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Už to nejsou jen pouhé čtyři stěny, ale společník, který se stará o vaše zdraví a pohodlí – to 
vše za výbornou cenu! Řeč je o novém revolučním typovém domu, který právě s tímto pří-
vlastkem představila v únoru společnost RD Rýmařov veřejnosti. Kubis 631, nejmladší člen 
dnes již velmi početné rodiny typových domů, které firma úspěšně staví přes 40 let, si ihned 
našel celou řadu příznivců a má reálné ambice stát se hitem na trhu s dřevostavbami.

Revoluční typový dům  
v energeticky efektivním standardu!
Již za 1 999 999 Kč včetně DPH a základové desky

Kubis 631

Nový rodinný dům o dispozici 4 + kk 
s možností jednoduché úpravy na 5 + kk  
v moderním stylu za necelé dva miliony 
korun včetně základové desky a DPH, to 
tu ještě skutečně nebylo. Svým uživate-
lům poskytne naprosto dostačující užit-
nou plochu 102,61 m2. Individuální poža
davky zákazníků jsou při tom naprostou 
samozřejmostí, jako je tomu u všech 
typových domů společnosti RD Rýma-
řov. Každý dům se tak stává naprostým 
originálem podle vašich představ.

Snaha profesionálního projektové-
ho týmu vytvořit navenek jednoduchý 
dům, který by svou funkčností splňoval 

dnešní náročné požadavky na moderní 
bydlení všech typů klientů při zacho-
vání bezkonkurenční ceny a energetic-
ky efektivní náročnosti, byla naplněna 
a přinesla své ovoce. Kubis 631 totiž 
není jen dobře promyšlený typový dům 
řešící prostor do všech detailů, ale 
především unikátní dům disponující in-
teligentním systémem řízení vytápění 
a větrání typu Siemens Synco Living. 

Energeticky efektivní řízení 
spotřeby energie
Žijeme v době, kdy by každého z nás 
měly zajímat výdaje spojené s provozem 

vlastního domova. Majitele proto zcela 
určitě potěší energeticky efektivní řízení 
spotřeby energie. To je zajištěno pomo-
cí unikátní technologie měření a regula-
ce dodané firmou Siemens, se kterou 
RD Rýmařov úspěšně spolupracuje již 
několik let. Výsledkem je špičkový sys-
tém automatizace domácnosti, zahrnu-
tý již v základní ceně domu, splňující 
nekompromisní body výchozího zadání, 
například regulace teploty ve všech míst
nostech samostatně dle týdenních časo
vých programů s možností centrálního 
ovládání či řízení výkonu ventilační jed-
notky tak, aby vždy odpovídal skutečným 
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potřebám pro větrání apod. Celé řešení 
je navíc uživatelsky velmi vstřícné, tak 
aby jej mohl obsluhovat i naprostý tech-
nický laik. V případě zájmu o další úspo-
ry v oblasti spotřební elektrické energie 
a komfortu, je ještě připravena široká 
paleta nástavbových řešení. 

Nadstandardní vybavení 
A tímto výčtem pozitiv rozhodně nekon-
číme. Dům je koncipován jako dvou-
podlažní s možností výběru přístřešku 
s pergolou pro automobil, který je zahr-
nut v základní ceně domu, nebo garáže 
se vstupem z obou stran, která je již za 
příplatek. Sedlová střecha s betonovou 
krytinou o sklonu 25° ukrývá obvodové 
stěny s vnitřní izolací 120 + 40 mm  
a vnější 100 mm termofasádou uza-

vřenou strukturní barevnou omítkou 
nebo dřevěným obkladem. Noví ma-
jitelé si mohou v rámci základní ceny 
1 999 999 Kč vybrat z pestré nabídky 
kvalitního vybavení. Standard zahrnuje 
okna a terasové dveře vyrobené ze sed-
mikomorových plastových profilů v bílé 
barvě s izolačním trojsklem. V interiéru 
jsou navrženy dýhované dveře KASARD 
(plné) s obložkovou zárubní a protihlu-
kovým průběžným gumovým těsněním. 
Základní nabídka obsahuje také scho-
diště mezi přízemím a obytným pod-
krovím v provedení buková spárovka. 
V obytných místnostech a na chodbě 
v podkroví je laminátová podlaha ne-
bo koberec, v ostatních místnostech 
dlažba. Ve standardním provedení jsou 
rovněž obklady v koupelně a na WC do 

výše dveří a v koupelně v přízemí se za-
řizovacími předměty. Klient si samozřej-
mě může za další nadstandard připlatit.

Bydlet můžete už za měsíc!
Cílevědomá práce na technických para-
metrech, maximální přesnost při zabez-
pečování kvality a propracovaná logis-
tika umožňují společnosti RD Rýmařov 
realizovat v rámci dnů to, co jiní realizují 
v rámci měsíců. A toto platí i v případě 
revolučního energeticky efektivního ty-
pového domu Kubis 631. Stěhovat se 
můžete do měsíce! Postup výstavby 
typových domů stejně jako Kubis 631 
můžete shlédnout ve videoprezentaci 
společnosti RD Rýmařov na webových 
stránkách www.rdrymarov.cz. 
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Přízemí Poschodí

RD Rýmařov  
– výrobce dřevostaveb
Společnost RD Rýmařov je největ-
ším českým výrobcem dřevostaveb. 
Na stavebním trhu působí již více 
než 40 let a postavila přes 22 tisíc 
staveb u nás i v zahraničí. S historií 
firmy je nedílně spojen průmyslový 
rozvoj moderního stavění na bázi pre-
fabrikace dřeva. Realizace zahrnuje 
nejen rodinné či bytové domy, ale 
i developerské projekty. Dnes se RD 
Rýmařov opírá o vlastní mnohaleté 
zkušenosti.
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