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FREKVENTOVANÉ DOTAZY
Při naší obchodní praxi se často setkáváme s dotazy
našich klientů před samotnou realizací projektů. V tomto čísle
našeho Newsletteru si dovolujeme citovat ty nejčastější z nich,
společně s naší odpovědí. Pokud máte i vy dotaz nad rámec
obsahu otázek zde, rádi vám zaslaný dotaz o systému VELOX
zodpovíme. E-mail: info@bausysteme.cz

» Máte postavený vzorový dům, který je možné navštívit?
Přijďte se podívat na kterýkoliv náš rozestavěný dům, rádi Vám na něm představíme výhody sendvičového zdiva VELOX.

» Jak se dům z VELOXu chová v létě, není dusno, horko?
Velmi příjemné, komfortní bydlení i během teplých jarních a letních měsíců je jednou z velkých předností domů realizovaných sendvičovým
(tepelná izolace, betonové jádro a deska velox) systémem VELOX. Toto tvrzení podtrhuje i fakt, že při nepodcenění izolace dalších
důležitých částí domu (izolace střechy a výběr vhodných oken), není nutné v našich domech používat další zdroj spotřeby elektrické energie,
klimatizační jednotku.

» Stavíte nízkoenergetické domy?
Všechny naše stavby jsou nízkoenergetické s pasivním standardem. Realizovali jsme stavby i s U 0,1 W/K m2.

» Je možné ve stavebním systému VELOX použít dřevěné stropy? Jedná se o dům
typu bungalov s částečně využitým podkrovím. Prý to je staronový hit.
U domu typu bungalov lze ve stavebním systému VELOX použít dřevěné stropy, viz naše reference. www.bausysteme.cz.

» Můžete mi prosím zaslat informace týkající se typových domů?
Pro bližší informace shlédněte náš inspirativní katalog domů na www.bausysteme.cz nebo nás prosím kontaktujte, jdeme cestou
individuálního přístupu, nejsme „chrliči typových staveb“.

» Projektujete? Vyřídíte stavební povolení?
Ano jsme i projekční firmou ne jen realizační.
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