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ChCete bývať zdravo, eko-
logiCky a pritom úsporne? 
ChCete ušetriť nielen pri 
kúpe domu, ale aj pri jeho 
prevádzke? ChCete mať pre 
seba a svoje deti dostatok 
priestoru v piatiCh izbáCh 
a mať vo výbornej Cene 
domu už aj garáž? tak 
potom ChCete len to, čo už 
dnes má viaC ako 900 ľudí 
– dom nova 101.

Len za minulý rok si Novu 101 necha-
lo postaviť viac ako 275 klientov. Je 
totiž plnohodnotným domom pre 

4-5 člennú rodinu s podlahovou plochou 
až 149m2, napriek nie príliš veľkým pô-
dorysným rozmerom. Vďaka premyslenej 
vnútornej dispozícii dom ponúka kom-
fort žiadaný skôr od oveľa rozmernejších 
a drahších objektov. Obvyklé dispozič-
né usporiadanie tejto kategórie domu je 

Nova 101 sa predáva už v štandarde v níz-
koenergetickom prevedení, tak ako všet-
ky domy RD Rýmařov. Nízka energetická 
náročnosť domu s koeficientom prestupu 
tepla stien U=0,16 W/m2.K, s kvalitnými 
oknami s trojsklom a riadeným vetraním, 
výrazne ušetrí jeho majiteľom výdavky na 
energie. Dom má vypočítanú mernú spot-
rebu tepla cca 4.780 kW ročne, čo zna-
mená, že náklady na vykurovanie v štan-
dardnom prevedení by nemali presiahnuť 
600 EUR za rok. Rodinné domy RD Rý-
mařov sú pripravené aj na pasívne vyho-

Najobľúbenejší 
montovaný dom už aj na slovensku

rozšírené o pracovňu, praktickú šatňu v 
podkroví a priechodnú garáž, ktorej pod-
krovie môžete využiť a získať ďalší veľký 
úložný priestor. Okrem predĺženia gará-
že, či rozšírenia na dvojgaráž sú obľúbené 
aj strešné vikiere, ktoré výrazne zvyšu-
jú komfort v miestnostiach v podkroví. 
Dom je možné postaviť aj do radovky a aj 
bez garáže. tovenie a je to opäť Nova 101, ktorá bola 

prvým vzorovým pasívnym domom v ČR. 
Je len na vašom rozhodnutí, aký štandard 
si vyberiete, projekt domu počíta s mož-
nosťou inštalácie rekuperácie, tepelného 
čerpadla či solárnych panelov a ďalších 
moderných technológií ako fotovoltaické 
panely, či inteligentné riadenie domu.

Presná a inovatívna technológia výroby 
domu v modernej hale a kvalitná montáž 
certifikovanými pracovníkmi sú zákla-
dom úspechu domov od spoločnosti RD 

Parametre domu: 
nízkoenergetický (do 50kWh)
úžitková plocha: 149,74 m2

zastavaná plocha: 105,91 m2

izby: 5+1+garáž
rozmery domu: 10,55x11,91m

Koľko bude dom stáť?
Cena domu je 104.904 eur s dph na 
kľúč v nízkoenergetickom prevedení, 
vrátane dopravy a montáže. náklady 
na vykurovanie domu sú zhruba 600 
eur ročne. doba výstavby je v priemere 
17 dní a záruku dáva renomovaná 
spoločnosť 30 rokov.

NOVA 101
úžitková plocha: 127,87 m2 + 18,9 m2

zastavaná plocha: 105,70 m2 
izby: 5+1+garáž
rozmery domu: 10,55 x 11,91 m 
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Rýmařov. Jej 40-ročné skúsenosti a viac 
ako 22-tisíc realizovaných montovaných 
stavieb je know-how, na základe ktorého 
vám firma odovzdá kompletne hotový 
dom do 30 dní, pri dome Nova 101 je to 
v priemere už 17 dní. Okrem záruky 30 
rokov vám spoločnosť zaručuje, že v deň 
odovzdania sa môžete do vášho domu na-
sťahovať, pretože je kompletne dokonče-
ný, uprataný a obývateľný. 

Všetky tieto výhody a parametre domu 
ho robia dostupným aj pre širokú skupi-
nu klientov, ktorí žijú v prenájme a chcú 
si vybudovať svoj vlastný domov. Priaz-
nivá cena domu dovoľuje nahradiť mesač-
nú splátku súčasného nájmu mesačnou 
splátkou hypotéky a náklady na prevádz-
ku domu sú veľakrát nižšie, ako náklady 
na energie v nájomných bytoch, čo potvr-
dzujú aj jeho mnohé realizácie od Liberca 
až po Prešov.  

Nova 101 je tak stelesnením všetkých 
výhod moderného montovaného domu 
– ponúka garantovanú nízku cenu, rých-
lu a bezproblémovú výstavbu s možnos-
ťou bývať do mesiaca od začiatku stavby, 
kvalitu potvrdenú 30 ročnou zárukou 
a zároveň minimalizuje náklady potrebné 
na prevádzku a aj budúcu údržbu domu. 
Snáď aj preto sa stal v Českej republike 
Top domom roka 2012 a potvrdil tak svo-
ju obľúbenosť aj u bežnej verejnosti. 

Ak máte záujem o viac informácií o tomto 
dome, kontaktujte zastúpenie spoločnos-
ti RD Rýmařov na Slovensku – informácie 
o dome ako aj kontaktné informácie na 
Slovenské zastúpenie nájdete na stránke 
www.modernedomy.sk.

reko z materiálov rd rýmařov, 

modernedomy.sk
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