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Práve aj z týchto dôvodov sa majitelia spoločnosti M&H project Ing. Peter Hý-
sek a Ing. Andrej Moravčík rozhodli rozšíriť svoju činnosť o virtuálnu prehliad-
ku domov, ktoré vo svojom portfóliu ponúkajú.

Ako v realite táto služba funguje? 
Každý rodinný dom v našom katalógu je spracovaný formou virtuálnej prehliad-
ky. K dispozícii máme takmer 50 kompletne zariadených štýlových rodinných 
domov a ich počet neustále navyšujeme. Základom každého projektu rodinné-
ho domu je funkčná a účelná dispozícia, dotvorená interiérovým dizajnom, kto-
rý umocňuje charakter rodinného domu. Okrem katalógových domov sa venu-
jeme aj individuálnym projektom na mieru, samozrejme, v kvalite a štandarde 
katalógových domov vrátane zariadenia interiéru. 

V čom je virtuálna prehliadka výnimočná a v čom nám môže pri výbere do-
mu pomôcť?
Virtuálna prehliadka dáva našim klientom možnosť vnímať priestor a jeho člene-
nie v reálnom 3D zobrazení. Každý rodinný dom v našom katalógu je plne zaria-
dený mobiliárom, čo dáva klientom ešte reálnejší obraz o rozmeroch miestnos-
tí, v ktorých sa počas prezentácie domu môžu prechádzať. Klienti, ktorí nemajú 
technické vzdelanie, prípadne sa nepohybujú v oblasti stavebníctva, vnímajú zvy-
čajne projekt iba na úrovni 2D. Zjednodušene povedané, vedia iba to, kde sa ktorá 
miestnosť nachádza a ako je prepojená. Virtuálna prehliadka klientom umožňuje 
vnímať priestor a jeho členenie vrátane interiéru v reálnom 3D zobrazení. Kľúčo-
vým aspektom pre klienta je získanie predstavy o rozmeroch miestností a priesto-
ru v nich, a to aj po zariadení mobiliárom.

Čo všetko počas prehliadky domu klienti môžu vidieť a „zažiť“? 
Klient sa po nasadení 3D okuliarov prechádza rodinným domom, vníma 
priestor ešte pred jeho samotnou výstavbou. Keďže je každý rodinný dom v na-
šom katalógu plne zariadený, klient má možnosť navnímať reálny priestor. Zís-
ka tak reálnu predstavu o projekte a bude sa vedieť lepšie rozhodnúť, či je ním 
vybraný rodinný dom pre neho ten pravý. Po dohode s klientom vieme rodinný 
dom osadiť priamo na pozemok v reálnom súradnicovom systéme danej lokali-
ty, kde si môže overiť preslnenie miestností, odstupy rodinného domu od hraníc 
pozemku, resp. susedných stavieb. 

STAVBA NOVÉHO DOMU. VÝBER 
VHODNÉHO POZEMKU, FINANČNÁ 
NÁROČNOSŤ, KONKRÉTNY TYP OBYDLIA, 
ALE NAJMÄ POCIT, AKO SA BUDEME 
V NAŠOM NOVOM BÝVANÍ CÍTIŤ. BUDE  
NÁŠ DOM DOSTATOČNE SVETLÝ? 
BUDE NÁM VYHOVOVAŤ ORIENTÁCIA 
PRIESTORU? ROZDELENIE A VEĽKOSŤ 
JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ?  
POKIAĽ SI TAKPOVEDIAC PRIESTOR 
„NEOHMATÁME“ ALEBO NEZAŽIJEME  
NA VLASTNEJ KOŽI, ŤAŽKO POSÚDIŤ.

KATALÓGOVÉ DOMY 
VO VIRTUÁLNEJ REALITE

www.mharch.sk

Eko systém/tipy
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Ušetrite na vykurovaní s  pomocou kvalitnej rekuperácie. Okrem samotného dodania  
lokálnych rekuperačných jednotiek spoločnosť M&H project zabezpečuje montáž, prvé 
spustenie a servis.

PREČO LOKÁLNU REKUPERAČNÚ JEDNOTKU?

Lepší spánok a koncentrácia
Privetrávaný čerstvý vzduch v  interiéri  
bez alergénov a  plesní zlepšuje spánok 
a schopnosť sústrediť sa. Ranné vstávanie 
sa stane radosťou.

Kolaudácia v energetickej triede A0
Riadené vetranie so spätným získava-
ním tepla znižuje náklady na vykurovanie 
a zabezpečuje bezproblémovú kolaudáciu 
v energetickej triede A0.

Montáž do obvodovej steny
Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky 
nevyžaduje inštaláciu vzduchotechnic-
kých rozvodov, je preto dobrou voľbou pre 
rekonštrukcie i novostavby.

Jednoduché ovládanie a údržba
Ovládanie a  údržbu jednotky zvládne 
každý. Jednotku je možné ovládať pria-
mo na interiérovom kryte alebo pomo-
cou smart zariadenia.

VETRAJTE BEZ HLUKU, PRACHU A STRATY TEPLA

www.mhrekuperacie.sk




