
Dvoupodlažní typový rodinný dům Argus 
byl od počátku navrhován právě s ohledem 
na možný vstup z jižní, resp. západní 
sluneční strany. A že svou náruč otvírá 
sluníčku opravdu doširoka! Jeden velký 
prostor obývacího pokoje, jídelny i kuchyně 
může být zaléván paprsky od dopoledne 
až do večera a stejně tak i dětské pokoje 
umístěné v podkroví. Příjemné je i posezení 
na částečně kryté terase. Letní sluníčko, 
které je vysoko, je odcloněno přesahem 
valbové střechy, při nepříznivém počasí 
chrání i před deštěm. 

Stavba se svým tvarem podobá klasice 
z nabídky firmy Hoffmann – domu Fortuna. 
Je ale menší a tím i finančně dostupnější. 
Zastavěná plocha 152,50 m² a účelná 
dispozice s částečně zastřešenou 
terasou vhodnou k relaxaci splňují nároky 
na pohodlné bydlení pro 3-4člennou rodinu. 
Součástí domu je i integrovaná garáž, 
ve které se počítá i s uložením nezbytného 
nářadí, sportovního vybavení včetně kol.  

Dům lze vytápět klasickými způsoby 
(plyn, elektřina) a stejně tak je možné 

v rámci přípravy projektu využít i systém 
tepelného čerpadla. Jako „záložní zdroj“ 
je součástí domu i krbová vložka, která 
je schopná v meziobdobí zima-jaro či 
podzim-zima zajistit tepelnou pohodu 
ve společném obývacím prostoru, případně 
pomocí rozvodů teplého vzduchu zahřívat 
i pokoje v patře. Vzhledem k tomu, že 
dům je navržen ze stavebního systému 
VELOX se „ztraceným bedněním“ 
na bázi štěpkocementových desek, 
náklady na provoz (vytápění) jsou velmi 
nízké. Zvolený tepelný odpor obvodové 

Argus OtEVírá náruč SLunci
V záplavě nabídek typových rodinných domů se, jak se často zdá, počítá spíše s domy 
určenými pro pozemky s příjezdem - vstupem ze severní či východní světové strany.
Ale co s pozemky, na něž je příjezd možný pouze z jihu či západu? Řešení nabízí dům Argus 
od chrudimské společnosti Hoffmann. 
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konstrukce je v tomto případě dán tloušťkou 
15cm izolace. nyní se u všech typových 
domů firmy Hoffmann, s výjimkou domů 
pasivních, ve standardu používá izolace 
ze samozhášivého, stabilizovaného 
šedého polystyrenu s přísadou grafitu 
EPS plus a s hodnotou tepelného odporu 
r=5,40 m2K/W. Velkou výhodou systému 
VELOX je tepelná akumulace nosného 
betonového jádra obvodových a vnitřních 
nosných stěn. tato výhoda znamená 
nízký účet za vytápění a velmi příjemné 
vnitřní klima i v parních letních dnech bez 
nutnosti klimatizovat, což snižuje náklady 
za elektrickou energii. také z hlediska 

zvukové izolace nabízí obvodové a zvláště 
vnitřní nosné stěny VELOX nadprůměrné 
hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti. 

Pokud se chcete o nabídce firmy Hoffmann 
dozvědět více, vyžádejte si zdarma nový 
firemní katalog typových domů, ve kterém 
najdete uvedené úspěšné domy a jako 
novinku i pětici pasivních domů: Spruce 
20 passive, Lime 20 passive, Maple 20 
passive, Minerva passive a Prima passive. 
Stejně tak Vám pracovníci firmy vypracují 
cenovou nabídku na Váš vlastní projekt 
(i z jiných materiálů) a zajistí přepracování 
na systém VELOX. toto vše zdarma. 

Půdorysy rodinného domu ArGuS

rD ArGuS – technické pohledy

kontAkt

HOFFMANN, spol. s r. o,. Chrudim
VELOX – stavební systém
Štěpánkova 97
537 01 chrudim
tel./fax 469 620 568
e-mail: velox@hoffmann.cz
www.hoffmann.cz

Kancelář Hranice:
Bělotínská cesta
P. O. BOX 21
753 01 Hranice na Moravě
tel.: 581 561 605
tel./fax: 581 561 330
e-mail: hoffmann.hranice@velox.cz
www.hoffmann.cz

Firma Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim, 
která dodala stavební systém VELOX 
na více než 1700 staveb od rodinných 
domů až po bytové komplexy a je 
dlouhodobě největším dodavatelem 
stavebního systému VELOX, zajišťuje 
dodávky kompletních stavebnic VELOX 
pro hrubé stavby a také jejich montáž, 
popřípadě zaučení pro montáž. Další 
důvody, proč zvolit tohoto dodavatele, 
jsou:

− Více než 50letá tradice a prověřenost 
systému VELOX (výroba zahájena 
v rakousku v roce 1956)

− Vynikající tepelněizolační vlastnosti 
a velká schopnost tepelné akumulace 

− Stavebnicový konstrukční systém 
nabízí velkou variabilitu a stabilitu 

− Komplexní řešení obvodových 
a vnitřních nosných stěn, popř. stropů ze 
stejného materiálu 

− Příznivá cena při nadstandardních 
tepelněizolačních  vlastnostech

− Odborná a kvalitní realizace 
zaškolenými pracovníky firmy

− Úspěšný katalog rodinných domů 
VELOX firmy Hoffmann s řadou 
oceněných domů

proč si vybrAt veLoX
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