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VIZUALIZACE G SERVIS CZ

Ohromnou nabídku typových projektů rodinných domů společnosti G SERVIS CZ stavebníci
rodinných domů většinou znají. Někteří nepochybně velmi dobře, vždyť podle projektu tohoto
dodavatele už bylo realizováno celkem 24 tisíc staveb a aktuálně je z tohoto zdroje typových
projektů v České republice stavěn zhruba každý desátý rodinný dům!

O

všem společnost G SERVIS CZ stavebníka zaujme i svými
dalšími aktivitami. Ambicí dodavatele je komplexní nabídka
související s vytvořením nového domova, široká škála služeb, v níž projekt rodinného domu je jen jedinou dílčí částí.
Kdo se rozhodne pro spolupráci s firmou G SERVIS CZ, ten
v podstatě může počítat s komplexním vyřešením podoby celého pozemku. S konceptem i studií budoucí tváře zahrady, s jejím kompletním oplocením, s návrhem parkovacího stání nebo přímo uzavřené
samostatné garáže, se zahradním altánem… Aktuální katalog společnosti G SERVIS CZ obsahuje i výběr jmenovaných konstrukcí a staveb, nepochybně rovněž v tomto segmentu je z čeho vybírat.

předpokládané realizační ceny začínají na částkách blížících se 300 tisícům korun, velká dvojgaráž se skladem snadno vyjde na milion korun, a to nesmí práci komplikovat příliš členitý terén.

GARÁŽE

Projekty plotů a oplocení se v nabídce společnosti G SERVIS CZ staly
novinkou. Vyznačují se pestrou materiálovou a tvarovou škálou provedení a ceny projektů jsou vztažené k čelní pohledové straně, bez
ohledu na její délku. Tento cenový základ činí 1690 Kč, projekt každé
další strany oplocení je za 590 Kč.

Tucet garáží a dvougaráží, desítka parkovacích stání, taková nabídka
se vešla do aktuálního katalogu. Garáže pro jedno či dvě auta jsou
koncipované se zřejmou snahou vyjít vstříc každému majiteli jakéhokoli domu. Architektura těchto drobných staveb totiž vychází z předpokladu, že garáž může v praxi tvořit sousedství velmi různých domů.
Takže jsou v nabídce garáže se střechou sedlovou, plochou i pultovou
a polovalbovou. Ceny projektů garáží začínají na 1590 Kč a mohou dosáhnout až 3290 Kč. Zastavěná plocha se pohybuje od 26 do 73 čtverečních metrů, větší stavby jsou určené dvěma vozům a mívají
i přilehlý praktický sklad. Garáž dnes rozhodně není levnou stavbou,

GARÁŽOVÁ STÁNÍ
Garážová stání pochopitelně neposkytnou stoprocentní komfort, ale
dnešní auta jsou poměrně odolná… Nejdostupnější stání pro jedno
auto lze pořídit od 60 000 Kč, ale stání pro auta dvě s přilehlým uzavřeným skladem už pod půl milionu stavebník nepořídí. Ceny projektů
staveb tohoto druhu začínají na 990 Kč a končí na 3190 Kč.

PLOTY

ALTÁNY
Zahradní altány v rozličných provedeních podle účelu užívání tvoří
zajímavou sérii drobných staveb, které nepochybně zlepší obytnou
funkci zahrady a také ji zkrášlí. Jako konstrukční materiál samozřejmě převažuje dřevo, ceny projektů začínají na 1190 Kč.
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