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Ještě blíže realitě, ještě blíže realizaci...
Ne vždy zcela přesvědčivé výsledky práce projektantů řešících podobu a fungování rodinného domu
individuálně podle zadání investora, spolu s faktem, že služby tohoto druhu nepatří mezi laciné,
lze nepochybně označit za příčinu pro někoho až překvapivě značné obliby projektů typových.

Společnost G SERVIS CZ je v České republice skoro dvě
desetiletí nejvýznamnějším dodavatelem
projektových dokumentací rodinných domů
G SERVIS CZ v České republice platí už skoro
dvě desetiletí za lídra trhu s typovými projekty.
Oficiální statistiky tohoto druhu po ruce nejsou,
ale mezi znalci oboru se říká, že zhruba
každý desátý rodinný dům postavený u nás
v posledních deseti letech má kořeny v hlavách
projektantů vzpomínané společnosti. Není divu.
Typové projekty s visačkou G SERVIS CZ se
do potřeb a vkusu průměrných stavebníků trefují
svou architekturou a dispozičním řešením zcela
neomylně, nadto nabízejí aktuálně velmi žádané
varianty realizací v nízkoenergetickém i pasivním
standardu.

Proč typový projekt?
Kromě toho byla nedávno sjednocena cena
všech typových projektů nabízených společností
G SERVIS CZ. Bez rozdílu, zda se jedná

o dům malý či velký, konstrukčně více nebo
méně složitý, stojí projekt 26 800 Kč. Ovšem
příčiny, proč řada stavebníků dá typovému
projektu od společnosti G SERVIS CZ přednost
před možností mít originál, nehledejme jenom
ve snazší finanční dostupnosti takového řešení.
Při rozhodování hraje podle slov investorů,
kteří už svůj dům podle takového projektu
postavili, roli také fakt, že typizovaná řešení
jsou opakovanou výstavbou v praxi mnohokrát
provozně vyzkoušená.

Nejnovější vydání podrobného přehledu
nabízených produktů a služeb společnosti
G SERVIS CZ – publikace Rodinné domy
2013 – dává výše uváděným skutečnostem
za pravdu. Velkoformátový katalog vyšel
koncem ledna v rozsahu více než pěti set stran.
Formální podobou i bohatým obsahem před
sebou máme mimořádně přesvědčivý důkaz
nejen dlouhodobého firemního úsilí, ale i trvající
zákaznické obliby.

Partner i rádce
Ale hlavně! Nabídka společnosti G SERVIS CZ
je budoucím stavebníkům rodinných domů
servírována nanejvýš přesvědčivým způsobem,
s využitím nejnovějších technologií komunikace
mezi zájemcem o stavbu a prodejcem
projektové dokumentace.

Potenciální stavebník rodinného domu
v publikaci Rodinné domy 2013 najde nejen dům
odpovídající jeho potřebám, ale také odpověď
na mnoho otázek týkajících se financování
stavby, uspořádání vnitřních dispozic, výběru
stupně energetické náročnosti budovy, volby
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Do zmíněných scénářů dnes ze strany
společnosti G SERVIS CZ patří i nabídka
komplexního řešení celé parcely, včetně
oplocení. Lze se tak mimo jiné seznámit s reálnou
podobou celého širšího okolí rodinného domu už
dávno předtím, než objekt bude stát. Výstupem
je optimální rozvržení pozemku se zakreslením
všech objektů a následná modelace až do fáze
fotorealistických vizualizací.
Jednotlivým projektovým studiím jsou v publikaci
Rodinné domy 2013 věnované samostatné
stránky a vždy mají formu vizualizace konečné
podoby, několika pohledů, jednoduchých
půdorysů, základních technických dat a krátkého
popisu. Jenomže to je teprve základ, od něhož
se lze dostat mnohem dál. Publikace Rodinné
domy 2013 společnosti G SERVIS CZ už na titulní
straně avizuje novinku – rozšířenou realitu pro
mobilní zařízení čtenářů.

Rozšířená realita
Trojrozměrné obrázky a 3D prostředí patřily
již ke standardu několika minulých vydání

Osmnácté vydání katalogu společnosti
G SERVIS CZ má celkem 506
velkoformátových stran a přináší nabídku
celkem 1 100 projektových řešení
rodinných domů, z toho padesáti novinek.
Dále zde budoucí stavebníci najdou
nabídku možnosti objednat si projekt
individuálně řešený, výběr projektů garáží,
dalších drobných staveb a plotů. Část
obsahu publikace je věnována rovněž
nízkoenergetickým a pasivním variantám
rodinných domů, orientačním cenám
hrubých staveb i staveb formou dodávek
na klíč. Nové formy prezentace navozují 3D
obrázky a prostředí, MARKER pro rozšířenou
realitu a QR kódy pro rychlý přístup
k mobilnímu webu. Cena katalogu je 199 Kč,
poštovné činí 120 Kč.
POMŮŽEME
S ŘEŠENÍM
BYDLENÍ
NA KAŽDÉM
POZEMKU
obdobného katalogu, ovšem tím nabídka

realistických představ zdaleka neskončila.
Zapamatujme si nový pojem – rozšířená realita
(Augmented Reality). Domy společnosti
G SERVIS 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 a prozkoumá zvolený
pohled. Postačí si pouze ve svém Google Play
nebo App Store stáhnout free aplikaci
DOMY G SERVIS.

RODINNÉ
DOMY
2013

konstrukčních materiálů, technologií a vybavení
domu. V těchto kapitolách není dodavatel
projektu investorovi jen pouhým obchodním
partnerem, ale také dobrým rádcem. Společnost
G SERVIS CZ se snaží naplnit představy každého
stavebníka, ale navíc mu ušetří nemalé finanční
prostředky nejen zásluhou levného projektu.
Stavebník dostává jistotu, že ho při realizaci
samotné stavby nečekají nemilá překvapení, že
všechno bude probíhat podle předem dokonale
připraveného scénáře.

Rodinné domy 2013

RODINNÉ DOMY 2013

Klientům společnosti G SERVIS CZ,
kteří si chtějí prohlédnout své
bydlení ještě dříve, než položí první
cihlu, je k dispozici služba Model
pozemku. Díky zpracování zahradním
architektem rozšiřuje hranice
představivosti a ukazuje realistickou
podobu budoucího domova. Zároveň
řeší funkčnost a potřeby životního
stylu. Balíček obsahuje rozvržení
pozemku, obrázky pozemku
s projektem domu a dalšími objekty,
jako například stání vozu, garáž,
altán, plot, bazén, jezírko a další
objekty, kterými se budoucí obyvatelé
rozhodli pozemek osadit. Nechybí ani
zeleň (stromy a základní rostliny), jež
podtrhuje konečnou tvář. Každý může
kromě základního obrázku obdržet
až patnáct náhledových momentek
a pohledů. Bude-li navíc potřeba
sjednotit vzhled celého domova
přebarvením či jinou úpravou, také
s tímto požadavkem se počítá

1100 TYPOVÝCH PROJEKTŮ
A INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
www.vybersidum.cz

NOVINKA!

ROZŠÍŘENÁ REALITA
PRO VAŠE MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ!

CENA 199 Kč

Další informace i objednávky na
www.vybersidum.cz a telefonní zákaznické
lince 568 845 000

Takový mechanismus žádný tvůrce projektů
individuálních samozřejmě nabídnout
nemůže… Nebo přesněji – kdyby ho nabídl,
tak jen dále prohloubí už tak často až
drastickou cenovou propast mezi projektem
typovým a originálním.

Individuální projekt? Proč ne!

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

A ještě něco: Pokud se snad někomu
po přečtení předchozích argumentů zdá,
že tento článek až příliš straní typovým
projektům, je na místě ještě připomenout
fakt, že společnost G SERVIS CZ zájemcům
nabízí rovněž vytvoření projektu zcela
individuálního. A to za cenu, z níž se až
dech tají. I o tom je konec konců v publikaci
Rodinné domy 2013 podrobná stať...

