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Weekend je víkendový dům, který vám poskytne tolik kýžený odpočinek a relax. Není 
velký, ale o to příjemnější ve své kompaktnosti a jednoduchosti. V přízemí se nachází 
obytný prostor s kuchyní a krbovými kamny umístěnými před prosklenou stěnou, 
takže se můžete pokochat pohledem do krajiny přes plápolající oheň. V přízemí 
je plnohodnotná koupelna se sprchovým koutem nebo i vanou, pokud si rádi 
vychutnáte po výletu horkou koupel. 

Do obytného prostoru se vejde velký stůl až pro 8 lidí. Zároveň až 8 lidí může ve 
Weekend přespat díky velkému podkroví o ploše 36 m2, kam se kromě  
6 postelí vejde případně i komfortní pracovna. Rozkládací sedačka v přízemí potom 
může nabídnout zbylá 2 místa na spaní. Nebo si můžete prostor v podkroví libovolně 
předělit příčkou s dveřmi a získat tak oddělenou ložnici. Velkým benefitem domu 
Weekend je krytá venkovní terasa o ploše 10 m2, která vás bude chránit v létě před 
sluncem a v zimě před sněhem a deštěm. 

Terasa je propojená s obytným prostorem velkou prosklenou stěnou s dvoukřídlými 
balkónovými dveřmi, které se mohou v létě zcela otevřít a obývaná plocha dosáhne 
i s terasou 34 m2 užitné plochy. Praktické jsou také přesahy střech na bocích domu. 
U vstupu tak můžete opřít například lyže, na opačné straně domu potom naskládat 
dřevo do kamen nebo přidat uzavíratelný sklad.

Ve standardu se rovněž počítá s dálkovým ovládáním elektrických přímotopů, takže 
v zimě přijíždíte do již vytopeného domu. Vnější vzhled i proporce Weekend jsou 
navrženy tak, aby dům zapadl do české krajiny a zároveň vyhověl regulativům většiny 
Chráněných krajinných oblastí a Národních parků.
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Legenda

→  Krytá terasa  

→ Přesahy střechy  

→ Možnosti úprav dispozice i fasád  

→ Spaní až pro 8 lidí 

→ Různé stupně dokončení  

Weekend Dispozice

1.01 Koupelna   5 m2

1.02 Obytný prostor   24,1 m2

1.03 Terasa    10 m2

2.01 Podkroví   35,7 m2

  Užitná plocha bez terasy 64,8 m2

  Užitná plocha s terasou 74,8 m2

Užitná plocha:   65 m2 + 10 m2 krytá terasa

Cena realizace:  od 2.580.000,- Kč vč. DPH na klíč, vč. základové desky

Konstrukce:      sloupková – KVH, alternativně CLT panely

Vytápění:        elektrické přímotopné + krbová kamna


