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KATALÓG KOMBI PROGRAMU
85 Sk

rodinné domy
2003

30 CENOVO DOSTUPNÝCH
RODINNÝCH DOMOV
Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV
OD PROJEKTU
AŽ PO STAVBU NA KĽÚČ
www.kombiprogram.sk

...

Vaša cesta k splneniu
sna
rodinné domy 28
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Ako nás nájdete?

MHD
TROLEJBUS Č. 204 (Valašská, Kramáre, Sokolská, Predstaničné nám., Račianske mýto, Trnavské mýto, Zimný
štadión, Bajkalská, Trnavská, BauMax, Bulharská)
TROLEJBUS Č. 205 (Rajská, AS Mlynské nivy, Marianum, Záhradnícka, Zimný štadión, Bajkalská, Trnavská, BauMax
Bulharská)

Autom
A) OD CENTRA: (od Trnavského mýta) po Trnavskej ulici, Rožňavskej ulici, resp. Trnavskej ulici, Ivanskej ceste
B) Z DIAĽNICE:
zo smeru Trnava, Nitra: odbočiť na výjazd Trnávka a na svetelnej križovatke odbočiť doprava na Galvaniho ulicu.
zo smeru Petržalka: odbočiť na výjazd Trnávka a pokračovať rovno až na Galvaniho ulicu.

Študio - 21 plus s.r.o.
Galvaniho 10, 821 04 Bartislava
tel.: 02/ 48 28 32 26, fax: 02 / 43 42 10 22
e-mail: studio21@nextra.sk
...
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aktuálne info: www.kombiprogram.sk
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Vážení stavebníci,
Spoločnosť Študio - 21 plus, s. r. o. pripravila katalóg rodinných domov, ktorý sa vám dostáva do rúk začiatkom roka
2003. Pre mnohých z vás je to obdobie, kedy sa rozhodujete o stavbe rodinného domu. Hľadáte pozemok, vhodný projekt, ktorý by najviac vyhovoval veľkosti a štýlu života vašej rodiny, vašim záujmom a spôsobu, ako
prežívate voľný čas. Sú to hlavné faktory, ktoré rozhodujú o celkovom pocite bývania v rodinnom dome,
o tom, ako sa v ňom vy a členovia vašej rodiny budete cítiť.
Existuje ďalšie množstvo skutočností, ktoré vplývajú na váš výber - rozhodujúcu úlohu často
zohráva cena . Pri hodnotení cenovej úrovne odporúčame brať do úvahy nielen cenu samotnej investície - domu, ale aj prevádzkových nákladov - najmä budúcu spotrebu energií,
náklady na údržbu a prípadné opravy domu. Preto vám odporúčame neriadiť sa pri
výbere materiálu na výstavbu iba cenou a príležitostnými "akciami" vyhlasovanými
predajcami materiálov. Treba brať do úvahy aj skutočnosť, že drahší materiál, alebo
súčasť stavby pri nákupe, sú často lacnejšie v prevádzke, pričom toto pravidlo platí
aj naopak.
Najmä pri konzultáciách s projektantmi typových domov a stavebným dozorom získate veľa cenných poznatkov, ktoré vám prinesú úžitok pri vašej
stavbe.
Snahou KOMBI programu je doplniť váš stavebný zámer o takú kombináciu
finančných produktov, ktoré vám umožnia stavať nie tým "najlacnejším", ale
pre vás najefektívnejším spôsobom.
Už sme naznačili, čím sa výstavba pomocou KOMBI programu líši od
bežnej stavby: predovšetkým množstvom služieb, ktoré stavebník získa - a to
vo všetkých etapách spolupráce. Pri výbere projektu, pozemku, pri príprave
výstavby, pri samotnej výstavbe - najmä technické poradenstvo, pri dokončovaní
stavby - služby bytového architekta, finančné služby prostredníctvom vášho osobného finančného poradcu počas celej výstavby, možnosti získania zliav cez členstvo v klube KOMBI programu...
Stavebníci oceňujú, že si môžu vybrať z troch variantov výstavby, ktoré sa líšia
rozsahom spolupráce stavebníka a dodávateľa stavby. Od pomoci pri obstaraní materiálu na celý rodinný dom pre individuálnych stavebníkov, čo dávajú prednosť svojpomocnej výstavbe, cez komplexné moduly, kde sa materiál dodáva aj s prácou od špecializovanej
spoločnosti, až po kompletnú dodávku stavby na kľúč pre tých, ktorým čas nedovolí intenzívne
sa venovať stavbe vlastného rodinného domu. A pretože je každý z týchto variantov doplnený
o možnosti prefinancovania vášho stavebného zámeru veríme, že si tu každý nájde nielen ten "svoj
dom", ale vyberie si v spolupráci s naším poradcom aj ten najlepší spôsob, ako stavbu uskutočniť.
A ak si predsa nevyberie? Vtedy vám naši projektanti pripravia dom, s ktorým budete určite spokojní.
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Silné spoločnosti sa združili, aby priniesli na náš trh
30 kvalitných rodinných domov z prírodných materiálov.
Projekty overené dodávateľmi
Pohodlná výstavba
Zľavy na materiálové sady
Prírodné materiály na výstavbu
Široká ponuka služieb
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Klub KOMBI programu
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Čo je KOMBI PROGRAM?
Každý, kto sa raz rozhodol stavať vlastný

ným sporením a hypotekárnym úverovaním.

rodinný dom si pamätá, že na začiatku boli

Do KOMBI programu sú zapojené

nekonečné úvahy a kalkulácie. Pre aký

spoločnosti, ktoré garantujú vysokú kvalitu

❍ výmery väčšiny domov nepresahujú

dom sa rozhodnúť? Veľký, menší, prízemný

materiálov a poskytujú mu výrazné finančné

štátom určenú hranicu umožňujúcu

či poschodový? S pivnicou alebo bez nej?

zľavy, čím KOMBI program cenovo sprís-

občanom uchádzať sa o podporu zo Štát-

Kde získať pozemok? V neposlednom rade

tupňuje predovšetkým materiálovú sadu na

neho fondu rozvoja bývania,

- z čoho výstavbu financovať, ako získať

výstavbu. Navyše ho dopĺňa celým radom

❍ cena produktu nebude vyššia ako

najvýhodnejšie materiál, na akú firmu sa

služieb, od poradenstva, cez dopravu až po

maximálna možná cieľová suma v staveb-

obrátiť pri výstavbe, aký finančný produkt si

kontrolu kvality prác.

nom sporení

dostatočne komfor tných pre bývanie
štvorčlennej rodiny,

❍ stavať sa bude iba z tradičných prírod-

zvoliť, bude na to všetko dostatok peňazí?
Na viacero z týchto otázok dokáže už

ných materiálov najvyššej kvality,

dnes zodpovedať nový produkt na sloven-

❍ zákazník si môže zvoliť taký variant výs-

skom trhu bývania - KOMBI program.

tavby a následne zmluvu, ktorá najviac vy-

Vznikol ako výsledok spolupráce

hovuje jeho potrebám, požiadavkám - s

renomovaných spoločností a s podporou

ohľadom na jeho časové a finančné

stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s.

možnosti,

KOMBI program je určený predovšetkým

❍ cena pre zákazníka je jednou z na-

pre dynamické mladé rodiny, ktoré chcú

jvýhodnejších na slovenskom trhu pri za-

bývať vo vlastnom rodinnom dome, majú

chovaní najvyššej kvality,
❍ kompletná a úplná dodávka mate-

podmienky a sú ochotné sa na určitý čas
rozumne zadĺžiť. Program im umožňuje vybrať si z viacerých možností spôsobu výs-

Základné charakteristiky KOMBI programu:

tavby, pričom na každý z nich je vytvorený

❍ základom produktu sú osvedčené ty-

model financovania, podporovaný staveb-

pové projekty. Umožňujú výstavbu domov

riálovej sady šetrí čas a peniaze stavebníka.
V súčasnosti sú k dispozícii tri produkty
KOMBI programu: Hobby, Modul, Profesionál.

hobby
Materiálová sada na hrubú stavbu v
zásade obsahuje:

s porenie. S tavebník môže čer pať
stavebný úver alebo medziúver do výšky

❍ obvodové murivo,

cieľovej sumy 600 000,- Sk. Návratnosť

❍ priečky,

stavebného úveru alebo medziúveru je

určený stavebníkom, ktorí sa rozhodli

❍ stropný systém,

zabezpečená formou ručiteľského

pre stavbu svojpomocou. Podľa vy-

❍ murovaciu maltu,

záväzku ručiteľov.

braného typového projektu si môžu za-

❍ komín (pokiaľ je v projekte),

k ú p i ť m a te r i á l o v ú s a d u , p r i č o m

❍ drevený krov,

najvýraznejšia zľava je pri objednávke

❍ kompletnú strešnú krytinu,

rodinní príslušníci často nedisponujú

materiálovej sady na hrubú stavbu.

❍ strešné okná (pokiaľ sú v projekte),

majetkom, ktorý by mohol byť predme-

Výrobcovia materiálov zároveň poskytu-

❍ klampiarsku súpravu.

tom záložného práva.

Produkt KOMBI program - Hobby je

V tejto fáze stavebník alebo jeho

jú technické poradenstvo prostredktorí sú na celom Slovensku.
( Ko n t a k t y s ú u ve d e n é n a o b á l ke
katalógu.)

Najvýhodnejší spôsob financovania

Využitím takto navrhnutej finančnej

kúpy pozemku alebo materiálovej sady

ponuky získa nehnuteľný majetok,

n a h r u b ú s t a v b u p ro s t r e d n í c t v o m

ktorý sa po jeho ocenení môže stať zá-

b a n ko v ý c h p ro d u k to v j e s t a v e b n é

kladom následných úverových vzťahov.

rodinné domy

...

níctvom svojich oblastných zástupcov,
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modul
Tento spôsob výstavby je pre stavební-

zabezpečení návratnosti možno vy-

ka náročnejší na čas a organizáciu

chádzať z už existujúceho majetku, preto

následnosti objednávania jednotlivých

reálne existuje možnosť zriadenia

Produkt KOMBI program - Modul je

modulov. Výhodou systému však je

záložného práva na nehnuteľný majetok

určený stavebníkom, ktorí si chcú objed-

dodávka prác od spoločností, ktoré sú

(výsledok prvej etapy výstavby). Pre tento

nať materiálové sady spolu s príslušnými

odporúčané, vyškolené, prípadne certi-

druh ručenia v zásade postačuje výstav-

stavebnými prácami:

fikované výrobcami materiálov. Dodá-

ba v stave základov a základovej platne.

materiálová sada + práce = stavebný

vatelia majú dobre zvládnutú technológiu

❍ Požiadať o prípravu hypotekárneho

modul

práce s objednaným materiálom, čo sa

úveru. Ručenie je obdobné ako pri

prejavuje v dosahovaní solídneho štan-

stavebnom sporení, pričom pri výške

dardu kvality prác požadovanej výrobca-

požadovaného hypotekárneho úveru je

mi a to bez strát a zbytočných odpadov.

potrebné prehodnotiť vašu možnosť zís-

Pre ilustráciu:
Príklad 1:
materiálová sada na hrubú stavbu +
práce na hrubej stavbe = modul
hrubej stavby
Príklad 2:
kompletné materiály na vnútorné
a vonkajšie omietky a potery + práce
= modul omietok a poterov

Pri tejto forme výstavby poskytujú

kať nárok na štátny príspevok na úrokovú

výrobcovia technickú kontrolu na stavbe,

sadzbu. V takom prípade maximálna

kde technici majú prístup a vykonávajú

možná výška hypotekárneho úveru by

kontrolu správneho zabudovávania

bola 2 500 000,- Sk. Pri oboch formách

používaných materiálov.

financovania výška maximálne možného

Pre finančné zabezpečenie tejto etapy

úveru závisí od celkovej bonity žiadateľa,

výstavby, následne nákupu ďalších mo-

jeho zadĺženosti ako aj schopnosti splá-

Stavebníci si tento spôsob výstavby

dulov až do ukončenia rodinného domu,

cať mesačné splátky z poskytnutého

zvolia z toho dôvodu, aby si mohli stavbu

si môžete zvoliť niektorú z nasledovných

úveru.

dobre finančne rozvrhnúť a postupne si

možností:

objednávať tie moduly, na ktoré majú fi-

❍ Použiť ďalšiu alebo viaceré zmluvy o

par ametrov si môžete urobiť na

nančné krytie.

stavebnom

www.kombiprogram.sk.

Predbežný
s porení,

pričom

pri

prepočet

týchto

profesionál
Produkt KOMBI program - Profesionál

zhodnotenia nehnuteľného majetku o

v plnom rozsahu svoje vlastné zdroje,

vykonané stavebné práce a zabudovaný

alebo si vyberie typ domu, na ktorý mu

materiál, povolí ďalšie čerpanie. Po

vlastné zdroje celkom nepostačujú.

dokončení

a

kolaudácii

novo-

je určený tým stavebníkom, ktorým ich

Financovanie spôsobu výstavby na

postaveného rodinného domu môže byť

profesionálne pracovné zaťaženie neu-

kľúč je najjednoduchšie a najrýchlejšie

vykonaná zmena zaručenia. Takto sa až

možňuje venovať sa stavbe každý deň a

prostredníctvom hypotekárneho úveru.

do s platenia hypotekár neho úver u

sledovať "akcie" pri predaji materiálov.

Predpokladom je, že stavebník vlastní

záložným objektom stane novostavba a

Pretože ich štýl života sa vyznačuje per-

alebo má k dispozícii nehnuteľný maje-

pôvodné zaručenie bude zrušené.

manentnou časovou tiesňou, oceňujú

tok, ktor ý môže byť predmetom

Aj pri tomto produkte je možné s

rýchlu výstavbu z najkvalitnejších mate-

záložného práva. Na základe jeho ocene-

výhodou využiť kombináciu stavebného

riálov a rozhodujú sa pre stavbu na kľúč.

nia a podpísanej zmluvy o dielo na výs-

sporenia a hypotekárneho úveru. Najmä,

Vyberú si projekt, dohodnú štandard stav-

tavbu rodinného domu bude postupne

ak má časť peňazí stavebník na účte

by a jej vybavenia, cenu a zmluvné pod-

čerpať jednotlivé tranže hypotekárneho

stavebného sporenia už nasporenú je

mienky. Ďalej sa stavbe venuje pre-

úveru.

opäť úlohou finančného poradcu aby

dovšetkým dodávateľ a stavebný dozor.

Čerpanie tranží podlieha kontrole hy-

Aj tu je pre stavebníka pripravená ponu-

potekárnej banky, ktorá po preverení

...
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ka financovania, ak sa rozhodne nevyužiť

rodinné domy

zvolil a odpor účal svojmu klientovi
najvýhodnejší spôsob financovania.
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Typový projekt
Katalógový projekt je štandardne vyhotovený v 5 paré.

to aj v zrkadlovom vyhotovení. V prípade záujmu si môžete doobjed-

Každé paré obsahuje:

nať projekt žumpy, garáže resp. dvojgaráže.

❍ projekt architektúry, pôdorysy, rez, krov, podlahy, rozpis

Pri rozhodovaní sa o výbere vhodného rodinného domu z nášho

podláh, okien a dverí, projekt statiky

katalógu, vám veľkou pomôckou môže byť Manuál KOMBI progra-

❍ projekt kúrenia

mu, ktorý ponúka stručný popis jednotlivých domov, zjednodušené

❍ projekt zdravotechniky

pôdorysy ako aj základné informácie o používaných materiáloch v

❍ projekt elektroinštalácie

KOMBI programe a v neposlednom rade aj návod na prefinanco-

Výkresy projektovej dokumentácie sú vypracované v mierke 1:50 a

vanie vášho investičného zámeru.

Spôsob objednávania
Záujemca o projekt z katalógu si môže objednať projektovú dokumen-

Pri realizácii platby použite nasledovné údaje:

táciu a pokiaľ ešte nie je pevne rozhodnutý, tak aj Manuál KOMBI pro-

Študio - 21plus, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava 1

gramu.

Peňažný ústav: Tatra banka, číslo účtu: 2621191187/1100

Manuál KOMBI programu je možné zakúpiť priamo vo firme Študio 21
alebo objednať na dobierku po vyplnení a zaslaní priloženej objed-

Objednanú projektovú dokumentáciu vám Študio 21 zašle v dohodnu-

návky, alebo objednať na www.kombiprogram.sk.

tom termíne na dobierku, alebo si ju klient môže prevziať osobne.

Projekt rodinného domu, dodávku materiálovej sady (MS), hrubej stavby (HS) alebo rodinného domu na kľúč (RD) je možné objednať si

Dodacie lehoty:

osobne alebo písomne. Klient vyplní objednávku a uhradí zálohu vo

Normal: do 10 dní od zaplatenia zálohy

v cene projektu

výške určenej sadzobníkom, ktorý sa nachádza na všetkých pre-

Expres: do 3 dní od zaplatenia zálohy

príplatok 25%

dajných miestach KOMBI programu. Záloha pri objednávke MS, HS,
RD je jednotná pre všetky typy projektov. V prípade písomnej objed-

V prípade zrušenia objednávky klient zaplatí sankčné poplatky v zmysle

návky klient zašle objednávku spolu s dokladom o zaplatení zálohy

sadzobníka.

(kópia poštovej poukážky, kópia platobného príkazu) na adresu Študia

Ak sa zmenia ceny materiálov Študio 21 si vyhradzuje právo zmien

21 poštou alebo faxom (02/43421022).

v cenníku KOMBI programu.

Objednávka
Objednávam:

❏

Manuál Kombi programu v cene 300 Sk

✁

❏ Projektovú dokumentáciu

Typového domu: .............................................

Typového domu: .............................................................

Typového domu: .............................................
Miesto výstavby:

Mesto: ....................................... ......................

Ulica: ......................................................................................

Investor:

Meno a priezvisko: .............................................

Adresa trvalého pobytu: ..............................................................

PSČ, mesto: ...................................... Telefón: ........................ Mobil: ........................ E-mail: ..............................
Spoluinvestor:
Odber:

❏ osobne ❏ poštou

...................................................

........................................................

Dátum a miesto spísania objednávky

podpis objednávateľa

rodinné domy

...

Meno a priezvisko: ................................................................
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KLUB
Na Slovenskom finančnom trhu sa obja-

čných prostriedkov, resp. vytvorené pod-

uplynutí doby fixácie úrokových sadzieb.

mienky na realizáciu svojho zámeru a chcú

❍ Pre zákazníkov, ktorí si vybrali projekt

ho uskutočniť prostredníctvom KOMBI pro-

z katalógu KOMBI programu, ponúka klub

gramu.

možnosť konzultácie s odborníkmi, ktorí mu

vili hypotekárne úvery u nezvykle veľkého

Pre potencionálnych zákazníkov má člen-

pomôžu dotvoriť dom presne podľa jeho

množstva bánk (až 9 má licenciu na ich

stvo v klube obzvlášť veľký význam, nakoľ-

predstáv a potrieb. Klub ponúka možnosť

poskytovanie). Aj štát vytvoril priaznivejšie

ko klub ich bude pravidelne informovať

využiť služby bytového architekta, čím sa

podmienky pre ich uplatnenie. Napriek

o všetkých novinkách týkajúcich sa samot-

môže dosiahnuť vysoký efekt pri zariaďo-

tomu sa hypotekárny úver na obstaranie

ného KOMBI programu, ako aj nových to-

vaní napr. kuchyne, kúpeľne a pod.

rodinného domu ešte stále nestal dostup-

varoch a službách, ktoré ponúkajú zmluvní

❍ Pre zákazníkov, ktorí už stavajú rodinný

ným pre väčšinu občanov. Súvisí to najmä

partneri.

dom z katalógu KOMBI programu, ponúka

s kúpnou silou obyvateľov a ich schopnosťou splácať takýto úver.

klub možnosť konzultácie s odborníkmi
Klub KOMBI programu ponúka:

Ukazuje sa, že veľmi dobre dokážu

priamo na stavbe, aby sa dosiahla štandardná kvalita prác dodávateľských firiem,

akceptovať úver stavebného sporenia a hy-

❍ V spolupráci s KOMBI programom si

dodržiavanie termínov ako aj zrealizovanie

potekárny úver tí potenciálni stavebníci,

členovia môžu uzatvoriť zmluvu o staveb-

prípadných dodatočných zmien v projekte.

ktorí majú časť peňazí už nasporených na

nom sporení s výhodnejšími obchodnými

❍

účte stavebného sporenia. A práve pre

podmienkami ako bežní klienti. Za niekoľko

pravidelne poskytované informácie

tých, ktorí majú záujem sa na stavbu svojho

rokov, ktoré predstavujú čas do realizácie

prostredníctvom zvoleného informačného

domu finančne pripraviť a svoje nasporené

stavebného zámeru tak môžu sporiť na

kanála (písomne, faxom, mailom, CD)

prostriedky neskôr doplniť o hypotekárny

sporiteľskom účte, každoročne získať štát-

o zľavách na tovary, ktoré predávajú ďalší

úver, je tu Klub KOMBI programu.

nu prémiu na všetkých členov rodiny ako aj

zmluvní partneri, čím môžu za výhodných

Klub KOMBI programu môžeme cha-

úroky zo sporenia a v neposlednom rade

finančných podmienok zariadiť kuchyňu,

rakterizovať ako dobrovoľné zoskupenie

získať nárok na výhodne úročený stavebný

kúpeľňu resp. nakúpiť bielu techniku do

ľudí, ktorí už majú podpísanú zmluvu

úver. Uvedená fáza sporenia tak môže

nového domu.

o dodávke niektorého z produktov KOMBI

výrazne znížiť celkové finančné zaťaženie

Členovia spĺňajúci niektorú z uvedených

programu, ale aj tých, ktorí majú predstavu

v čase investovania a znížiť riziko z čerpania

podmienok obdržia klubovú kartu, ktorá ich

o svojom bývaní v rodinnom dome, na jeho

hypotekárneho úveru v prípade výraz-

bude oprávňovať na získanie uvedených

realizáciu zatiaľ nemajú dostatok finan-

nejších zmien úrokových sadzieb po

výhod.

Všetkým členom klubu budú

Vaša cesta k splneniu sna
...

8

rodinné domy

katalog .qxd

19.1.2003

17:46

Page 9

Ako vzniká dom KOMBI PROGRAMU
stavebného povolenia. Tu môže ponúknuť

Výstavba rodinného domu je pre väčšinu z nás investíciou na

svoje služby Študio 21.

celý život. Je preto potrebné, aby sme si vopred dôkladne
zvážili výber stavebných materiálov a rozhodli sa pre tie,

Projektová dokumentácia

ktoré sú zárukou kvality. Prax ukazuje, že nie je rozumné
šetriť pri výbere stavebných materiálov a nakupovať menej

Prvá otázka, ktorú riešite, neraz je: ideme
stavať prízemný, alebo poschodový dom?

kvalitné. V budúcnosti by sme mohli svoje rozhodnutie

Súvisí to aj s výberom pozemku. Projekt a

oľutovať.

pozemok by sme totiž mali vyberať súčasne.

Rodinné domy ponúkané v KOMBI programe sú z kvalitných

Aj keď sa rozhodujete o kúpe typového

prírodných materiálov. Vysoká kvalita výstavby je

projektu z katalógu, je vhodné túto otázku
prediskutovať s autormi projektov.

dosahovaná nielen kvalitou stavebných materiálov. Na

Dostanete niekoľko dobrých rád, týkajú-

stavbu dozerajú oborníci z dodávateľských firiem - zmluvní

cich sa predovšetkým osadenia domu na

partneri KOMBI programu, ktorých prítomnosť je zárukou

pozemok, výberu vhodnej dispozície

dodržiavania technologických postupov.

podľa veľkosti a životného štýlu rodiny.
V prípade, že už máte pozemok, budete
konzultovať prispôsobenie sa okolitej zás-

AKO ZAČAŤ?
Pozemok

výber samotného rodinného domu, ponú-

tavbe, prípadnú ochranu a zachovanie

ka vám KOMBI program možnosť kúpiť si

jestvujúcej zelene.

manuál KOMBI programu, ktorý obsahuje

Zakreslenie domu na pozemok s

technické informácie o konkrétnom rodin-

okótovaním vzdialeností domu od

nom dome a umožní vám tak prekonzulto-

hranice všetkých štyroch strán

Výber pozemku, jeho veľkosti ako aj lokality

vať jeho vhodnosť s pracovníkmi staveb-

parcely, riešenie napojenia domu

závisí hlavne od finančných možností

ných oddelení vydávajúcich stavebné

na ulicu, umiestnenie garáže ako

stavebníka. V zásade platí, že čím menšia

povolenia. Po kúpe typového projektu ro-

súčasti domu na línii kraja pozemku

je výmera pozemku, tým jednoduchší by

dinného domu a podpísaní zmluvy o výs-

nám postupne pomáha dotvárať

mal byť tvar domu. Prax v našich obciach

tavbe so spoločnosťou Študio 21 nasle-

naše predstavy o veľkosti zasta-

ukazuje, ako málo stavebníci vnímajú toto

duje vybavenie územného rozhodnutia a

vanej plochy.

prosté pravidlo. Jednoduché je aj pravidlo,
že prízemný dom má takmer dvojnásobný
nárok na zastavanú plochu ako poschodový s rovnakou úžitkovou plochou. Preto
najmä malé pozemky - okolo 4 árov vyžadujú citlivé zváženie či stavať prízemný, alebo
poschodový dom.
Vo všeobecnosti platí, že mnoho problémov vyrieši parcela s rozmermi minimálne
18 x 40 m, kde máme veľkú slobodu pri
rozhodovaní.
V prípade, že chcete stavať v blízkom
čase, vyber te si pozemok, ktorého
súčasťou sú inžinierske siete. Keďže

rodinné domy

...

veľkosť a charakter pozemkov ovplyvňuje
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Projektová dokumentácia rodinného domu

kúpe typového projektu odpočíta z jeho

celkové náklady výstavby. Na druhej

sa dodáva v piatich paré a obsahuje:

ceny, a to aj v prípade, ak si zakúpite dva

strane poskytuje neoceniteľný úložný

❍ Projekt architektúry

manuály,

priestor navyše.

❍ Projekt statiky

rozhodovanie.

aby

s te

si

uľahčili

❍ Projekt kúrenia
❍ Projekt zdravotechniky

tu, v etape jeho definitívneho schválenia.

Základová doska, alebo pivnica

❍ Projekt elektroinštalácie
Výkresy sú v mierke 1:50.

Túto otázku doriešime ako súčasť projek-

Hrubá stavba
Potom, čo ste získali stavebné povolenie, môže sa začať výstavba - konštruk-

Po dokončení základov pristúpime k výs-

Pre záujemcov o KOMBI program je

ciou základovej dosky alebo pivnice.

tavbe hrubej stavby. Hrubá stavba po-

pripravená ešte jedna možnosť, ktorá im

Väčšina typových projektov umožňuje

zostáva z:

uľahčí rozhodovanie: zakúpenie Manuálu

podpivničenie domu. Vlastnosti zaklada-

❍ obvodového muriva,

KOMBI programu. Manuál je vyhotovený

n i a s t a v by z á v i s i a o d ko n k r é t n e h o

❍ vnútorných priečok,

pre každý rodinný dom. Nenahrádza pro-

pozemku, od pevnosti podložia, sklonu

❍ keramického stropu,

jektovú dokumentáciu, ale obsahuje

svahu a pod. Preto je aj cena zakladania

❍ komína,

dostatok informácií na prerokovanie

individuálna a dá sa určiť iba orientačne.

❍ kompletného strešného systému,

vášho zámeru na stavebnom úrade.

So základmi je úzko spätá i výstavba

❍ klampiarskeho materiálu,

Navyše - čiastka 300,- SK sa vám pri

pivnice, ktorá môže mať značný vplyv na

❍ strešných okien.

Obvodové murivo, vnútorné priečky, strop a vysokoakostná tepelnoizolačná malta sú z tehlového systému POROTHERM od
spoločnosti Wienerberger.

Tehly. Stvorené pre ľudí
Výber stavebného materiálu pre hrubú stavbu patrí k jedným
z najdôležitejších krokov, ktoré ovplyvnia užívateľské
vlastnosti stavby ako celku na celý čas jej životnosti. Na
kvalite murovacieho materiálu je zbytočné šetriť, pretože
tvorí iba 8-12% z celkového rozpočtu domu. Mimochodom takmer toľko predstavujú celkové náklady na dopravu pri
výstavbe rodinného domu - a tam sa ušetriť dá. KOMBI
program dovezie materiál priamo až na stavbu.
nia. Z hľadiska spracovania surovín,

mického črepu poznali už v staroveku,

úrovne technológie a tým aj hľadiska

preto sa dnes môže tehla pochváliť už

kvality finálneho výrobku majú popredné

niekoľkotisícročnou tradíciou. Počas tej-

miesto medzi tehliarskymi výrobkami

to dlhej histórie sa vyvinula do podoby, v

veľkoformátové tehly POROTHERM.

akej ju poznáme dnes. Ako výrobok z

Patria do skupiny priečne dierovaných

prírodných surovín, hliny a vody, má tú

te h á l , k t o r é s ú o k r e m d i e r o v a n i a

v ý h o d u , ž e v s e b e s p á j a ko m p l ex

ľahčené aj v črepe prostredníctvom vy-

vynikajúcich vlastností z hľadiska býva-

horievajúcich ľahčív.

...
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S p ô s o b v ý s t a v by n a p e ro a d r á ž ku
umožňuje rýchle napredovanie stavby,
znižuje spotrebu malty a navyše je stavba mimoriadne presná, čo oceníme pri
úspore omietok.

Životné prostredie
Vývoj, výroba a použitie veľkoformátových ľahčených tehál priniesli so sebou výrazné obmedzenie znečistenia životného prostredia počnúc znížením
spotreby energie pri ich výrobe až po úspory na vykurovanie stavieb.

Z á ro v e ň v š a k zo s t á v a j ú z a c h ov a n é
požadované mechanické vlas tnos ti
tehlového muriva.

Prečo stavebný systém?

Preto je možné doviezť materiálovú

dispozičného riešenia, statiky, stavebnej

sadu na hrubú stavbu - stavebný systém

fyziky, požiarnej odolnosti, ekológie a

Wienerberger - výrobca POROTHERMu

POROTHERM - ako skladačku priamo

kvality bývania.

n e p o n ú k a l e n te h l y, a l e ko m p l e t n ý

na vašu stavbu. Skúsený murár s dobrý-

stavebný systém, ktorý zahŕňa:

mi pomocníkmi si s ňou hravo poradí.

Preto môžu ľudia domy postavené zo

❍ tehly pre obvodové steny + tepel-

Pre dosiahnutie 100-percentnej kvality

s t avebného sy s tému POR OTHERM

noizolačné malty a omietky,

murovacích prác je k dispozícii našim

využívať po celé generácie.

❍ tehly pre vnútorné nosné steny,

zákazníkom inštruktážna kazeta. Prípad-

❍ tehly pre deliace priečky,

nú radu počas výstavby vám telefonicky,

❍ preklady a stropný systém.

alebo osobne na vašej stavbe
r a d i p o s k y t n ú te c h n i c i
spoločnosti Wienerberger.

Preto sa dom postavený
z tehál POROTHERM
m ô že

pochváliť

všetkými výhodami
ktoré v sebe tehla
spája.

Preto dom potom
a ko

celok

spĺňa

náročné požiadavky

rodinné domy

...

navrhovania z hľadiska
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Po dokončení obvodových múrov a priečok začíname s konštrukciou strechy. V domoch KOMBI programu je strecha tvorená
z drevenej konštrukcie, pálenej strešnej krytiny od spoločnosti Tondach, ktorá na svoje výrobky poskytuje záruku až 33 rokov

Strecha z prírody
Strecha je od nepamäti považovaná za symbol bezpečia.

Výber strešných krytín na slovenskom

Je to preto, že jej hlavnou úlohou je poskytnúť útočisko pred

trhu poskytuje celý rad možností. Okrem

nepriazňou počasia. Ak má strecha skutočne spĺňať svoju

tradičnej, pálenej škridly sú na ňom

prvotnú funkciu, neradno šetriť na investíciách. Táto rada

ďalšie, alternatívne druhy výrobkov betónová krytina, plech, či asfaltové pásy.

neplatí len pre novostavby, ale aj pre rekonštrukciu
staršieho domu. Preto je dobré si preštudovať nielen aký

Aké sú jedinečné vlastnosti pálenej

základný materiál výrobca ponúka - ale tiež, čo tvorí jeho

krytiny? Už zo samotnej podstaty

príslušenstvo. Pretože práve bohatosť a kvalita príslušenstva

základnej suroviny - 100% prírodnej hliny vyplývajú vlastnosti, z

často rozhoduje o trvanlivosti strechy po desiatky rokov
a vlastnosti materiálu krytiny určujú kvalitu bývania.

ktorých spomenieme len tie
najdôležitejšie: mrazuvzdornosť,
odolnosť voči UV-žiareniu - farebná

Strecha sa skladá z vrstiev, ktoré plnia

pred

povrchovou,

stálosť tak prírodnej škridly, ako aj

viaceré funkcie v závislosti od charakte-

účelovou alebo technologickou vodou vo

farebne upravovanej - engoby ale-

ristických materiálov a ich konštrukčných

všetkých skupenstvách.

bo glazúry, odolnosť voči kyslým

usporiadaní v streche - od nosnej, hy-

Strechy rozdeľujeme do piatich základ-

d a ž ďo m a z á s a d i t ý m l á t k a m ,

droizolačnej a parotesnej funkcie, cez te-

ných skupín, a to podľa sklonu von-

pevnosť, nenahraditeľný pocit

pelnoizolačnú, či podkladovú funkciu a

kajšieho povrchu krytiny (ploché, šikmé a

tepla a pohody.

mnohé ďalšie.

strmé), podľa vonkajšieho tvaru (napr.

Z hydroizolačného hľadiska zabezpečuje

sedlová, valbová, vežová a pod.), podľa

Z hľadiska montáže strechy je dôležité

krytina Tondach ochranu podstrešných

využitia, podľa druhu použitej krytiny a

použitie kompletného strešného systému

priestorov a niektorých vrstiev strechy

podľa skladby strešného plášťa.

Tondach.

atmosférickou,

Okrem už spomenutej hydroizolačnej
funkcie je dôležité myslieť na zateplenie
strechy. Medzi izoláciu a krytinu bude
totiž treba položiť poistnú hydroizolačnú
fóliu.
Nasleduje pripevnenie kontralát v smere
krokiev, ktoré vymedzia priestor medzi
krytinou a poistnou hydroizolačnou fóliou.
Tento priestor slúži na prevetrávanie
vzniknutej medzer y pod kr ytinou, čo
zaručuje jej dlhšiu životnosť. Prevetrávanie priestoru pod škridlou zabezpečuje
vzduch privedený pod škridlu v mieste odkvapu. Odvádza sa vetracím pásom pod
hrebenáčmi a vetracími škridlami. Otvory
pre prívod vzduchu sú proti vtákom a
hmyzu chránené položením ochrannej
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Strecha je práca najmä pre
odborníkov
S výstavbou či rekonštrukciou strechy sú
nerozlučne späté dve profesie - pokrývač
a klampiar. Skutočne skúsení remeselníci
vedia, že obidve profesie musia spolupracovať počas celej výstavby strechy.
Práce, ktoré vykonávajú sa totiž prelínajú
a dopĺňajú.

sieťky. Zanedbanie vetrania spôsobuje

tranie je potrebné aj v prípade, že pod-

kondenzáciu vlhkosti na spodnej strane

krovie nebude obývané.

škridiel, čo sa niekedy omylom považuje

Preto nepodceňujme funkciu príslušen-

za presiakavosť krytiny. Primerané ve-

stva strešnej krytiny.

Jedným z najatraktívnejších priestorov v dome je podkrovie. Základom kvality takéhoto priestoru je dostatok denného svetla,
čerstvého vzduchu a s tým súvisiaci aj výhľad na okolie.
Aby sme tieto prvky zabezpečili pod šikmou strechou, optimálnym riešením je použitie strešných okien VELUX, európskeho
lídra v tejto oblasti.

Strešné okná
Základným materiálom na výrobu

medzi ktoré patria v prvom rade pevnosť,

Spoločnosť VELUX ponúka

strešných okien VELUX je kvalitné drevo

trvácnosť, vynikajúce izolačné vlastnosti a

strešné okná, ktoré zapadajú

severskej borovice. Tento materiál sa

prirodzená krása.

používa z viacerých praktických dôvodov,

Jedinečné vlastnosti tejto suroviny sa zná-

do filozofie KOMBI programu.
Okná sú vyrobené
z prírodného materiálu
a majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Celková
koncepcia strešných okien
VELUX je zameraná na
úsporu energie, príťažlivý
dizajn a zároveň jednoduchú
a pohodlnú manipuláciu
a údržbu.
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sobujú technológiou spracovania, pri
ktorej sa jednotlivé profily skladajú z viacerých vrstiev, čo má pozitívny vplyv na
tvarovú stálosť. Povrchové ošetrenie bezfarebným akrylátovým lakom slúži nielen
ako ochranný náter, ale zvýrazní tiež
prirodzenú kresbu dreva.
Z hľadiska funkčnosti sa najviac osvedčili
kyvné strešné okná s rukoväťou v hornej
časti krídla v celej jeho šírke. Tento typ
odporúčame aj pre projekty a rodinné
domy v katalógu KOMBI programu. Kyvné
okno má mnoho výhod: umožňuje účinné
vetranie, krídlo sa dá úplne pretočiť a pohodlne umyť i z vonkajšej strany a čo je
najdôležitejšie - priestor pod oknom
môžete hospodárne využiť, napr. na
umiestnenie nábytku bez toho, aby ste
mali sťažený prístup k ovládaniu okna.
Pri umiestnení strešných okien do strechy
hrá veľkú úlohu jednoduchosť montáže.
Pokiaľ staviate svojpomocne, časovo
nenáročnú montáž zvládnete podľa
jednoduchého návodu.
V každom prípade je potrebné pamätať

cie teleso,

Strešné okná VELUX je možné ovládať

najmä na tri základné pravidlá:

3. ostenie v hornej časti okna musí byť

viacerými spôsobmi. Sami si vyberte va-

rovnobežne s podlahou a v dolnej časti

riant, ktor ý vám vyhovuje. V ponuke

1. okno má byť umiestnené v takej výške,

zvislé, čím získate viac svetla.

nájdete manuálne ovládanie pomocou

aby ste mali výhľad posediačky i posto-

Pre KOMBI program montujú strešné okno

tyče a povrázku a pre menej prístupné mi-

jačky,

odborní pracovníci, ktorí prešli školením na

esta, napríklad nad schodmi, elektrické

2. pod strešné okno umiestnite vyhrieva-

montáž strešných okien VELUX.

ovládanie.

Súčasťou
Súčasťou hr ube j s t a vb y je tie ž k omíno vý sy s tém. V domoch K OMBI pr ogr amu je t o k omíno vý sy s tém od
s poločnos ti Schiedel, ktor
ktor ý je eur óps kym lídr om v o výv o ji komíno
komíno vých sy s témo v.

Komíno vý sy s tém
Spoločnosť Schiedel Slovensko ponúka záujemcom

Koncept vykurovania vášho rodinného

o KOMBI program komínové systémy vysokej kvality.

domu musí brať do úvahy aj sku-

Komínové systémy Schiedel sú zárukou bezpečnosti,

točnosť, že môže dôjsť k poruche na
elektrickom vedení, príp. k prerušeniu

pohody a nezávislosti stavebníka a svojou univerzálnosťou

dodávky plynu. Preto je dôležité si pri

zapadajú do filozofie KOMBI programu.

výbere komínového telesa zvoliť taký
d r u h ko m í n o v é h o s y s t é m u , k t o r ý

...
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umožní za každých okolností zmenu
paliva.
Komínové systémy Schiedel sú pre takúto zmenu pripravené, 30 ročná garancia
na komínové systémy Schiedel a ich univerzálnosť to len potvrdzuje. Kvalitný
komínový systém je poistkou a zároveň
vkladnou knižkou do budúcnosti. Máte
možnosť šetriť prostredníctvom zmeny
paliva a ste nezávislí.
Pohoda pri rodinnom krbe je častým
slovným spojením. Takúto pohodu je
m o ž n é v y t v o r i ť v ďa k a k r b u a l e b o
k a c h ľo v e j p e c i . V z h ľa d o m n a d r u h

Všetky vaše požiadavky týkajúce sa

použitého paliva v takýchto spotrebičoch

ko m í n o v é h o s y s t é m u o d p o r ú č a m e

treba i v tomto prípade zvoliť správny

prekonzultovať s projektantom, ktor ý

ko m í n o v ý s y s t é m , k to r ý b e z p e č n e

vám poradí zostavu komínového telesa,

odvedie spaliny a i v prípade vyhorenia

zodpovedajúcu zvolenému systému

sadzí v komínovom prieduchu odolá

vykurovania v rodinnom dome.

vysokým teplotám.

Komín sa dodáva na stavbu s
kompletným príslušenstvom,
vrátane ukončenia komína
prefabrikovaným plášťom.
Komínové systémy Schiedel sú zárukou
spokojnosti užívateľa. Sú riešením pre
bezpečný odvod spalín od tepelných
spotrebičov a samozrejmosťou je záruka
na 30 rokov.

Schiedel poskytuje 3-násobnú záruku na 30 rokov:
❍ na bezpečnosť komína pri vyhorení
sadzí,
❍ proti prevlhnutiu,
❍ proti korózii.
Preto veríme, že komínové systémy
Schiedel pris pejú svojou kvalitou a
spoľahlivosťou k pohode vašej rodiny.

V tejto fáze výstavby je hotová hrubá stavba. Môže byť ocenená a použitá na zaručenie stavebného alebo hypotekárneho
úveru, ktorým získate ďalšie finančné zabezpečenie stavby.

rodinné domy
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Ďalším krokom sú okná a vstupné dvere, v domoch KOMBI programu sú to drevené výrobky od spoločnosti Weser.
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Okná - dvere
Firma WESER privítala
možnosť zúčastniť sa na

Výhodou ponuky pre
k l i e n to v

programu je

KOMBI programe, ktorý

produkt

spojením významných firiem

vysokej eu-

v stavebníctve stavil na

rópskej

profesionalitu jednotlivých

úrovne vyrobený

zložiek a umožnil tak

KO M B I

v

tuzemských

uzavrieť navzájom prepojený

podmienkach.

kruh zákazník - výstavba -

Napriek tomu, že firma

zákazník. Stavebník ušetrí

WESER je na slovenskom trhu re-

veľa času, núka sa mu

latívne krátko, pomer kvalita a cena
potvrdzujú nielen významné referencie

optimálny pomer medzi

na slovenskom trhu, ale aj história

kvalitou a cenou ako aj

firmy, ktorú v roku 1903 v Nemecku

garancia odborného

založila a odvtedy úspešne vedie

zhotovenia a servisu.

už štvrtá generácia rodiny Langeovcov.

Aké výhody ponúka
spoločnosť WESER pre
stavebníkov?

Okná a dvere sú významným
architektonickým pr vkom
konštrukcie budov, ktoré
ako
jediné
dotvárajú
jednej

na

strane

celkový obraz z exteriéru, ale zároveň aj vytvárajú a významne dopĺňajú príjemnú atmosféru z interiéru. Okrem estetickej stránky
musia spĺňať tie najprísnejšie požiadavky
na funkčnosť, bezpečnosť, zvukovú a tepelnú izoláciu. Kvalitné okná a dvere sa
dnes už nekupujú ako sériový výrobok.
Čo sa týka vyhotovenia, farby i rozmeru
je každé okno originál pre každý objekt.
Remeselná zručnosť, výrazný dizajn,
výberový prírodný materiál a precízna
technológia - to je filozofia firmy, ktorá
v á š m u ro d i n n é m u d o m u d o d á č a ro
osobnosti.

...
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Preto firma WESER zosúladila kvalitu
a úžitky svojich výrobkov do série KOMBI,
ktorá je určená výhradne pre klientov
KOMBI programu. Okrem poradenstva
dostávajú zákazníci aj priamo na mieru
vyhotovené okná a dvere. T ie majú
vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti, čo
má pri neustále rastúcich cenách energie obrovský význam.
Séria KOMBI programu je štandardne
v y b a v e n á b e z p e č n o s t n ý m ko v a n í m
stupňa WK1 so stavačom krídla novej
generácie a poistkou proti chybnému
ovládaniu.

Takto vybavené okná i dvere ideálne dopĺňajú a uzatvárajú hrubú stavbu z kvalitných materiálov KOMBI programu.

Príjemná tepelná pohoda sa vo vašom vysnívanom dome nezaobíde bez optimálneho vykurovania. Aby ste sa v ňom cítili príjemne aj v najtuhšej zime o to sa postará vykurovacia technika Viessmann.

Vykurovanie
Do KOMBI programu sme na výber pripravili dva typy

Nízkoteplotný kotol Vitopend 100 pred-

nástenných kotlov. Obidva majú nielen rovnaký dizajn, ale aj

stavuje štandardnú alternatívu. Tento mo-

technický princíp. Sú vybudované na základe platformovej

derný kotol sa vyznačuje tichou,
spoľahlivou prevádzkou. Vďaka plynule

stratégie Viessmann spájajúcej jednotlivé funkčné skupiny

regulovanému výkonu v rozsahu 10,5 až

do stavebných prvkov: skriňa, Aqua-blok - hydraulická časť,

24 kW sa prispôsobí okamžitej potrebe

regulátory a samotné tepelné výmenníky s horákmi.

tepla. Navyše sa dodáva izbový termostat

Konštrukcia nástenných kotlov umožňuje ich jednoduchú

s týždenným programom, ktor ý vám
umožní jednoduchú reguláciu teploty
v miestnosti a jej prispôsobenie vašim

komponenty vykurovacieho systému bližšie.

požiadavkám bez nutnosti zásahu.

rodinné domy
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montáž, údržbu a servis. Predstavme si teraz niektoré
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Pr e t ý c h , k to r í s i že l a j ú z n í ž i ť p r e vádzkové náklady na vykurovanie je k
dispozícii nástenný kondenzačný kotol
Vitodens 100. Tento kotol, využívajúci
dodatočné teplo obsiahnuté v spalinách,
dokáže znížiť spotrebu zemného
plynu až o 15 %. Vďaka ekvitermickému regulátor u prispôsobuje teplotu
vykurovacej vody vonkajšej teplote, čo
prispieva k mimoriadne nízkym tepelným
stratám vo vykurovacom systéme. Pre
z j e d n o d u š e n i e o b s l u hy s a d o d á v a
d i a ľ ko v é

ovládanie

umožňujúce

jednoduché nastavenie normálnej a redukovanej teplot y ako aj voľbu prevádzkového režimu kotla.

...
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Prepracovaná konštrukcia výmenníka z
hrubostennej zliatiny hliníka a kremíka
zaručuje dlhú životnosť a prevádzkovú
bezpečnosť. Komfortnú prípravu teplej
pitnej vody zabezpečuje zásobníkový
ohrievač Vitocell-W 100 o objeme 120
litrov. Ten v spolupráci s kotlom pripraví
v každom momente dostatok teplej vody
s konštantnou teplotou.
Každý radiátor vykurovacieho systému je
vybavený termostatickým ventilom a termostatickou hlavicou, čo umožní pohodlnú reguláciu teploty v jednotlivých
miestnostiach. Tak môžete v každej nas taviť teplotu podľa toho, na čo sa
využíva, čo prispieva aj k úspore paliva.
Celý vykurovací systém je optimalizovaný
a jeho komponent y sú navzájom odladené. Vďaka tomu bude vaša nová kotolňa nielen stopercentne funkčná, ale aj
pekná. Dlhoročné skúsenosti jedného z
najväčších a najuznávanejších výrobcov
vykurovacej techniky firmy Viessmann sú
zárukou, že aj u vás doma bude teplo s
vynaložením minimálnych prevádzkových
nákladov.

Po uzavretí stavby sa môžu začať práce v interiéri. Na rad príde zateplenie a utvorenie vnútorného plášťa strechy, s ktorým má
dlhoročné skúsenosti spoločnosť Izomat. Jej zatepľovací systém NOBASIL je zárukou pohody nielen v zime, ale aj v sparnom lete.

Zateplenie strechy
K celkovej kvalite a pohode podkrovného priestoru

Vhodne vybraný izolačný materiál ušetrí

rodinných domov KOMBI programu prispievajú tepelnoizolačné

vo vykurovacom období až 25 % ná-

výrobky. Pri ich voľbe a návrhu treba zohľadniť klimatické,

kladov na vykurovanie. Na zateplenie

konštrukčné a prevádzkové podmienky objektu. Správna
voľba a hrúbka tepelnej izolácie majú rešpektovať

šikmých striech sa odporúča použiť
ľahšie materiály v objemových hmotnostiach 30 až 55 kg/m3 v tvare dosiek ale-

tepelnoizolačné podmienky, optimálnu klímu a pohodu

bo pásov. V skladbe strešného plášťa

v prostredí, odhlučnenie priestorov a maximálnu úsporu

má tepelnoizolačná vr stva nenahra-

energií.

diteľnú úlohu. Izolácia sa najčastejšie

rodinné domy
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ukladá medzi krokvy, prípadne na ich
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vnútornú alebo vonkajšiu stranu do pomocných

ro š to v.

NOBASIL je chemicky neutrálny,

Na

nemá agresívne účinky ani v kon-

zatepľovanie šikmých striech

t a k te s ko v o v ý m i p r v k a m i

sa používajú najmä dva sys-

stavieb, je stály a má neobme-

t é my - s o d v e t r a n o u

dzenú životnosť.

vzduchovou medze-

Tre t i e t i s í c -

ro u a b e z v z d u -

ro č i e

tisícročím zni-

V našich klima-

žovania spotreby

tických pod-

energií. Tomu je

mienkach

podriadený celkový

sa odpor ú-

výber vysokokvalit-

č a j ú o d ve -

ných materiálov pre

trané

rodinné domy KOMBI

strechy,
lebo

programu.
pri

tomto systéme

NOBASIL je te-

Aj NOBASIL je výrobkom, ktorý výrazne

sa intenzívnejšie odvetráva kondenzát

pelný, zvukový a protipožiarny izolant v

znižuje energetickú náročnosť budov a

vznikajúci v strešnom plášti. Vďaka vynika-

jednom výrobku. Je odolný voči vode a

šetrí ich majiteľom vysoké náklady na

júcim tepelnoizolačným, protihlukovým a

m i k r o o r g a n i z m o m . J e d i f ú z ny, č o

vykurovanie či ohrievanie vody. Všetky

protipožiarnym vlastnostiam sa používajú

dovoľuje celej stavbe dýchať a zachovať

výrobky sú certifikované a hygienicky

najmä minerálnovláknité materiály.

v nej príjemnú vnútornú mikroklímu.

testované.

...
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Jednoducho sa s nimi manipuluje, dajú
sa ľahko rezať a sú odolné proti plesniam aj mikroorganizmom. Tieto vlastn o s t i i c h p r e d u rč u j ú n a ú s p e š n é
používanie v stavebných konštrukciách,
dôležitý je však správny výber a použitie
jednotlivých výrobkov NOBASIL.

Po zateplení strechy nasleduje montáž sadrokartónových dosiek. Kvalitou spomedzi ostatných vynikajú výrobky spoločnosti
Rigips. A v prípade, že sa rozhodnete pre dom z KOMBI programu, budú samozrejmou súčasťou vášho rodinného domu.

Vnútorný plášť strechy
Rigips ponúka širokú paletu výrobkov a systémov pre

Konštrukcie Rigips spĺňajú aj všetky

oblasť suchej vnútornej výstavby. Sortiment výrobkov

požiadavky požiarnej ochrany (napr.

a konštrukčných systémov vyplýva z požiadaviek trhu

požiarna odolnosť F 30 až F 90).

a praktického využitia.
Sú výsledkom dlhoročného vývoja a neustále sa vyvíjajú

Systém pre tisíc nápadov

a prispôsobujú novým nárokom a požiadavkám stavebnej

Rigips ponúka vo svojom rozsiahlom

praxe.

programe riešenie všetkým tým, ktorí
chcú robiť interiér vlastnými rukami. Pre
stavebnom procese suchej výstavby sa

i n d i v i d u á l n e č l e n e n i e v n ú to r n é h o

dosiek Rigips so zvukovo a tepelnoizo-

do existujúcej stavebnej konštrukcie

p r i e s to r u , p r e v ý s t a v b u k u c hy n e ,

lačnými materiálmi všetky požiadavky na

n e z a b u d u j e v l h ko s ť. V y b u d o v a n é

kúpeľne či celého podkrovia, ponúka

hospodárnu výstavbu s vysokým štan-

priestor y sa môžu používať bezpro-

Rigips rozsiahly program dosiek a prí-

d a r d o m b ý v a n i a . P r i o s ve d č e n o m

stredne po dohotovení.

slušenstiev.

rodinné domy
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Systémy Rigips spĺňajú kombináciou
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Prednosti systému Rigips, ktorého
výborné vlastnosti sa v praxi už osvedčujú
dlhé roky sú:
❍ úspora času a nákladov
pri výstavbe,
❍ jednoduché rýchle a čisté
spracovanie,

...

22

rodinné domy

❍ zlepšenie tepelnej a zvukovej
izolácie,

Pre výstavbu s KOMBI programom sú
pripravené montážne firmy vyškolené a

❍ regulácia mikroklímy,

certifikované spoločnosťou Rigips, ktoré

❍ príjemný pocit pri obývaní

spoľahlivo vykonajú vnútorné opláštenie

priestorov,
❍ podpora zdravého životného
prostredia,
❍ zvýšenie protipožiarnej ochrany.

stavby.
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Ďalším krokom je tvorba poterov a vnútorných ako aj vonkajších omietok.

Omietky a potery
Spoločnosť Baumit ako popredný slovenský producent
stavebných materiálov ponúka záujemcom o výstavbu
rodinného domu formou KOMBI programu širokú paletu

Pre riešenie vonkajších omietok a
fasády vám ponúkame taktiež možnosť
voľby.

výrobkov a ucelených systémov od vnútorných a vonkajších

Nadštandardnou odporúčanou alter-

omietok cez potery a zatepľovacie systémy až po fasádne

n a t í v o u j e p o u ž i t i e ko n t a k t n é h o

povrchové úpravy. Ich spoločnou črtou je vysoká kvalita

zatepľovacieho systému Baumit. Použitie

a spoľahlivosť v každom smere a tak, ako je to aj pre KOMBI

zatepľovacieho systému je jednoznačne

program charakteristické - množstvo doplnkových služieb.

Pre vnútorné omietky na tehlový podklad, z ktorého sú murované domy
KOMBI programu, ponúkame moderné
riešenie v podobe jednovr stvového
omietkového systému. Jeho výhodou v
porovnaní s klasickým omietkovým systémom je rýchlejší postup prác, keďže
funkcia jadrovej a štukovej omietky je v
prípade jednovrstvového systému spojená do jednej omietky.
Pri poteroch ponúka Baumit dve základné riešenia. Prvým je použitie materiálu Baumit Poter, čo je cementový poter vhodný na všetky bežné podkladové
minerálne materiály. Komfortnejšie riešenie

p o te r u

predstavuje

novinka

spoločnosti Baumit - Liaty poter CSFE
225. Ide o samonivelizačný poter, ktorý
sa na rozdiel od klasického na miesto
zabudovania leje v konzistencii riedkej
kaše, čo výrazne uľahčuje samotné
spracovanie materiálu a umožňuje tak
robiť väčšie plošné výmery.
V ýsledný povrch je dokonale rovný,
pripravený pre aplikáciu ľubovoľných
druhov dokončujúcich podlahových
vrstiev (dlažba, parkety a pod., ale aj priamo koberce).

správnym rozhodnutím, rozumnou investíciou, ktorá sa navyše vráti, keďže
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t ý m to k ro ko m v ý r a z n ý m s p ô s o b o m
eliminujeme náklady na vykurovanie.
V štandarde rodinných domov KOMBI
programu vám Baumit ponúka možnosť
klasického riešenia formou vonkajších
omietkových systémov. Podobne ako pri
vnútorných omietkach, aj pri vonkajších
je tou "klasikou" jednovrstvová omietka.
P r i p ov rc h o v e j ú p r a v e u š ľa c h t i l ý m i
tenkovrstvovými omietkami sa môžu
aplikovať priamo na podklad z omietky
Baumit MCS 35. Pri použití fasádnych
farieb je treba urobiť medzivrstvu z Baumit vonkajšej štukovej omietky.
V povrchových úpravách prichádza
spoločnosť Baumit na slovenský trh s
úplne novým konceptom vonkajších
povrchových úprav. Zákazníkovi ponúka
nové a bohatšie možnosti výberu
rôznych druhov materiálov a rôznych
Veríme preto, že v novom vzorkovníku si

o d t i e n e s ú p r i to m v y b e r a n é v e ľ m i

aj vy nájdete svojmu vkusu najbližší

starostlivo, v súlade s poznatkami psy-

odtieň a aj vďaka povrchovým úpravám

chológie a rešpektujúc rôzne povahové

Baumit sa budete vo Vašom dome cítiť

a emotívne črty jednotlivých skupín ľudí.

skutočne príjemne.

...
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V prípade poschodových domov nastáva fáza výstavby schodiska pri výbere ktorého vám pomôžu odborníci spoločnosti
INTERMONEX, ktorá do domov KOMBI programu dodáva celodrevené schodiská vysokej kvality.

Schody z dreva
Hra s úrovňami je taká stará
ako umenie stavby
schodísk.
A práve materiál, akým je
drevo, vyzýva ku hre
s farbou, tvarom a funkciou.
Schodisko je napokon viac
ako len architektonické
spojenie medzi poschodiami.
Môže byť: klasické - nezávislé
od času, extravagantné moderné, jednoduché - ľahké
alebo rustikálne - mohutné,
rovné alebo točité. Napokon
je to rozhodnutie, ktoré je
definitívne.

Každá stavba schodiska je rovnako individuálna

ako

nároky

zákazníka.

Schodisko sa stáva unikátom, ktorý sa
vyníma v priestore. Nechajte sa inšpirovať, aby ste potom spolu s nami vyvíjali a
uskutočnili svoje predstavy.

Pretrvávajúce hodnoty
Drevo je materiál priamo z prírody. Živý
materiál, ktor ý sa prispôsobuje každému okoliu. Jeho rozmanitosť v štruktúre a farbe robí z každého schodiska
unikát.
Okrem toho k aždé schodis ko fir my
I n te r m o n ex j e p r a v ý m j e d i n e č n ý m

rodinné domy
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presne na mieru, pričom nie je rozhoduj ú c e , č i m á b y ť r e p r e ze n t a t í v n o u
pastvou pre oči alebo jednoducho
funkčnou časťou vnútornej architektúry
s dokonalým tvarom. Používanie vybraných hodnotných drevín zaručuje
zákazníkovi KOMBI programu schodisko
vyhovujúce najvyšším kvalitatívnym a estetickým nárokom.

Prepojením prírody a remeselníckeho
u m e n i a v z n i k a j ú h o d n o t y, k to r é
dokážete oceniť. Všetky schodiská sú
chránené povrchovou úpravou, ktorá
pomáha zachovávať ich hodnot y po
dlhé roky.

V tejto fáze výstavby už nastáva výber kuchynskej linky a vybavenia, podláh, kúpeľne a ostatných doplnkov súvisiacich s
dokončením rodinného domu. Táto etapa je súhrnom individuálnych želaní a potrieb, keďže každý zákazník má inú predstavu o
svojom vysnívanom dome. Zárukou toho, že sa pri výstavbe dostanete až do tejto fázy sú partneri KOMBI programu a spolupracujúce finančné inštitúcie.

...
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S financovaním pomôže a poradí
VÚB-Wüstenrot
Súčasne s ponukou rodinných domov prináša katalóg aj

nančnými poradcami - ich telefónne čísla a
lokality sú uvedené na poslednej strane

informácie o možnostiach efektívneho financovania vašej

tohto katalógu. Osobný finančný poradca

stavby. Silnou stránkou KOMBI programu je ponuka uceleného

vám bude k dispozícii počas celej výstav-

systému financovania vášho bývania. Skúsení finanční

by. Jeho úlohou je podieľať sa správnym

poradcovia vám navrhnú spôsob financovania a pripravia

poradenstvom na tom, aby vám pri vý-

konkrétny prepočet, zohľadňujúci výšku vašich príjmov,

stavbe nevznikol problém s jej finančným
krytím.

možnosť ručenia a ďalšie kľúčové faktory - individuálne pre
každého z vás.

S cieľom zabezpečiť vám komfort pri získavaní informácií o KOMBI programe i samotzdrojov. Podrobné informácie o spô-

ných finančných prostriedkov na výstavbu,

tých, ktorí sa na výstavbu domu zatiaľ iba

soboch a možnostiach financovania, ako aj

sa Študio 21 rozhodlo pre spoluprácu s fi-

pripravujú a hľadajú vhodný spôsob

o prípadných bonusoch a službách, sa

nančnými inštitúciami poskytujúcimi

zabezpečenia potrebných finančných

dozviete na osobných stretnutiach s fi-

úverové produkt y, predovšetkým so

rodinné domy

...

Účinný systém financovania myslí aj na
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Stavebnou sporiteľňou VÚB-Wüstenrot,

vanie žiadostí a následnej dokumentácie pri

a.s. Partnerské spoločnosti vám vo svojich

čerpaní stavebného úveru, resp. me-

prevádzkach poskytnú nielen všetky pod-

dziúveru, a tiež konkrétne produktové výho-

statné informácie, potrebné pri rozhodovaní

dy vo fáze sporenia, či úverovania.

o výstavbe rodinného domu, ale aj určité
zvýhodnenia, špeciálne určené len pre

Stavebné sporenie umožňuje klientom zís-

zákazníkov KOMBI programu.

kať popri ochrane vkladov aj ich zaujímavé
zhodnotenie - a to nielen vkladovými úrok-

Základom ponuky je moderný a mimo-

mi, ale aj zákonom stanovenou štátnou

riadne variabilný finančný produkt od

prémiou - a taktiež možnosť čerpať výhodný

Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s.

stavebný úver. Je ideálnou formou financo-

Je to slovenská spoločnosť so zahraničnou

vania výstavby už od prvých krokov. Pro-

❍ minimálna nasporená suma môže byť vo

účasťou, s dlhoročnou tradíciou v oblasti fi-

dukt spomínanej stavebnej sporiteľne -

výške 40% - 50% alebo 60% z cieľovej

nančnej podpor y rozvoja bývania na

FLEXIBIL - umožňuje financovanie rodin-

sumy,

Slovensku. Stavebné sporenie ako účelová

ného domu riešiť klientovi na mieru. Zna-

❍ zmluvu o stavebnom sporení je možné

forma sporenia patrí na bankovom trhu

mená to, že odporučené financovanie

uzavrieť vo výške cieľovej sumy od 50 tisíc

medzi najistejšie a najčastejšie využívané

zohľadňuje tak reálne náklady na výstavbu

Sk až do 5 miliónov Sk na osobu,

produkty financovania bývania. V rámci

a postupnosť platieb, ako aj finančné

❍ výška úrokovej sadzby stavebného úveru

Kombi programu preto stavebná sporiteľňa

možnosti stavebníka spolu s jeho požia-

môže byť 3% - 4% - 5% - 6% alebo 7%

plní úlohu finančného partnera poskytu-

davkami a predstavami.

ročne,
❍ výška úverovej splátky môže byť 0,4% -

júceho klientom pri výstavbe rodinného
domu poradenstvo a potrebné finančné

Celú výstavbu možno financovať jednou

0,5% - 0,6% - 0,7% alebo 1% z cieľovej

prostriedky.

zmluvou o stavebnom s porení, kde

sumy.

Od zavedenia Kombi programu do praxe je

cieľová suma bude zodpovedať cene

VÚB-Wüstenrot kooperujúcim partnerom.

rodinného domu. Alebo je tu možnosť fi-

V rámci produktu Flexibil je vzhľadom na

Podporuje myšlienku zdravého bývania v

nancovania v etapách - z viacerých zmlúv

uvedenú ponuku možných až 75 rôznych

rodinnom dome z prírodných materiálov, čo

o stavebnom sporení, príp. kombináciou

kombinácií parametrov, ktoré vo vzájom-

je pilierom celého projektu, v ktorom je

stavebného sporenia a hypotekárneho

nej prepojenosti priamo ovplyvňujú rých-

spokojnosť klientov navyše podporená

úveru.

losť získania požadovaného stavebného

zárukou kvality a veľmi dobrej ceny, a to

Príklad: v prvej etape, v ktorej stavebník

úveru i celkovú dobu splácania. Nechať

vďaka mnohým výhodám práve zo strany

rieši najskôr kúpu pozemku alebo mate-

si poradiť od odborníka, ktorý má s pro-

zmluvných partnerov projektu. Stavebná

riálovej sady, zaručí návratnosť úveru for-

duktom nemalé skúsenosti, je preto

sporiteľňa je popri kvalitnom a komplexnom

mou ručiteľského záväzku fyzických

opodstatnené.

poradenstve pracovníkov, ktorí celý projekt

osôb. V druhej etape, zameranej na finan-

dobre poznajú, pripravená poskytnúť klien-

covanie samotnej výstavby rodinného

Pre stavbu rodinného domu sa väčšina z

tom KOMBI programu prednostné spraco-

domu, bude možné využiť na zaručenie

nás rozhoduje iba raz v živote. Je preto

ďalšieho úver u záložné právo na

dôležité dobre sa na stavbu pripraviť.

pozemok a rozostavanú stavbu. Nakoľko

Viaceré aspekty je treba zvážiť, skonzul-

východiskové podmienky pre získanie

tovať, prepočítať a pod. Celý ten čas

úveru však môžu byť naozaj rôzne, je

môžete zmysluplne využiť, zvyšovať pos-

vhodná asistencia osobného finančného

tupne objem vlastných financií prostred-

poradcu, ktorý z existujúcich možností

níctvom stavebného sporenia a pripraviť

najlepšie odporučí klientovi tú optimálnu.

sa tak v dostatočnom časovom predstihu
na samotnú výstavbu. A ak by ste svoje

...
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Sporenie Flexibil je ojedinelé šírkou svojej

finančné plány v priebehu sporenia

ponuky. Až tento produkt poskytol

chceli korigovať, Stavebná sporiteľňa

možnosť voľby všetkých základných

VÚB-Wüstenrot vám v rámci svojho pro-

parametrov sporenia z nasledovného

duktu Flexibil urobí požadované zmeny

rozpätia:

bezplatne.
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Bardejov

Štruktúra
odbytovej
siete

Spišská Nová Ves
Trenčín
Bánovce n/B
Banská Bystrica Revúca
Topoľčany Prievidza
Trnava

Hlohovec
Nitra

Senec

Bratislava

Galanta

Žiar n/H.

Košice

Zvolen
Rimavská Sobota
Lučenec

Veľký Krtíš

Mesto
Bratislava

Fax
02/57 889 419
02/59 275 222
02/59 792 333
02/59 799 410
02/53 413 288

Trnava
Galanta, Hlohovec, Senec
Nitra

Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany
Prievidza
Banská Bystrica
Lučenec, Veľký Krtíš
Revúca, Rimavská Sobota
Zvolen
Žiar nad Hronom
Bardejov
Košice
Spišská Nová Ves
Študio-21 plus, s. r. o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava

02/44 462 627
033/55 130 96
033/73 304 61
037/77 692 01
037/65 472 33

046/54 239 45
048/47 118 12
047/43 208 95
047/56 317 59
045/53 248 04
054/47 48 859
055/62 253 45
053/44 100 08
02/4828 3226

Mobilný telefón
0905/947 903
0905/228 682

0905/226 023
0903/772 033
0903/369 246
0905/181 624
0905/181 627
0905/785 129
0904/246 464
0905/181 645
0905/181 614
0908/215 517
0905/181602
0905/181 607
0905/181 615
0905/523945
0905/181 610
0905/181 628
0905/181 621
0905/255 985

ODBORNÉ poradenstvo
Región

Fax

Mobilný telefón

Bratislavský kraj

02/ 647 61 010

0905/755 609

Trnavský kraj

02/ 643 66 169

0905/717 475

Nitriansky kraj

03/773 52 88

0905/703 804

Trenčiansky kraj

032/ 652 16 10

0905/803 806

Žilinský kraj

041/566 32 14

0905/744 585

Banskobystrický kraj

048/413 25 92

0905/659 650

Košický kraj

051/771 14 95

0905/456 630

Prešovský kraj

051/775 60 31

0905/456 631

OBCHODNÍ reprezentanti
Región

Mobilný telefón

Bratislavský kraj

0905/331 613

Trnavský kraj

0905/717 209

Nitriansky a Banskobystrický kraj

0905/804 578

Trenčiansky a Žilinský kraj

0905/331 614

Košický kraj

0905/331 615

Prešovský kraj

0905/458 444

rodinné domy
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Stačí Vám 200 000 Sk a pozemok
a my Vám zabezpečíme kompletné financovanie rodinného domu.

