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vytápění domu. Velkou předností tohoto sys-
tému je také naprostá variabilita při výstav-
bě, což ocení zejména zákazníci, kteří již 
mají vypracovaný projekt z jiného materiálu 
a před začátkem realizace stavby ještě zvažují 
možnosti dalších konstrukčních systémů. Při 
vlastní realizaci domu může stavebník volit 
stavbu svépomocí přes jednotlivé dodávky 
včetně základů, zdiva, střechy, oken až po uce-
lenou nabídku. Ve věci rozhodování o výběru 
domu či adekvátních materiálů vás po telefo-

nické dohodě rádi navštívíme a poskytneme 
odbornou konzultaci. 
Více informací o službách firmy a další typové 
domy najdete na našich www stránkách.

Tento dům střední velikosti se v posled-
ní době zařadil mezi nejoblíbenější ze 
všech projektů, které má firma ve své 

nabídce. Stavba vyniká především svou vari-
abilitou a vysokým poměrem obytné plochy 
vzhledem k zastavěnosti pozemku. O mož-
nosti proměnit Kláru přesně podle svých 
představ se přesvědčily již desítky zákazníků, 
přestože se jedná o poměrně nový typ domu. 
Pokud i vás Klára upoutala, obraťte se na fir-
mu Precis – Martin Pavelka, která tento dům 
projektuje a staví. Tam vám rádi poskytnou 
informace o všech jejích možnostech a vari-
antách.

Firma má v nabídce i další typové domy, 
u nichž klade důraz především na individu-
ální přístup při projektování (typizovaný pro-
jekt samozřejmě obsahuje i osazení domu na 
parcele a napojení na sítě). Pokud se typovým 
domem necháte pouze inspirovat a zvolíte 
projekt tzv. na míru, překvapí vás příznivá 
cena kompletní dokumentace včetně studie, 
která se podle rozsahu pohybuje okolo 
30 000 Kč. Co se týče výběru stavebních kon-
strukcí, nabízí firma na prvním místě systém 
Durisol, který svým maximálním tepelným 
odporem zaručuje minimální náklady na 

Zabýváte-li se právě otáZkou, jak by měl vypadat váš nový dům, 

o němž tak dlouho sníte, možná vám padly do oka obráZky rodinného 

domu klára, který nabíZí firma precis – martin pavelka. 

KLÁRA pokaždé jiná

PRECIS – Martin Pavelka 
Pernerova 168, 531 54 Pardubice 
tel./fax: 466 818 536, mobil: 608 888 357 
e-mail: info@precis-mp.cz, www.precis-mp.cz

■
KONTAKT

Zastavěná plocha: 169 m2

Cena systému Durisol: 369 000 Kč
Orientační celkové náklady: 3 mil. Kč
Typový projekt: 19 000 Kč
Upravený projekt: 29 000 Kč
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