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AKÝ BUDE VÁŠ NOVÝ DOM?
Prejdite sa v ňom vo virtuálnej realite

Profesionálna projekčná
a inžinierska činnosť
pre novostavby
i staršie domy

PREMÝŠĽATE O STAVBE NOVÉHO DOMU? OKREM DÔLEŽITÝCH OTÁZOK
FINANČNEJ NÁROČNOSTI, VÝBERU VHODNÉHO POZEMKU, VOĽBY
KONKRÉTNEHO TYPU OBYDLIA ČASTO PREMÝŠĽAME NAD KONEČNÝM
VÝSLEDNÝM EFEKTOM STAVBY. AKO SA V DOME BUDEME CÍTIŤ, ČI BUDE
DOSTATOČNE PRIESTRANNÝ, SVETLÝ ALEBO ČI VYBRANÉ ROZDELENIE
PRIESTORU JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ A ICH ZARIADENIE BUDE PRE
NÁS NAOZAJ VYHOVUJÚCE.
So všetkými spomenutými aspektami si
dnes už môžete poradiť jednoducho. A to
virtuálnou návštevou vášho budúceho príbytku. O tejto zaujímavej možnosti sme sa
rozprávali s majiteľmi (konateľmi) spoločnosti M&H project, s. r. o. - Ing. Petrom
Hýsekom a Ing. Andrejom Moravčíkom,
ktorí svoju činnosť rozšírili o predaj katalógových rodinných domov a rekuperačných jednotiek pod samostatnými značkami M&H architects a M&H rekuperácie

V čom je virtuálna prehliadka výnimočná
a v čom nám môže pri výbere domu pomôcť?
Virtuálna prehliadka dáva našim klientom možnosť vnímať priestor a jeho členenie v reálnom 3D zobrazení. Každý
rodinný dom v našom katalógu je plne za30
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riadený mobiliárom, čo dáva klientom ešte reálnejší obraz o rozmeroch miestností,
v ktorých sa počas prezentácie domu
môžu prechádzať. Kľúčovým aspektom
je teda získanie najreálnejšej predstavy
o priestoroch, ktoré budú naši klienti nazývať domov. Klienti, ktorí nemajú technické vzdelanie, prípadne sa nepohybujú v oblasti stavebníctva vnímajú zvyčajne
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. Kľúčovým aspektom pre klienta je získanie predstavy o rozmeroch miestností a priestoru v nich a to
aj po zariadení mobiliárom.
Čo všetko počas prehliadky domu touto formou môže klient 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 našom katalógu plne zariadený, klient má možnosť navnímať reálny priestor. Získa, 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 lokality, kde si môže overiť
www.mharch.sk

preslnenie miestností, odstupy rodinného domu od hraníc pozemku resp. susedných stavieb, v prípade svahovitého pozemku výškové osadenie rodinného domu
od priľahlého terénu. Treba si uvedomiť,
že jednotlivé detaily sú veľmi dôležité, lebo
spoločne vytvárajú celú mozaiku – stavbu. Kvalitne spracované detaily – či už po
stránke architektonickej alebo stavebnej,
sú jedinou zárukou spokojného bývania.
Predpokladám, že klient má po prehliadke
relatívne presnú predstavu o svojom budúcom bývaní. Vie tento priestor na základe
zažitého v prípade potreby mierne korigovať
alebo upraviť?
Po absolvovaní virtuálnej prehliadky má
klient ucelenú predstavu nielen o interiéri, ale aj o exteriéri stavby. Každý klient je
jedinečný a má svoje špecifické potreby
a požiadavky, preto je v rámci ceny projektu zahrnutá aj možnosť malej zmeny projektu (napr. posun okna prípadne zariaďovacieho predmetu a pod.). V prípade
rozsiahlejších zmien je pre klienta nákladovo efektívnejšie spracovanie individuálneho projektu, samozrejme, prezentácia
individuálneho projektu prebieha formou
virtuálnej prehliadky.
Akákoľvek zmena v katalógovom projekte
sa posudzuje vždy individuálne podľa rozsahu a požiadaviek klienta.

foto MH PROJECT

Rozumiem tomu správne, že virtuálnu prehliadku domu si môže klient vybrať z konkrétnych vami ponúkaných katalógových
domov?
Každý rodinný dom v našom katalógu je
spracovaný formou virtuálnej prehliadky.
Naša spoločnosť prináša na trh nový spôsob prezentácie a predaja katalógových
rodinných domov pre našich klientov prostredníctvom virtuálnej prehliadky. K dispozícii máme takmer 50 kompletne zariadených štýlových rodinných domov
a ich počet stále zvyšujeme. Základom
každého projektu rodinného domu je
funkčná a účelná dispozícia, dotvorená
interiérovým dizajnom, ktorý umocňuje
charakter rodinného domu. Okrem katalógových domov sa venujeme aj individuálnym projektom na mieru, samozrejme,
v kvalite a štandarde katalógových domov
vrátane zariadenia interiéru. Častokrát sa
nám preto stáva, že klient z katalógových
domov načerpá nápady a inšpirácie – zistí, čo sa mu vlastne páči, čo chce a potrebuje pre svoj životný štýl a bývanie - a potom mu vypracujeme individuálny projekt
na mieru.

ZATEPLENIE BUDOV

NOVOSTAVBA ČI
REKONŠTRUKCIA DOMU
SI VYŽADUJE VEĽA ČASU,
FINANCIÍ A NÁROČNÝCH
ROZHODNUTÍ. AK SI VŠAK
ZVOLÍTE ODBORNÍKOV,
TÍ VÁM DOKÁŽU
SPOMÍNANÉ FAKTORY
UŠETRIŤ. VYPRACUJÚ
ARCHITEKTONICKÝ
NÁVRH, ZABEZPEČIA
KOMPLETNÉ PROJEKTOVÉ
RIEŠENIE S DÔRAZOM NA
DETAIL A ENERGETICKÚ
EFEKTÍVNOSŤ, POMÔŽU
S VÝBEROM REALIZÁTORA
STAVBY A VYRIEŠIA
VŠETKY PROBLÉMY AŽ PO
DOKONČENIE STAVBY.
Projekčno-architektonický ateliér M&H
project sa zameriava na vypracovanie
všetkých stupňov projektovej dokumentácie (architektonická štúdia, projekt na
územné rozhodnutie, projekt na stavebné
povolenie a realizačný projekt), tvorbu 3D
vizualizácií a virtuálnych 3D prehliadok,
energetickú certifikáciu, termovízne meranie či inžiniersku činnosť.

Bývanie v staršom dome prináša často nepríjemnosti v podobe porúch, vysokých
nákladov na bývanie či v neestetickosti bývania. Preto treba pristúpiť k obnove
stavby, ktorá v konečnom dôsledku okrem
zvýšenia kvality vnútorného prostredia
vedie aj k celkovému zhodnoteniu nehnuteľnosti. V prípade, že si vyberiete služby spoločnosti M&H project, budete mať
nielen istotu technologicky a energeticky
správneho riešenia obnovy, ale aj garanciu
získania štátneho príspevku na zateplenie.
Ak by sa stalo, že príspevok konkrétnej domácnosti neschvália, v spoločnosti garantujú vrátenie peňazí za súvisiace a dovtedy realizované práce.

ENERGETICKÁ
CERTIFIKÁCIA

ZDRAVÉ PROSTREDIE
VĎAKA REKUPERÁCII

Dnes sa žiadna budova bezenergetického
certifikátu nezaobíde. Ide o doklad, ktorý
je nevyhnutný pri kolaudácií novej i obnovovanej budovy, pri predaji či prenájme.
Certifikát poskytuje informácie o energetickej hospodárnosti budovy a o jej zatriedení do energetickej triedy, ktorá je
posudzovaným kritériom pri kolaudácii. V prípade, že budova nespĺňa posudzované kritérium, navrhnú sa opatrenia
na bezproblémovú kolaudáciu.Energetický certifikát v M&H project vypracujú už
do 48 hodín po dodaní všetkých potrebných materiálov online. Okrem pasívneho
vypracovania energetického certifikátu
dokážu vám profesionáli zo spoločnosti poradia aj pri konkrétnych problémoch
súvisiacich s možnosťou zníženia energetickej náročnosti.

Čerstvý vzduch je potrebný pre naše
zdravie, dobrý spánok a koncentráciu.
Vďaka riadenému vetraniu rekuperáciou
s účinnou filtráciou dýchate vzduch bez
alergénov a plesní. Rekuperačná jednotka pracuje na princípe získavania tepla
z odpadového odsávaného vzduchu z interiéru– získané teplo sa odovzdáva privádzanému čerstvému vzduchu bez toho,
aby sa odvádzaný a privádzaný vzduch vzájomne premiešali. Lokálne rekuperačné jednotky ponúkané spoločnosťou M&H project majú výhodu aj v tom,
že si nevyžadujú rozsiahly zásah do existujúcej stavby s náročnými vzduchotechnickými rozvodmi – montáž jednotky je
rýchla a nenáročná, umiestňuje sa priamo do obvodovej stenya dokáže ušetriť až
35 percent energií na vykurovanie.

www.mhproject.sk 

www.mhrekuperacie.sk
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