Ideální
dům pro rodinu
O vlastním domě snili Patrik s Evou už před svatbou. Nějakou dobu jim ale trvalo, než našli vhodný
pozemek a než získali takové příjmy, aby dosáhli na hypotéku. Po narození syna už ale nechtěli
ztrácet čas. Bylo jim jasné, že čím dříve se přestěhují z pronajatého bytu do vlastního, tím lépe!
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ožadavky, které Patrik s Evou
kladli na svůj vysněný dům,
nebyly zrovna malé: měl
jim poskytnout dostatek
prostoru i pro případ dalšího
rozšiřování jejich rodiny, měl
být realizován rychle, bez starostí v průběhu
stavby, a měl být postaven tak kvalitně, aby
ani v budoucnu nemuseli řešit žádné opravy
a reklamace.
Výběr domu pojali opravdu zodpovědně.
Prohlíželi časopisy o bydlení, navštívili
stavební veletrh a poptávali se na reference
u svých známých, kteří již dům postavili.
Nakonec je přesvědčila až návštěva Centra
vzorových domů v Nehvizdech u Prahy. Zde
je oba jednoznačně nadchl dům Ideal, jeden
z nejprodávanějších z nabídky společnosti
Canaba. Nabízí komfortní dispozici 5+1
s velkým společným obytným prostorem
a pracovnou v přízemí, třemi ložnicemi
a prostornou koupelnou v patře.
„Chtěli jsme se nastěhovat do vlastního,
než půjde náš syn Ondra do školky. A to se
podařilo hlavně díky tomu, že v Canabě šlo
všechno rychle. Stavební dokumentace domu
byla připravená, zástupci firmy nám pomohli
se získáním stavebního povolení a dokonce
poradili i s financováním, tím se ušetřilo
opravdu hodně času. Samotná stavba trvala jen
čtyři měsíce. Tomu říkám servis!“ pochvaluje
si Patrik.

Harmonie kvality a ceny

Kromě rychlé výstavby a perfektních služeb
je ale oslovila především čistá architektura.
„Dům Ideal se nám líbil hlavně proto, že má
elegantní jednoduchý tvar a velká francouzská
okna,“ říká Eva. „Uvítali jsme také, že projekt
je variabilní a mohli jsme si ho upravit podle
svého, vybrat si řešení fasády a ladit celkový
vzhled.“ Zásadní roli hrál samozřejmě také
výborný poměr cena – výkon. Dům má při
zastavěné ploše 78 metrů čtverečních 124
metrů čtverečných podlahové plochy. „Bydlení
v rodinném domě jsme vlastně pořídili za cenu
malého pražského bytu! Tomu bych nikdy
nevěřila.“

Dům Ideal umožňuje různé úpravy
fasád i přístavbu garáže
či garážového stání

a nemusím si dělat žádnou starost. A jakmile je
trochu hezky, trávíme čas venku všichni. Terasa
hned vedle obýváku je prostě báječná!“
Už po prvním měsíci bydlení si uvědomili,
jak je dům účelně a promyšleně řešený.
„Potrpíme si na pohodlnou sedačku. V malém
bytě to byl vždycky kámen úrazu, ale sem se
vejdeme úplně bez problémů,“ dodává Patrik.
„Ale nejvíc mě nadchlo podkroví. Žádné
stísněné tmavé pokojíky – všechny ložnice mají
francouzská okna, takže je tu hodně světla a –
na rozdíl od běžných střešních oken – krásně
vidíme ven do zahrady. Mám tu úplně jiný
pocit než v běžném podkroví.“

Na otázku, zda
našli, co hledali,
Eva odpovídá
za oba: „Určitě ano,
a ještě mnohem víc.
Přek vapilo nás, kolik
je tu světla a místa“.
Díky francouzským oknům je
v celém domě hodně světla
a interiér působí vzdušně
a prostorně

Víc, než čekali

Na otázku, zda našli, co hledali, Eva odpovídá
za oba: „Určitě ano, ale spíše ještě mnohem
víc. Překvapilo nás, kolik je tu světla a místa.
Obývací prostor ve tvaru do L působí velmi
příjemně. Díky francouzským oknům do tří
stran sem jde slunce celý den a krásně vidíme
ven. Jako bychom bydleli přímo na zahradě.
Kuchyň je ‚za rohem‘, u malého barového
stolku si tu ráda v klidu dám kávu, Ondra si
zatím v obývacím pokoji hraje s autíčky nebo
kreslí a povídáme si. Dům je bezbariérově
spojený se zahradou, takže může kdykoliv
vyběhnout ven, odevšad na něj vidím
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