 
rodinu. Tento typ 
radíme medzi stredne 
veľké domy. Celkové 
rozdelenie domu na 
priestory dennej 
aktívnej činnosti 
/ prízemie / a odpo-
činkové priestory 
/ podkrovie / poskytujú dostatok priestoru, pohodlia či súkromia pre každého člena rodiny. Samotná archi-
tektúra domu ponúka rôzne využitie priestorov ako sú napríklad terasa na prízemí alebo veľkoryso riešená 
kúpeľňa v podkroví.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 chodba+
schodisko 8,46

2.02 izba 11,45

2.03 izba 11,89

2.04 spáľňa 14,24

2.05 kúpeľňa 12,22

číslo prízemie m2

1.01 zádverie 4,07

1.02 WC 3,21

1.03 chodba+
schodisko 10,67

1.04 obývacia
izba 26,32

1.05 jedáleň 12,17

1.06 kuchyňa 6,43

1.07 komora 2,07

pr
íz

em
ie

po
dk

ro
vi

e

zastavaná plocha 96,61 m2

úžitková plocha 123,20 m2



klasik
čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 chodba 9,12

2.02 izba 11,15

2.03 spáľňa 18,02

2.04 izba 14,19

2.05 kúpeľňa 5,71

číslo prízemie m2

1.01 zádverie 4,07

1.02 WC 3,28

1.03 chodba+
schodisko 10,97

1.04 obývacia
izba 27,00

1.05 pracovňa 8,80

1.06 jedáleň 11,92

1.07 kuchyňa 5,92

1.08 komora 2,08

prízemie poschodie

zastavaná plocha 96,61 m2

úžitková plocha 132,23 m2

Typ B 
Typ B je podobne 

riešený ako typ A. 
Je to objekt s obyt-
ným podkrovím pre 
4-6 člennú rodinu. 

Je o niečo väčší ako 
typ A, čo sme zís-

kali zakrytím terasy, 
namiesto ktorej sme 

vytvorili izbu. Jej 
využitie je len na vás, 

vašej fantázii  
a potrebách. Aj tento 

dom má rozdelené 
priestory na priestory dennej aktívnej činnosti / prízemie /  

a odpočinkové priestory (podkrovie).
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Typ C 
Typ C je rozlohovo
najväčší dom z našej 
ponuky. Je to objekt
s obytným podkrovím 
s dvoma priestran- 
nými terasami
a garážou. Vzhľadom 
na jeho veľkosť 
ponúka dostatok priestoru i pre početnejšiu rodinu. Jeho výhodou je väčšie podkrovie 
obohatené o šatník, ktorý je súčasťou spálne. Priestory tohto domu boli navrhnuté tak, 
aby poskytovali čo najväčšie súkromie i väčším rodinám.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 chodba 13,26

2.02 izba 16,37

2.03 šatník 7,61

2.04 izba 19,23

2.05 kúpeľňa 6,26

2.06 spáľňa 15,45

2.07 šatník 4,73

číslo prízemie m2

1.01 zádverie 3,93

1.02 WC 3,63

1.03 chodba+
schodisko 10,68

1.04 obývacia
izba 27,00

1.05 jedáleň 12,61

1.06 kuchyňa 5,92

1.07 komora 2,40

1.08 garáž 18,63

prízemie podkrovie

zastavaná plocha 132,47 m2

úžitková plocha 167,71 m2



klasik
čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 zádverie 2,88
2.02 chodba 6,93
2.03 kuchyňa 5,24
2.04 komora 1,53
2.05 jedáleň 15,39
2.06 obývačka 21,32
2.07 spáľňa 10,29
2.08 izba 12,34
2.09 kúpeľňa 5,44

číslo prízemie m2

1.01 zádverie 8,58
1.02 WC 3,83
1.03 chodba 6,88
1.04 obývačka 21,20
1.05 jedáleň 12,12
1.06 kuchyňa 5,92
1.07 komora 2,08
1.08 chodba 2,13
1.09 kúpeľňa 3,20
1.10 izba 10,58
1.11 spáľňa 12,47
1.12 pracovňa 8,72

prízemie poschodie

zastavaná plocha 132,47 m2

úžitková plocha 179,07 m2

Typ D 
Kto hľadá 

dvojgeneračný alebo 
dvojrodinný dom 

je u tohto typu na 
správnej adrese.  

Vymysleli sme pre 
vás spôsob býva-

nia dvoch rodín pod 
jednou strechou. 

Tento typ je riešený 
ako objekt s obytným 

podkrovím pre dve 
nezávislé 3-4 členné 

rodiny. Prízemie a podkrovie tohto domu tvoria dva  
nezávislé byty nad sebou!



kl
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čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

Typ F 
Typ F je rodinný dom 
riešený podobne ako 
typ B. Vznikol na 
základe požiadaviek 
zákazníkov, ako prízemný dom s obytným podkrovím, ale so zmenšeným pôdorysom. 
Tuto vlastnosť oceníte pri pozemkoch menších rozmerov.

číslo podkrovie m2

2.01 kúpeľňa 5,19

2.02 chodba 4,33

2.03 spáľňa 12,83

2.04 izba 11,59

2.05 izba 10,30

číslo prízemie m2

1.01 vstup 4,05

1.02 šatník 4,19

1.03 schodisko 4,10

1.04 obývacia
izba 19,68

1.05 jedáleň 7,51

1.06 chodba 5,70

1.07 kuchyňa 6,70

1.08 kúpeľňa 3,12

1.09 komora 2,14

pr
íz
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zastavaná plocha 67,65 m2

úžitková plocha 101,43 m2



klasik

Dunaj
Návrh víkendového 

domu Dunaj spraco-
vali naši architekti na 

podnet zákazníkov, 
ktorí potrebovali riešiť 

rekreačné bývanie 
v dome na malom 

pozemku. Jeho kom-
paktné rozmery však 

neuberajú na jeho 
úžitkových vlastnos-
tiach. Na prízemí sa 

nachádza priestranná 
kuchyňa s komorou, 

kúpeľňa s WC a obývacia izba s jedálňou. V podkroví sa nachádza spálňa  
a detská izba s veľkorysou rozlohou. 

bočný pohľad

zadný pohľad

čelný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 schodisko 3,42

2.02 chodba 2,52

2.03 izba 20,58

2.04 izba 19,28

číslo prízemie m2

1.01 zádverie 3,15

1.02 chodba 2,53

1.03 kuchyňa 9,80

1.04 komora 1,62

1.05 kúpeľňa 4,14

1.06 schodisko 3,42

1.07 obývacia 
izba 20,90

prízemie podkrovie

zastavaná plocha 55,24 m2

úžitková plocha 91,06 m2
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čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 schodisko 3,79

2.02 chodba 5,24

2.03 spálňa 11,47

2.04 kúpelňa 5,06

2.05 izba 8,00

2.06 izba 8,20

číslo prízemie m2

1.01 vstup 7,21

1.02 wc 1,50

1.03 komora 2,53

1.04 kuchyňa 6,44

1.05
jedáleň
+obývacia
izba

23,32

1.06 schodisko 1,53

prízemie poschodie

zastavaná plocha 51,24 m2

úžitková plocha 84,29 m2

Thermo 
Dom Thermo je moderným príbytkom dnešnej doby. Je vhodný i na menší pozemok. Prízemie slúži ako denná 
časť a poschodie je koncipované ako oddychová zóna pre 3 až 4 osoby.



klasik
čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 chodba 3,56

2.02 izba 12,35

2.03 spáľňa 15,80

2.04 izba 9,69

2.05 kúpeľňa + 
WC 6,00

2.06 schodisko 3,70

číslo prízemie m2

1.01 vstup +
schodisko 9,15

1.02 kúpeľňa + 
WC 3,97

1.03 komora 2,33

1.04 izba 12,35

1.05 obývacia
izba 15,92

1.06 kuchyňa+
jedáleň 10,39

prízemie poschodie

zastavaná plocha 61,99 m2

úžitková plocha 102,21 m2

Váh 
RD Váh vypĺňa 

medzeru v ucelenej 
rade našich domov 
a ponúka bývanie 
v dvojpodlažnom 

dome bez obmedzení, 
ktoré prináša šikmá 
strecha v podkroví. 

Na 1. podlaží sa 
nachádza denná 

časť s obývačkou 
spojenou s kuchyňou 

a jedálňou, WC so 
sprchovým kútom a zákazníkmi žiadaná izba. Na 2. podlaží sa nachádza  

nočná časť pozostávajúca z 3 izieb a kúpeľňe s WC.



gr
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Echo 
Päťizbový 
dvojpodlažný dom 
Echo oslovuje ľudí 
hľadajúcich bývanie  
v modernom dome.
Kombinácia 
moderných 
exteriérových prvkov 
a príjemnej farby 
fasády robia dom 
neprehliadnuteľným. 
V prízemí je riešená 
denná časť  
a hosťovská izba.  
Na poschodí sa nachádzajú dve detské izby a spálňa rodičov. Kúpeľňa bývajúcich poteší  
svojou komfortnosťou. Z každej izby vrátane kúpeľne je východ na priestranný balkón.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 chodba 4,37

2.02 izba 10,96

2.03 spáľňa 16,10

2.04 izba 14,50

2.05 kúpeľňa 11,22

2.06 balkón 11,64

2.07 balkón 11,64

číslo prízemie m2

1.01 zádverie 5,65

1.02 WC 2,16

1.03 schodisko 4,48

1.04 obývacia
izba 34,47

1.05 pracovňa 9,82

1.06 jedáleň 6,83

1.07 kuchyňa 9,16

1.08 komora 3,00

pr
íz

em
ie
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zastavaná plocha 96,61 m2

úžitková plocha 132,72 m2



grand

Foxtrot
Dom Foxtrot 

neunikne pozornosti 
ľuďom, ktorý hľadajú 

pohodlie a nechcú 
sa uskromňovať. 
V rámci domu je 

na prízemí riešená 
garáž. V priestrannej 

kuchyni nechýba 
komora. Na poschodí 

výhodu šatníka 
privítajú nielen 

rodičia, ale i deti. 
Izby i spálňa sú riešené veľkoryso s ohľadom na maximálne pohodlie.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 chodba 6,59

2.02 izba 15,47

2.03 šatník 7,31

2.04 izba 18,71

2.05 kúpeľňa 8,47

2.06 spálňa 15,17

2.07 šatník 7,00

číslo prízemie m2

1.01 zádverie 5,80

1.02 WC 2,16

1.03 schodisko 4,27

1.04 obývacia
izba 34,28

1.05 jedáleň 12,61

1.06 kuchyňa 5,92

1.07 komora 2,40

1.08 garáž 18,63

prízemie poschodie

zastavaná plocha 132,47 m2

úžitková plocha 164,79 m2
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Kilo 
Dvojgeneračný dom
s moderným vzhľadom
to je naše Kilo.
Na dvoch podlažiach 
sa nachádzajú skoro 
identické 4 izbové byty. Spoločné priestory sú len zádverie na prízemí. Obe bytové jednotky
disponujú komfortom dvoch kúpeľní i oddelenými kuchyňami s jedálňou. 
Dom rieši potreby bývania dvoch generácií i nezávislých rodín.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 zádverie 2,77

2.02 obývacia
izba 28,88

2.03 komora 3,46

2.04 kuchyňa + 
jedáleň 16,49

2.05 pracovňa 8,72
2.06 izba 10,57
2.07 chodba 2,13
2.08 spáľňa 12,47
2.09 kúpeľňa 3,19
2.10 kúpeľňa 6,09

číslo prízemie m2

1.01 zádverie a 
schodisko 7,12

1.02 WC 5,85

1.03 obývacia
izba 28,88

1.04 jedáleň 11,68
1.05 kuchyňa 5,92
1.06 komora 2,08
1.07 chodba 2,13
1.08 kúpeľňa 3,20
1.09 izba 10,58
1.10 spálňa 12,47
1.11 pracovňa 8,72

prízemie poschodie

zast. plocha 132,47 m2

úžit. plocha 193,40 m2



grand

Lima 
Ten kto hľadá 

štýlové bývanie na 
2 podlažiach mal by 
pri RD Lima zbystriť 

pozornosť. 1. podlažie 
je riešené identicky 

ako bungalov Londýn, 
ktorému dominuje 
obývačka spojená  

s jedálňou  
a kuchyňou, 

dve obytné izby, 
samozrejme kúpeľňa 

a samostatné WC. 
Druhé podlažie plní funkciu nočnej časti s dvoma izbami a priestornou terasou,  

ktorá je prístupná z jednej zo spální.

čelný pohľad

zadný pohľad

bočný pohľad

číslo podkrovie m2

2.01 chodba 10,96

2.02 kúpeľňa 4,23

2.03 WC 1,62

2.04 spáľňa 13,94

2.05 spáľňa 15,66

2.06 schodisko 3,65

číslo prízemie m2

1.01 vstup a 
schodisko 12,67

1.02 kúpeľňa 4,23

1.03 WC 1,62

1.04 spáľňa 13,94

1.05 obývačka 20,56

1.06 spáľňa 13,43

1.07 kuchyňa 
+ jedáleň 12,84

prízemie poschodie

zast. plocha 79,29 m2

úžit. plocha 129,35 m2
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