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Typový rodinný dům BLUES

Jednoduše krásné Blues
Oblíbené apsidy, arkýře, lodžie, balkony, římsy, vikýře a složité tvary střech se po několika letech
provozu domu stávají zdrojem mnoha problémů a předmětem následných oprav a sanací. Jednoduchost
je pro moderního stavebníka balzámem a rčení, že v jednoduchosti je krása, je v případě domu Blues
od společnosti Hoffmann výstižné.
Dům z nabídky chrudimské firmy Hoffmann byl připraven
ve spolupráci s dlouholetým spolupracovníkem firmy, ing. arch.
Ivanem Köhlerem. „Snažili jsme se vytvořit dům čistých linií,
pohodlný pro bydlení a s minimálními nároky na údržbu.
Vzhledem k tomu, že je dnes na trhu dostatek kvalitních izolačních
i hydroizolačních materiálů pro správnou skladbu rovné střechy,
kde dříve vznikaly problémy se zatékáním vody, nebyl problém
tento typ stavby navrhnout,“ říká autor návrhu.
Na téměř čtvercovém půdorysu o rozměru 10,82 m x 9,82 m,
který přivítají zejména vlastníci menších pozemků, nabízí dvě
nadzemní podlaží s podlahovou plochou 173 m2 dostatek místa
ke komfortnímu bydlení pro 3-4člennou rodinu. Střídmý plášť
a rovná střecha s atikou evokuje návrat k období funkcionalismu,
ke kterému se v současné době vrací stále více architektů.

Můj dům

březen 2011

Příjemné posezení na částečně kryté terase, z boku chráněné
vystupujícími stěnami a propojené s klidovou částí zahrady, je
odměnou po namáhavém pracovním dni či týdnu.
Dům s obestavěným prostorem 720,72 m3 může být vytápěn
klasickými způsoby (plynem, elektřinou) a stejně tak je možné
v rámci přípravy projektu využít i systém tepelného čerpadla. Jako
„záložní zdroj“ slouží krbová vložka, která je schopná v meziobdobí
zima-jaro či podzim-zima zajistit tepelnou pohodu propojeného
společného prostoru (obývací pokoj, jídelna, kuchyň a hala), pomocí
rozvodů teplého vzduchu do patra lze vytápět i dětské pokoje.

Úspory až na prvním místě
Vzhledem k tomu, že dům je navržen ze stavebního systému
VELOX se „ztraceným bedněním“ na bázi štěpkocementových
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Proč si vybrat VELOX

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

RD BLUES – technické pohledy

−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
Půdorysy rodinného domu BLUES

desek, náklady na provoz (vytápění)
jsou velmi nízké. Zvolený tepelný odpor
obvodové konstrukce je v tomto případě
dán tloušťkou 15 cm 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 energií. Také z hlediska
zvukové izolace nabízí obvodové
a zvláště vnitřní nosné stěny VELOX
nadprůměrné hodnoty indexu vzduchové
neprůzvučnosti.
Více informací o nabídce firmy Hoffmann
najdete v novém firemním katalogu
typových domů, ve kterém získáte
informace také o 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.
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