Weekend – rekreační typový dům
Weekend je moderní typová dřevostavba, která se stane vaším útočištěm
pro odpočinek a relaxaci. Rozměrově nevelká chata je příjemným místem
k pobývání díky své kompaktnosti a jednoduchosti. V přízemí se nachází
obytný prostor s kuchyní a plnohodnotná koupelna se sprchovým koutem,
nebo vanou, pokud si po výletu rádi vychutnáte horkou koupel. V podkroví
o ploše 32,66 m2 najdete 2 ložnice, toaletu a galerii, která může sloužit
například jako dětská herna. Do obytného prostoru v přízemí se vejde
velký stůl až pro 8 lidí, zároveň může ve Weekendce až 8 lidí přespat.
Velkým benefitem chaty je krytá venkovní terasa o ploše necelých 8 m2,
která v létě poskytne příjemné stinné posezení. Terasa je s obývacím
pokojem propojena velkým proskleným portálem, který lze v létě zasunout
a vnitřní obytný prostor tak otevřít ven, což zvětší jeho plochu na 27 m2.
Podobu domu lze změnit přidáním přesahů střech, které pak můžou
sloužit také prakticky - například ke krytému opření lyží, nebo naskládání
dřeva do kamen. Přistavět lze i uzavíratelný sklad.
Ve standardním provedení se počítá s dálkovým ovládáním elektrických
přímotopů, takže v zimě přijíždíte již do příjemně vytopeného domu.
Vnější vzhled i proporce typového domu Weekend jsou navrženy tak,
aby dům zapadl do české krajiny a zároveň aby vyhověl regulativům
většiny Chráněných krajinných oblastí a Národních parků.

→

Krytá terasa

→

Spaní až pro 8 osob

→

Různé stupně dokončení

→

Přesahy střech či uzavíratelný sklad – na přání

Cena realizace:
Konstrukce:
Užitná plocha přízemí
bez terasy / s terasou:
Užitná plocha podkroví:

od 3.880.000 Kč
sloupková – KVH,
alternativně CLT panely
31,54 m2 / 39,25 m2
32,66 m2
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