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Přestože se v případě domu Marek jedná o po-
měrně nový typ domu v nabídce firmy, našel si 
již tento model mezi stavebníky mnoho svých 

obdivovatelů. Stavba vyniká především příznivým 
poměrem obytné plochy k zastavěnosti pozemku. 

Vlastní nápady i kompletní servis
Jako konstrukční systém zdiva je navržen systém 
Durisol. Jedná se o ztracené bednění, které svými 
tepelnými parametry splňuje vysoké požadavky 
na zateplení stavby. Firma má již v základní na-
bídce 12centimetrovou izolaci, se kterou systém 
dosahuje skutečně dobrého tepelného odporu 
zdiva R = 4,1 m2KW-1 (EPS 100). Co se týče samot-
né realizace stavby, může stavebník podle svých 
představ volit od výstavby svépomocí až po uce-
lenou nabídku firmy, a to od základů přes zdivo, 
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■
KONTAKT

Technické údaje:
Zastavěná plocha:  97 m2

Cena systému Durisol:  322 000 Kč
Orientační celkové náklady:  2 300 000 Kč
Typový projekt:  19 000 Kč
Projekt s úpravami (na míru):  29 000 Kč

střechu a okna. V případě, kdy stavebník zvolí 
montáž svépomocí, je součástí dodávky rovněž 
zaškolení šéfmontérem.

Vlastní nápady mají zelenou
Pokud stavebníka typový návrh rodinného domu 
inspiruje k vlastním představám o případných 
úpravách, nabízí se možnost vytvořit po odborných 
konzultacích změn projektovou dokumentaci, kte-
rá bude klientovi upravena doslova na míru podle 
jeho reálných přání. Systém je totiž natolik varia-
bilní, že možnosti úprav jsou prakticky neomezené. 
Každý si tedy může například podle svého vkusu či 
záměru upravit obestavění garáže, umístění krbu, 
dispoziční a velikostní změny. Firma dokonce 
nabízí i možnost projektového přezrcadlení (zr-
cadlového převrácení). Součástí dokumentace je 

také osazení domu do terénu, což se ukazuje jako 
velmi důležitý požadavek pro zajištění příjemného 
bydlení. Samozřejmostí je napojení na inženýrské 
sítě a rozvody, na kterých se podílejí odborníci veš-
kerých profesí – elektro, zdravotechniky i vytápění 
a podobně.

Pokud i vás rodinný dům Marek zaujal, další 
informace společně s ukázkou jiných typových 
domů společnosti PRECIS – Martin Pavelka na-
jdete na firemních internetových stránkách.  ■
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