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Vysnené bývanie
našli v drevostavbe
text a foto ATRIUM SK

Keď sa mladá trojčlenná rodina rozhodla zmeniť svoje bydlisko,
dostala sa pred neľahkú úlohu – nájsť si bývanie v úplne novom
prostredí. V časovej tiesni a bez znalostí o miestnom trhu,
lokálnych realitách či stavebných firmách, sa najistejším riešením
stala drevostavba.

riéru sme nezasahovali, tá nám úplne sadla. Riešili sme len úpravy z exteriéru – krásnu veľkú terasu so schodiskom,“ vysvetľujú domáci, ktorí
na rozdiel od pôvodného projektu museli prispôsobiť aj podlažnosť stavby. Keďže mali k dispozícii pomerne svahovitý pozemok, v novom návrhu sa muselo dodatočne vyriešiť aj podpivničenie domu.

T

ento typ konštrukcie zvolili v prvom rade kvôli rýchlosti výstavby. „Presťahovali sme sa na stredné Slovensko a potrebovali sme
urýchlene bývať. Nechceli sme sa však bezhlavo vrhnúť do kúpy starého domu, ktorý by zrejme ani po prerábkach nebol podľa našich predstáv. Chceli sme kvalitný, moderný a nízkoenergetický dom.
Po starostlivom uvážení sme sa rozhodli pre drevostavbu od spoločnosti
ATRIUM,“ hovoria spokojní majitelia.
Pri výbere dodávateľa domu podľa ich slov najviac zavážili dlhoročné
skúsenosti vo výstavbe, výrobné postupy, vlastná výrobná hala, vlastný
certifikovaný systém a hlavne pozitívne reakcie od zákazníkov. „K rozhodnutiu nám dopomohol aj veľmi ústretový prístup zástupkyne spoločnosti ATRIUM,“ pochvaľujú si domáci.

Nič by nemenili
Okrem toho, že v dome sa využíva technológia DifuTech, vďaka ktorej
sa v interiéri po celý rok udržuje príjemná klíma, či kvalitná tepelná izolácia, prispievajúca k úsporám na vykurovaní, aj navonok vidieť, že ide o
ekologickú stavbu. Fasáda je kompletne obitá krásnym sibírskym smrekovcom, čo stavbe dáva príjemný a oku lahodiaci prírodný vzhľad. „Na
našom dome by sme vôbec nič nemenili. Keby sme ho mali postaviť znovu, bol by opäť navlas rovnaký – dokonale splnil naše očakávania. Vždy
sme túžili po vzdušnom a presvetlenom dome s krásnym výhľadom. Toto
všetko teraz máme a sme maximálne spokojní. Spoločnosť ATRIUM
nám nevytvorila iba dom, ale aj domov, za čo im veľmi pekne ďakujeme,“
dodávajú spokojní majitelia.

Pribudla pivnica

CHCELI SME
KVALITNÝ, MODERNÝ A
NÍZKOENERGETICKÝ DOM.
PO STAROSTLIVOM UVÁŽENÍ
SME SA PRETO ROZHODLI
PRE DREVOSTAVBU.

Pri zvažovaní, či bude lepší individuálny alebo typový projekt rodinného domu, padľa voľba na druhú možnosť.
Typový projekt Jubileum 87 od spoločnosti ATRIUM totiž
ponúka veľmi praktickú dispozíciu a plnohodnotné bývanie pod plochou strechou až pre štvorčlennú rodinu, takže
majitelia sa nemusia obávať ani príchodu ďalšieho potomka.
Centrum domu – dennú časť – tvorí obývacia izba s kuchyňou, zatiaľ čo po stranách sú umiestnené spálňa s pracovným kútom a detská izba, ktorú možno v prípade potreby
rozdeliť na dve samostatné miestnosti. „Do dispozície intewww.atrium-sk.sk
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