Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.

SPECIFIKACE MATERIÁLU
DŘEVOSTAVBY

INSTINKT 4× JINAK

K062

Nejžádanější a nejprodávanější bungalov Instinkt nabízíme už ve čtyřech různých variantách, které odrážejí požadavky našich klientů. Bungalov Instinkt
můžete zvolit s dispozicí 4 + kk a garáží, nebo 5 + kk se zvětšeným obývacím prostorem. Pokud například chcete svůj prostor pro bydlení prosvětlit, pak vám
doporučíme variantu Open, kde se obývací pokoj otevírá do střechy, přiznané jsou i dřevěné prvky střešní konstrukce. Zvětšený vnitřní prostor tak působí velmi
příjemně a světle, protože střecha je v prostoru kuchyně navíc doplněna o dvě kyvná střešní okna. Pokud toužíte po ještě větším prostoru a luxusu, pak právě
pro vás máme nadstandardní nabídku Delux Instinkt Open. Nadstandard Delux řady skrývá energeticky nejúspornější obvodové stěny Thermo‑Protect® 40,
zvýšenou výšku stropu v přízemí, dřevo‑hliníková okna a vstupní dveře, předokenní elektricky ovládané žaluzie, teplovodní podlahové vytápění s chlazením
napojené na tepelné čerpadlo, větrací systém s rekuperací a entalpický výměník.

Zastavěná plocha: 134,10 m2
Užitná plocha: 108,14 m2
Vhodný počet osob: 4

BUNGALOV LINE GRANDE

K063

Jeden z největších bungalovů v naší nabídce vás docela určitě nadchne. Dřevostavba uspokojí všechny ty, kdo kolem sebe potřebují doslova velkorysý prostor.
Úctyhodných 127,6 m2, to už je užitná plocha, která bude vyhovovat i těm nejnáročnějším uživatelům. Dřevěný obklad fasády dodává domu osobitý styl
a hřejivý pocit opravdového domova. Díky velkým oknům je dům nádherně prosvětlený. Francouzská okna nabízejí možnost vyjít z obývacího a obou men‑
ších pokojů rovnou na krytou terasu. Půdorys dřevostavby Bungalov Line Grande je maximálně přizpůsobený současnému stylu života. Kromě dvou menších
pokojů, které se mohou stát například útočištěm vašich ratolestí, nepochybně oceníte prostorný obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, stejně jako dostatečně
velkou ložnici. Soukromí či klid na nerušenou práci pak najdete v pracovně.

Počet místností: 5 + kk
Vnější rozměr: 15,86 × 10,58 m
Sklon střechy: 29°

Zastavěná plocha: 166,70 m2
Užitná plocha: 127,61 m2
Vhodný počet osob: 4–5
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Počet místností: 4 + kk + garáž / 5 + kk
Vnější rozměr: 9,00 × 16,50 m
Sklon střechy: 23°

Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.

PICCOLO

SPECIFIKACE
DŘEVOSTAVBY
MATERIÁLU

K064

Nechcete se z různých důvodů starat o velký dům, ale přitom byste si rádi zachovali přímé propojení se zahradou? Pak je pro vás skvělou variantou bungalov
Piccolo, který opravdu dělá čest svému jménu. Ačkoli tato kompaktní dřevostavba zabírá pouhých 78 m2 zastavěné plochy, díky chytře řešenému interiéru
se v něm budete cítit velmi pohodlně. Kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem tvoří pomyslné centrum domu, které vám zajistí tolik potřebné a bezpečné
zázemí pro váš příjemný život. Díky celé prosklené stěně v této části domu a také možnosti vyjít prakticky z každé místnosti rovnou ven budete mít pocit, že
zahrada je přirozenou součástí obydlí. Vaše spojení s ní tak bude téměř dokonalé. Piccolo má celou řadu dalších vlastností, které nepochybně uvítáte. Jednou
z nich je jeho tepelný komfort a zároveň energetická úspornost díky certifikovaným vnějším stěnám Thermo‑Protect®. Bungalov je samozřejmě bezbariérový
a v neposlední řadě vás určitě potěší jeho příznivá cena.

M O N TOVA N É KO N S T RU KC E

Počet místností: 3 + kk
Vnější rozměr: 9,27 × 8,40 m
Sklon střechy: 29°

Zastavěná plocha: 78 m2
Užitná plocha: 61,96 m2
Vhodný počet osob: 2–3

PREMIUM LINE INSPIRACE II

K065

Dřevostavba, která může sloužit i velmi početné rodině, která naplno využije dispozici 5 + 1. Menší rodina zase může využít jednu z místností třeba jako
pracovnu nebo pokoj pro hosty. Moderní bungalov Premium Line Inspirace II tvoří dvě křídla, odlišená použitím různých materiálů na fasádě. Jedno z křídel
funguje jako společenská zóna s prostorným obývacím pokojem a neméně velkorysou kuchyní s jídelnou, druhé křídlo je pak čistě privátní a nacházejí se
v něm čtyři pokoje, dvě koupelny a dvě šatny. Přirozeným srdcem domu je obývací pokoj, který je díky bohatému prosklení velmi světlý. Navíc ho lze propojit
s terasou, která zejména v teplejších měsících roku zvětšuje využitelný společenský prostor pro návštěvy a přátelská posezení. Vynikající je i nabídka úložných
prostor – velké zádveří je možné využít pro vestavěné skříně, jen několik kroků od kuchyňské linky je spíž a na začátku privátní zóny i technická místnost.
Když si k tomu přidáte už zmíněné šatny o celkové ploše přes 12 metrů čtverečních, je zřejmé, že v dřevostavbě Premium Line Inspirace II rozhodně nouzí
o místo pro své věci trpět nebudete.

Počet místností: 5 + 1
Vnější rozměr: 22,37 × 12,93 m
Sklon střechy: 2°
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Zastavěná plocha: 205,63 m2
Užitná plocha: 169,22 m2
Vhodný počet osob: 4–5
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
DŘEVOSTAVBY

SKYWOOD A SKYWOOD 2

K066

Oba domy patří mezi prodejní bestsellery mezi patrovými domy Haas Fertigbau. Rodinný dům Skywood s dispozicí 4 + kk a garáží vám hned po vstupu do
interiéru nabídne pobyt v příjemné vstupní hale se schodištěm do patra. Z haly se vstupuje i do technické místnosti s WC, do garáže a do velkorysého obý‑
vacího pokoje, který je spojen s kuchyňským koutem a jídelnou. V horním patře je k dispozici koupelna, ložnice, dva pokoje a šatna. Oblíbený patrový dům
Skywood 2 si získal srdce zákazníků nejen pověstnou kvalitou domů Haas Fertigbau, ale také ideálním skloubením atraktivního vzhledu a praktické vnitřní
dispozice. Dům v provedení 5 + kk nabízí svým majitelům na zastavěné ploše 80 m2 až 128 m2 užitné plochy. Kuchyně, jídelna a obývací pokoj dominují
přízemí domu, kde je navíc prostor i pro pracovnu; v prvním patře jsou kromě koupelny i tři prostorné ložnice. Samozřejmostí je energeticky úsporná vnější
konstrukce, špičková kvalita provedení a vybavení obou typů tohoto rodinného domu.

JUBILÉE

Užitná plocha: 128,32 m2
Užitná plocha přízemí: 67,77 m2
Užitná plocha podkroví: 60,55 m2
Vhodný počet osob: 4–5

K067

Rodinný dům Jubilée je vlajkovou lodí koncernu Haas Fertigbau. Klienty oblíbený, odborníky respektovaný, také proto mu bylo uděleno už několik ocenění.
Důvod jeho úspěchu tkví v energetické úspornosti a v promyšleném propojení tradice a moderny. Jeho tvůrcům se v exteriéru i v interiéru podařilo zkom‑
binovat klasické a soudobé prvky do podoby, která plně odpovídá nárokům současných zákazníků. Zvnějšku vás dřevostavba s dispozicí 5 + kk a užitnou
plochou 160 m2 zaujme harmonickým kontrastem sedlové střechy o sklonu 22 stupňů a plochých střech kryté terasy a parkovacího stání. Spojení tradičního
a moderního přístupu k bydlení je na první pohled patrné i uvnitř – přízemí je velkoryse otevřené, ale důsledně zachovává hranice vymezených oblastí. Užit‑
nou hodnotu domu zvyšuje místnost v přízemí, která je použitelná jako pokoj pro hosty či jako pracovna. Samozřejmostí je odpovídající technické zázemí
a dostatek úložných prostorů.

Počet místností: 5 + kk
Vnější rozměr: 15,60 × 8,00 m
Sklon střechy: 22°
Zastavěná plocha (celkem, včetně
carportu a terasy): 144,88 m2

Užitná plocha: 160 m2
Užitná plocha přízemí: 80,98 m2
Užitná plocha podkroví: 79,02 m2
Vhodný počet osob: 4–5
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Počet místností: 4 + kk + garáž / 5 + kk
Vnější rozměr: 10 × 8,30 m
Sklon střechy: 30°
Zastavěná plocha: 83,00 m2

HK-Dřestav, s. r. o.

SAUVIGNON

SPECIFIKACE
DŘEVOSTAVBY
MATERIÁLU

K068

M O N TOVA N É KO N S T RU KC E

Sauvignon pravděpodobně vznikl spontánním křížením odrůd Chenin Blanc a Tramín. Na rozdíl od jmenovce jsme k našemu Sauvignonu přistupovali
s rozmyslem a umem architekta. Sauvignon je hospodárný dům s výjimečně spořádaným designem, zapadající do výstavby na venkově i u velkého města.
S tímto domem si i po létech povíte, že jste neudělali chybu. Sauvignon je určen pro ty, kteří volí rozumem i srdcem. Plnohodnotná výška 2. NP, velkorysé
pokoje a prosvětlenost celého domu zpříjemní jeho majiteli každou chvilku.

Vnější rozměry domu:
Dispozice:
Výška hřebene střechy:
Sklon střechy:
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8×9 m
5+kk
7,3 m
22°

Zastavěná plocha:
Celková užitná plocha:
Užitná plocha přízemí:
Užitná plocha podkroví:

74 m2
120 m2
60 m2
60 m2
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SPECIFIKACE MATERIÁLU
DŘEVOSTAVBY

CORNALIN

K069

Cornalin – šlágr mezi víny a evergreen v naší nabídce. Je vždy výhodné, když se dispozice domu odzkouší a zhotovitel může čerpat z praktických zkuše
ností dřívějších majitelů domů Cornalin. Tradiční akcent na pána a paní domu, které Cornalin rozmazluje bohatě koncipovanou ložnicí se šatnou a vlastní
koupelnou, další tři pokoje pro děti a návštěvy, kuchyně se spíží a samostatné WC mimo koupelnu. S Cornalinem vstupujeme již do desáté sezony. Vstupte
s námi a dopřejte si prověřený, funkční a pohledný dům od HK–Dřestav.

ROUGE

14,7×14,3 m
5+kk
5,3 m
22°

Zastavěná plocha:
Celková užitná plocha:
Užitná plocha přízemí:

170 m2
141 m2
141 m2

M O N TOVA N É KO N S T RU KC E

Vnější rozměry domu:
Dispozice:
Výška hřebene střechy:
Sklon střechy:

K070

Rouge je stálicí naší nabídky. Je to dům, který se hodí na pozemky, kde je příjezd k domu přes zahradu. Cílem při navržení domu Rouge bylo pustit světlo
do interiéru, provázat zahradu a život uvnitř domu. Na poměrně malé zastavěné ploše se díky chytře vymyšlené dispozici nabízí dostatek prostoru na tři
ložnice, technickou místnost, samostatnou koupelnu a WC a vedle obývacího pokoje s kuchyní ještě například pro kolárnu. HK–Dřestav vždy nabízí něco
navíc. U domu Rouge je bonusem variabilita dispozicí i doplňků díla.

Vnější rozměry domu:
Dispozice:
Výška hřebene střechy:
Sklon střechy:

9,8×10 m
4+kk
5,0 m
22°
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Zastavěná plocha:
Celková užitná plocha:
Užitná plocha přízemí:

92 m2
76 m2
76 m2
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A T R I U M , s. r. o.

SPECIFIKACE MATERIÁLU
DŘEVOSTAVBY

INDIVIDUÁLNÍ DŮM 112

K071

Dispozice:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:
Typ střechy:
Sklon střechy:

STAR 123

Vela 115

K072

POLLUX 129

Individuální dům 112

Dispozice:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:
Typ střechy:
Sklon střechy:

4+kk
134,39 m2
114,81 m2
sedlová
30°

Dispozice:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:
Typ střechy:
Sklon střechy:

4+kk
150,69 m2
129,34 m2
sedlová
25°

K073

M O N TOVA N É KO N S T RU KC E

VELA 115

4+kk
133,46 m2
111,52 m2
plochá
2°

K074

Dispozice:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:
Typ střechy:
Sklon střechy:
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5+kk
77,38 m2
123,10 m2
sedlová
38°
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