KATALOG DOMŮ 2019

Jsme rodinná firma,
zabývající se projekcí a realizací staveb
již více než 10 let.
Naší specializací jsou nízkoenergetické a pasivní domy se sendvičovým
konstrukčním systémem. U návrhu stavby vše začíná, základem je tedy kvalita
projektu, a proto se při projekci snažíme každému zákazníkovi vyjít vstříc, ať
už jsou jeho požadavky na klasický či moderní rodinný dům. Naše kancelář
v první řadě dbá na ekonomickou a energetickou hodnotu stavby, na které se
v poslední době nejvíce klade důraz.
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www.taurushaus.cz

Pro č stavět s ná m i ?

Vysoké standardy
Individuální přístup
Více než 10 let v oboru
Zajímavá a nevšední architektura
Snažíme se být vždy o krok  napřed
Vždy nám jde především o kvalitu
Máme rádi výzvy a zajímavé  projekty
Znalost nejnovějších materiálů a technologií
Používáme pouze prověřené a certifikované
materiály
V rámci stavby na klíč vyřídíme stavební
povolení za Vás
Klademe důraz na  funkčnost a ekonomicko-energetickou hodnotu staveb
Vysoká kvalifikace v oboru nízkoenergetických
a pasivních dřevostaveb

www.taurushaus.cz
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Acer 90

Základní údaje
Dispozice:
Zastavěná plocha
Užitná plocha:

Dřevostavba Acer 90

4+1
106m 2

je nízkoenergetickým bungalovem menší velikosti.

90m 2

Díky prakticky řešené dispozici však dům uspokojí
i požadavky čtyřčlenné rodiny. Acer 90 je vhodný i na
menší pozemky.

Cena na klíč 2.090.000,- Kč s DPH
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www.taurushaus.cz

www.taurushaus.cz
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Acer 80

Dispozice:

Acer 100

4+1

Dispozice:

Acer 110

4+1

Dispozice:

4+1

Zastavěná plocha

95m 2

Zastavěná plocha

118m 2

Zastavěná plocha

129m 2

Užitná plocha:

80m 2

Užitná plocha:

100m 2

Užitná plocha:

110m 2

Cena na klíč 1.920.000,- Kč s DPH
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Cena na klíč 2.290.000,- Kč s DPH

www.taurushaus.cz

Cena na klíč 2.490.000,- Kč s DPH

„Na čem nám opravdu záleží, jsou detaily.“

www.taurushaus.cz
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Cedr 90

Základní údaje
Dispozice:
Zastavěná plocha
Užitná plocha:

Dřevostavba Cedr 90

4+1
106m 2

je nízkoenergetickým bungalovem menší velikosti.

90m 2

Díky prakticky řešené dispozici však dům uspokojí
i požadavky čtyřčlenné rodiny. Díky střeše bez přesahu
působí velmi moderním dojmem.

Cena na klíč 2.050.000,- Kč s DPH
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www.taurushaus.cz

Cedr 80

Dispozice:

Cedr 100

4+1

Dispozice:

Cedr 110

4+1

Dispozice:

4+1

Zastavěná plocha

95m 2

Zastavěná plocha

118m 2

Zastavěná plocha

129m 2

Užitná plocha:

80m 2

Užitná plocha:

100m 2

Užitná plocha:

110m 2

Cena na klíč 1.890.000,- Kč s DPH

Cena na klíč 2.240.000,- Kč s DPH

www.taurushaus.cz

Cena na klíč 2.440.000,- Kč s DPH
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Fagus

Základní údaje
Dispozice:

Dřevostavba Fagus

4+1

Zastavěná plocha

138m 2

je bungalovem střední velikosti zajímavě řešeného

Užitná plocha:

115m 2

do tvaru U. Hned po vstupu do domu se již v chodbě
otevírá prosklenná plocha do zahrady. Je zde oddělena zóna dětských pokojů od rodičovské ložnice, každá

Cena na klíč 2.750.000,- Kč s DPH
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zóna má vlastní sociální zařízení.

www.taurushaus.cz

Calisie

Základní údaje
Dispozice:
Zastavěná plocha
Užitná plocha:

Dřevostavba Calisie

5+1
80m 2

je moderní patrový dům střední velikosti s nízkou

132m 2

energetickou náročností. Svým majitelům nabízí mnoho úložného prostoru a díky odděleným ložnicím
i dostatek soukromí.

Cena na klíč 3.040.000,- Kč s DPH
www.taurushaus.cz
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Aloe

Základní údaje
Dispozice:
Zastavěná plocha
Užitná plocha:

Dřevostavba Aloe

5+1
98m 2

je patrový dům klasického vzhledu s garáží. Jednodu-

137m 2

chý a přehledný půdorys domu nabízí svým majitelům
příjemné bydlení až pro 6 osob. Jistě ocení i přítomnost ložnice v přízemí.

Cena na klíč 3.160.000,- Kč s DPH
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www.taurushaus.cz

Vega

Základní údaje
Dispozice:

Dřevostavba Vega

5+1

Zastavěná plocha

113m 2

je exklusivní moderní patrový dům. Nabízí krásný vý-

Užitná plocha:

140m 2

hled do zahrady přes velké okenní plochy, prostor
ný obývací pokoj a velký balkon v patře. Výhodou je
i denní světlo v chodbě díky balkonovým dveřím

Cena na klíč 3.710.000,- Kč s DPH

z chodby přímo do zahrady.

www.taurushaus.cz
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Prot

Základní údaje
Dispozice:

Dřevostavba Prot

4+1

Zastavěná plocha

100m 2

je exklusivní patrový dům s dominantním obývacím

Užitná plocha:

150m 2

pokojem otevřeným přes 2 patra a prosklenou celou
štítovou stěnou. Tím nabízí svým obyvatelům nenahraditelný pocit svobody. Je nabízen v nadstandard-

Cena na klíč 5.170.000,- Kč s DPH
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ním provedení EXCLUSIVE.

www.taurushaus.cz

V PROVEDENÍ EXKLUSIVE
Hliníková okna s izolačním trojsklem
Střešní hliníková krytina PREFA
Podlahové topení v celém domě
Řízený systém větrání

www.taurushaus.cz
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Tarus

Saturn

Dřevostavba Tarus a Saturn

jsou bungalovy střední velikosti s nízkou energetickou náročností. Zastřešení terasy po celé délce domu poskytuje svým
majitelům dostatek soukromí a současně je ochrání před nepříznivým počasí. Velké okenní plochy v každé místnosti
navíc skvěle propojují dům s okolní přírodou.

Tarus - základní údaje
Dispozice:

Saturn - základní údaje
4+1

Dispozice:

4+1

Zastavěná plocha

144m 2

Zastavěná plocha

119m 2

Užitná plocha:

122m 2

Užitná plocha:

100m 2

Cena na klíč 2.930.000,- Kč s DPH
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Cena na klíč 2.420.000,- Kč s DPH
www.taurushaus.cz

Sirus 60 a Sirus 70

Dřevostavba Sirus 60 a Sirus 70
jsou přízemní rodinné domy menší velikosti. Svou dispozicí umožňují pohodlné bydlení jak pro začínající
rodinu, tak i pro seniory, kteří v domě rádi přivítají návštěvu rodiny. Dům lze po menších úpravách využívat
i jako bezbariérový. Tento dům překvapí svou praktičností i cenou.

Sirus 60  - základní údaje
Dispozice:

Sirus 70  - základní údaje
3+1

Dispozice:

3+1

Zastavěná plocha

74m 2

Zastavěná plocha

85m 2

Užitná plocha:

60m 2

Užitná plocha:

70m 2

Cena na klíč 1.490.000,- Kč s DPH

Cena na klíč 1.720.000,- Kč s DPH
www.taurushaus.cz
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Sirius 60 a Sirius 70

Dřevostavba Sirius 60 a Sirius 70
jsou přízemní rodinné domy menší velikosti. Svou dispozicí umožňují pohodlné bydlení jak pro začínající
rodinu, tak i pro seniory, kteří v domě rádi přivítají návštěvu rodiny. Dům lze po menších úpravách využívat
i jako bezbariérový. Tento dům překvapí svou praktičností i cenou.

Sirius 60  - základní údaje
Dispozice:

Sirius 70  - základní údaje
3+1

Dispozice:

3+1

Zastavěná plocha

74m 2

Zastavěná plocha

85m 2

Užitná plocha:

60m 2

Užitná plocha:

70m 2

Cena na klíč 1.470.000,- Kč s DPH
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Cena na klíč 1.690.000,- Kč s DPH
www.taurushaus.cz

Můžeme vám nabídnout i konstrukci z DEKPANEL

DEKPANEL

je konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů. Stavění za použití tohoto
systému je stále populárnějším. To především díky skvělým technickým parametrům (statickým,   tepelně-technickým, akustickým, požárním), tak i díky rychlosti a jednoduchosti výstavby.
Samotný panel je DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ. Zda bude celá stavba difúzně otevřená nebo uzavřená je jen na Vás.
www.dekwood.cz
www.taurushaus.cz
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Devon GSERVIS

Dispozice:

Face GSERVIS

5+1

Dispozice:

5+1

Zastavěná plocha

132m 2

Zastavěná plocha

Užitná plocha:

157m 2

Užitná plocha:

Cena na klíč 3.850.000,- Kč s DPH
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Kanton GSERVIS

95m 2
137m 2

Cena na klíč 3.230.000,- Kč s DPH

www.taurushaus.cz

Dispozice:

4+1

Zastavěná plocha

129m 2

Užitná plocha:

109m 2

Cena na klíč 2.650.000,- Kč s DPH

Mauna GSERVIS

Dispozice:

Mýtus GSERVIS

4+1

Dispozice:

Valencie GSERVIS

4+1

Dispozice:

Zastavěná plocha

178m 2

Zastavěná plocha

102m 2

Zastavěná plocha

Užitná plocha:

151m 2

Užitná plocha:

155m 2

Užitná plocha:

Cena na klíč 3.670.000,- Kč s DPH

Cena na klíč 3.760.000,- Kč s DPH

4+1
117m 2
99m 2

Cena na klíč 2.360.000,- Kč s DPH

Je možné vybírat ze všech typových projektů GSERVIS.  www.gservis.cz

www.taurushaus.cz
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Co dostanete v ceně domu na klíč
Projektová dokumentace
Vyřízení stavebního povolení
Základová deska
Obvodová stěna tloušťky 365 mm, U = max. 0,128 W/(m2. K)
Na obvodových stěnách tepelná izolace 300 mm
Opláštění obvodových i vnitřních stěn vysoce-pevnostní deskou FERMACELL
Okna s izolačním trojsklem v jednostranném dekoru dle výběru klienta
Fasáda WEBER TERRANOVA 1,5 mm, fasádní polystyren 140 mm
Střešní krytina BRAMAC MAX v různých barevných odstínech
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www.taurushaus.cz

Podlahové topení FÉNIX v obývacím pokoji, kuchyni a koupelně
V ostatních místnostech designové přímotopy ADAX NEO

Třívrstvý nerezový komín Premium D160
Kvalitní dveře značky SEPOS v provedení CPL Laminované Premium
Bílá výmalba interiéru
Kvalitní koupelnová sanita od české značky RAVAK

www.taurushaus.cz
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TAURUSHAUS s.r.o.
www.taurushaus.cz | +420 777 697 155 | info@taurushaus.cz
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