
VILA 1251 – výhody domu s plochou strechou:

◗ Výstavba domu sa zaobíde bez tesárskych a pokrývačských prác, ktoré 

tvoria nezanedbateľnú  časť rozpočtu 

◗ Pevná stropná konštrukcia umožňuje aj v budúcnosti nadstavať ďalšie 

plnohodnotné podlažie ( je však potrebné už vopred myslieť na umiestne-

nie schodiska)

◗ Ak sa Vám strecha zdá nevyužitá, máte veľa možností ako to zmeniť – na-

príklad ako strešná terasa na rekreáciu alebo na umiestnenie technologic-

kých zariadení, ktoré by Vám inak zaberali drahocenné  miesto na pozem-

ku (solárne panely, klimatizácia, tepelné čerpadlo apod.) V prípade tzv. 

zelenej (vegetačnej) strechy ako bonus naviac získavate príjemnú klímu v 

dome, s prirodzenou vlhkosťou a príjemnými teplotami najmä v lete.

BUNGALOV 1250 – výhody domu s krovom:

◗ Tradičný krov s dlhou históriou

◗ V  podstrešnom priestore nad strednou časťou domu je skladovací 

priestor ľahko dostupný skladacím stropným schodiskom

◗ Pri vhodnom rozložení nosných prvkov nie je nutná stropná konštrukcia 

– toto riešenie ocení každý, komu nie je ľahostajná jeho peňaženka

◗ Jednoduchšia údržba v zimnom období (nie je nutné zápasiť so 

snehom)

◗ Riešenie s krovom bez stropnej konštrukcie umožňuje veľkú  variabilitu 

v interiéri – od rovného zaveseného podhľadu v izbách až po efektne 

zdvihnutý priestor nad obývačkou, presvetlený strešnými oknami

◗ Vzduchová medzera medzi obytným a podstrešným priestorom zabra-

ňuje nadmernému prehrievaniu interiéru v lete.

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Jeden dom – dve tváre

DOM JE VERNÝM OBRAZOM SVOJHO 

MAJITEĽA  NIEKTO MÁ RÁD 

TRADIČNEJŠIE, OVERENÉ VECI, NIEKTO 

SA NAOPAK ODVÁŽNE PUSTÍ DO 

NIEČOHO NOVÉHO, MODERNEJŠIEHO.

A
by sme vyšli v ústrety, navrhli sme dom s takmer 

univerzálnym pôdorysom, nenáročný na výstav-

bu a súčasne náročný k potrebám svojich obyva-

teľov. Navrhli sme ho tak, aby okrem praktických krité-

rií spĺňal aj náročné estetické kritériá. Keďže nie je 

možné vyhovieť každému v otázke vkusu, rozhodli 

sme sa tento dom ponúknuť v dvoch alternatívach – ako 

Bungalov 1250 s krovom a ako Vilu 1251 v modernej-

šom prevedení s plochou strechou.
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