Pozvánka do vzorového domu
SPOLEČNOST RD RÝMAŘOV, NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MONTOVANÝCH DOMŮ NA KLÍČ V ČESKÉ REPUBLICE,
VÁS ZVE NA PROHLÍDKU NOVÉHO VZOROVÉHO DOMU DRAGON 671, KTERÝ BYL DOKONČEN NA PODZIM
ROKU 2012. DŮM SE NACHÁZÍ V OBCI HNĚVOUSICE NEDALEKO MNICHOVA HRADIŠTĚ.

RD Rýmařov:
Dragon 671
hradní části. V přízemí je ještě jedna
menší obytná místnost, která může
sloužit jako pracovna nebo pro příležitostné ubytování dvoučlenné návštěvy.
Dispozice: 4+kk
2
Ze zádveří je zde přístup do technické
Zastavěná plocha vč. garážové stání: 95,53 m
2
místnosti, ve které je umístěn zdroj vyPodlahová plocha: 98,18 m
tápění s ohřevem teplé vody a pračka.
Konstrukční systém: montovaná stavba na bázi
Samozřejmostí je zde umístění WC.
lehké prefabrikace dřeva
V podkroví je situována klidová část
Cena domu na klíč: 2 403 500 Kč (včetně DPH,
domu – ložnice s šatnou a jeden dětský
základové desky a dopravy)
pokoj pro dvě děti. Tento pokoj je příAdresa vzorového domu:
padně možné dispozičně rozdělit na dva
Ještědská 143, 295 01 Mnichovo Hradiště – Hněvousice
samostatné dětské pokoje. Mezi ložnicí
Kontakt: Miroslav Pýcha, tel.: +420 603 852 388
a pokojem je situována koupelna.
Otevírací doba: kdykoliv po telefonické domluvě
odinný dům Dragon 671 je
K domu z východní strany navazuje
svou velikostí, dispozičním
zastřešené stání pro jeden osobní autoRD Rýmařov s. r. o.
řešením a vzhledem určen
mobil s plochou střechou. Střecha stání
8. května 1191/45
pro mladou, aktivní rodinu. Je to dalpřechází v zastřešení nad vchodem do
795 01 Rýmařov
ším energeticky efektivním členem
domu. Dům je obdélníkového půdowww.uspornedomy.cz
velké rodiny typových domů společrysu se sedlovou střechou o sklonu 45
nosti RD Rýmařov. Na poměrně malé,
stupňů, který umožňuje dostatečně vyale přesto dostačující zastavěné ploše cca 63 m2 (bez stání pro osobní
užitelný prostor podkrovních místností. Nezanedbatelnou výhodou
automobil) je dostatek užitného prostoru pro čtyř člennou rodinu
všech typových domů RD Rýmařov je možnost úpravy podle indivii s možností přechodného ubytování návštěvy. Přízemí domu slouží
duálních požadavků zákazníků. Každá stavba se tak stává neopakovapro společenský život rodiny. Je zde situován prostorný obývací pokoj,
telným originálem.
propojený s kuchyňským koutem a dispozičně orientovaný do za(red)

Vzorový dům Dragon 671
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