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Moderní a přitom klasická Aneta
Rodinný dům Aneta zřejmě zaujme svým vzhledem především ty investory, kteří mají vyhraněnou představu
o svém budoucím domově, ale v žádném případě se nechtějí uchylovat k extrémně avantgardním stavbám.

P

řesně taková je Aneta – dům s moderními
prvky, přitom ale klasickou koncepcí se štíty,
sedlovou střechou a dispozicí podle dnešních
trendů. Velikostí zastavěné plochy se dům řadí
spíše do střední velikostní kategorie.
Ústředním prostorem je obývací pokoj opticky
propojený s jídelnou a kuchyní. Prosklená zimní
zahrada přiléhá k obývacímu pokoji, a tvoří tak
další odpočinkovou část domu, kterou je v případě
potřeby (např. pracovny) možno oddělit  lehkou
či prosklenou příčkou. V podkroví se nacházejí
– vzhledem k většímu sklonu střešní konstrukce
– tři rovnocenné plnohodnotné pokoje. Ze dvou

přízemí

z nich je možný vstup na balkonky, které výrazně
podtrhují vnější vzhled domu a propojují interiér
s exteriérem.
Architekt zde nezapomněl ani na často opomíjené úložné prostory – šatny a komory. Při průchodu prosvětleným schodištěm zaujme okno, které
probíhá přes obě podlaží. Pro ty, kdo hledají dům
s uzavřenou obestavěnou garáží, má Aneta připravenu variantu s garáží a skladem vedle domu.
V projektu je možno provádět jakékoli úpravy
a změny v dispozici a vzhledu, a to i velikostní.
Pokud vás Aneta zaujme, ve firmě PRECIS –
Martin Pavelka, která tento dům projektuje a staví,

vám rádi poskytnou všechny potřebné informace.
Firma má v nabídce i další typové domy, u nichž
klade především důraz na individuální přístup při
projektování (typový projekt obsahuje i osazení
domu na parcele a napojení na inženýrské sítě).
Pokud se pro vás stane typový dům pouze inspirací
a zvolíte projekt tzv. „na míru“, překvapí vás příznivá cena kompletní dokumentace včetně studie
(okolo 30 000 Kč podle rozsahu).
Během rozhodování při výběru domu a vhodných materiálů pro jeho stavbu vás po telefonické
dohodě rádi navštívíme a poskytneme vám odbornou konzultaci. 
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