STAVBA | NOVÝ KATALOG
SPOLEČNOSTI G SERVIS CZ

Do věčných diskuzí, jestli stavět rodinný dům podle individuálního projektu, či
zda za stejným účelem pořídit
projekt typový, se společnost
G SERVIS CZ každoročně hlásí
mimořádně obsáhlou publikací
Rodinné domy. Ta s letopočtem
2013 vyšla v posledních lednových dnech.

TYP

Domy společnosti G SERVIS CZ
si lze v čerstvém vydání katalogu prohlížet
v interaktivním 3D prostředí nebo zobrazené v reálném okolí

jako
skvělá volba

J

aký je rozdíl mezi dobře a špatně naplánovanou stavbou
rodinného domu? Na tuto otázku autoři katalogu v jeho samotném úvodu odpovídají jednoznačně: Je to mnoho měsíců
času, až několik set tisíc korun a nepočítaně šedin. Podstatné
je, že v dalším obsahu publikace následují jednoznačně definované postupy mající časovým ztrátám, zbytečným finančním výdajům i újmám na fyzickém a psychickém zdraví stavebníka budujícího
nové rodinné bydlení zabránit.

STOVKY MOŽNOSTÍ
Už osmnácté vydání katalogu produktů a služeb společnosti
G SERVIS CZ přináší na více než pěti stovkách velkoformátových
stran nabídku projektů celkem 1100 typových domů, z toho padesáti
novinek! Zájemci o projekt je však touto cestou sdělena rovněž skutečnost, že u stejného dodavatele lze případně objednat také projekt
individuálně řešený. A ať už půjde o jakýkoli z projekčně zpracovaných domů, jsou v nabídce zcela samozřejmě rovněž nízkoenergetické i pasivní varianty stavby.
Dále může budoucí stavebník objednat i některý z projektů garáží, dalších drobných staveb a plotů. K tomu všemu má k dispozici
pro každý dům orientační ceny hrubé stavby a také cenu dodávky

72 DŮM&ZAHRADA

na klíč. Ale hlavně – listováním v katalogu se zájemce o dům pohybuje v trojrozměrném prostředí, má k dispozici možnost vstupu
do rozšířené reality, jsou tu QR kódy pro rychlý přístup k mobilnímu webu a především je zde soustředěna spousta užitečných rad
a informací souvisejících s nutnými realizačními kroky od výběru
projektu až po kolaudaci domu.
Publikace Rodinné domy 2013 přináší zcela konkrétní a v tom
nejlepším smyslu slova polopatické návody, jak postupovat v celém
rozsáhlém procesu stavby rodinného domu. Samozřejmě, že vše začíná výběrem konkrétního projektu a zvoleným modelem financování
stavby, ale pokračování je pak už úplně obecné: pozemek, hrubá stavba, instalace, kompletace, interiér, zahrada, případné drobné objekty
v nejbližším okolí domu a konečně oplocení. Asi nikoho nepřekvapí
konstatování, že nadhozený sled nezbytných etap spojených s realizací nového domu je v případě spolupráce investora se společností
G SERVIS CZ nejvhodnější a nejhospodárnější pojmout komplexně.

ROZŠÍŘENÁ REALITA
Také nabídka komplexního řešení celé parcely stále ještě patří
k novinkám v nabídce společnosti G SERVIS CZ a nový katalog se
tomuto procesu patřičně věnuje. Lze se tak seznámit s reálnou po-

Projekt rodinného domu Windy, G SERVIS CZ

RODINNÉ DOMY 2013
Katalog společnosti G SERVIS CZ,
18. vydání, 1100 domů, 50 novinek,
dále nabídka individuálně řešených projektů,
výběr projektů drobných staveb a plotů,
nízkoenergetické varianty domů, aktuální
ceny a rozpočty, 3D obrázky a prostředí,
MARKER pro rozšířenou realitu, QR kódy
pro rychlý přístup k mobilnímu webu
a mnoho užitečných rad.
Cena katalogu je 199 Kč (3D brýle zdarma),
poštovné činí 120 Kč.
Další informace a objednávky
na www.vybersidum.cz nebo
na zákaznické lince 568 845 000.

dobou širšího okolí rodinného domu už dávno předtím, než objekt
bude stát. Výstupem je optimální rozvržení pozemku se zakreslením
všech uvažovaných objektů a následná modelace až do fáze fotorealistických vizualizací.
Ale to není zdaleka všechno. Publikace Rodinné domy 2013 přináší zásadní novinku – rozšířenou realitu pro mobilní zařízení čtenářů. Trojrozměrné obrázky a 3D prostředí patřily již ke standardu
několika minulých vydání obdobného katalogu, ovšem tím nabídka
realistických představ zdaleka neskončila.
Zapamatujme si nový pojem – Rozšířená realita (Augmented
reality). Domy společnosti G SERVIS CZ si lze v čerstvém vydání
katalogu prohlížet v interaktivním 3D prostředí, nebo zobrazené
v reálném okolí. Stará se o to aplikace pro mobilní dotykové telefony a tablety s operačními systémy Android nebo iOS a připojením k internetu. Zájemce o dům listující publikací jednoduše sejme
pomocí mobilní aplikace QR kód a vstoupí do rozšířené reality.

Dům si pak může prohlédnout tak, jak potřebuje, otočí
si ho, prozkoumá zvolený pohled a stáhne si doplňující informace z webu.

CHVÍLE ROZHODOVÁNÍ
Ponechejme v tuto chvíli stranou obvyklé argumenty používané
v polemikách o tom, zda má stavebník volit typový, či individuální
projekt. Omezme se výhradně na formální stránku věci a stádium,
v němž se investor rozhoduje. Pak ovšem musíme konstatovat, že
případná nabídka jakéhokoli individuálního řešení projektu vyzní
ve formálním zpracování v porovnání s popisovanou praxí společnosti G SERVIS CZ poměrně amatérsky. Tvůrce individuálně řešeného
projektu prostě takový servis nabídnout nemůže. A kdyby se snad
o to přece pokusil, pak jen dále prohloubí propast mezi cenou projektu typového a toho individuálního.
(so)
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