
 

  

 

 

Domy u Přehrady  

Byt s financováním, o kterém je škoda 
jenom číst, lepší by bylo v něm bydlet a 
to nyní za výbornou 30% cenu !  
Představujme Vám novinku – 30% cenu 
za byt.  
 

Nastěhujte se s námi do 
poloviny příštího roku  

Již za 423.000,- Kč 
a nájem 5.500 měs.! 

 

1+kk 28,17 m2 (původní verze) 
Praha 9 – zastávka MHD  
s velkými balkony a výhledem 

Více :  

 



 

  

 

SKOŘEPINOVÁ 
TVARNICE BEST  
 
Beton jako dobrý základ 
Vaší stavby.  
 
Nejodolnější a 
nejdostupnějšší  materiál 
Odolávající všem 
nepříznivým vlivům. 
  

IZOLAČNÍ VRSTVA 
Drží teplo Vašeho 
domova, stálost a 

odolnost. 
 

 
 
CIHLA KM BETA 
Príčky od nás jen 
z vápenopískové 
cihly z důvodu 
akumulace tepla a 
ůspory vytápění. 

 

ZÁRUKA KVALITY 
 

Záruku 10 let na fasádu 
může firma dát je když je 

dům postaven z 
betonových nepraskavých 

tvárnic, tvárnic které 
nejsou nasákavé a s 

ideálně rovným povrchem. 
Jistě znáte, co udělá voda 

když zmrzne.  
Zvětší svůj objem. Nasáklá 

voda když zmrzne, tak 
prostě trhá. 

ZÁKLADY: 
    základové pasy z betonu 
    základová deska – betonová deska,    
hydroizolace, protiradonová bariéra 
 
ZDIVO (sendvičové, akumulační) 
   Z venku skořepinové tvárnice BEST UNIKA v 
sendvičové vazbě s tepelnou izolací a cihlou KM 
BETA.  
 
PŘÍČKY A VNITŘNÍ STĚNY 
   Příčky akumulační cihelné vápenopískové 
z důvodu pohody prostředí.  
    
 KONSTRUKCE STŘECHY: 
    dřevěný krov, tesařský, vázaný 
 
 STŘEŠNÍ KRYTINA: 
    Krytina KM BETA s glazurou (16    barev) 
    
VNITŘNÍ POVRCHY STĚN: 
    Omítky VPC /možno i sádrové/  
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE: 
    žlaby, svody a úžlabí    
    z pozinkovaného plechu. 
 
VCHODOVÉ DVEŘE: 
   Dřevěné, palubkové, v barvě bílé s kováním 
včetně zámku do dřevěné zárubně.  
 
OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE: 
   plastové, bílé s tepelně izolačním dvojsklem a 
pravoúhlým meziokenním rastrem, vnitřní    
   parapety u oken s povrchovou úpravou lamino,  
 

 

 
 
  

 
 

 

K bytu od nás od 2.000 Kč až 4.000 Kč měsíčně přes náš družstevní 
Svěřenský fond (nové sro), po dobu 5 ti let nebo 20 ti let (to si můžete zvolit).  



 

 

  

 

Půdorys bytu 1+kk 
2.NP  

 

 

BYT - CENA BYTU CELKEM: 1,308 500 Kč (50.000 Kč za 1 m2) 
VARIANTA  A) BYT - PLATÍ SE: 30%: 392.550 Kč + měsíční splátky na 20 let 5.540,- Kč 
ÚVĚR NA : 70%: 988.000 Kč 

   Družstvo si bere úvěr 70% na částku 988.000 Kč  na 20 let 
   Anuita (splátka úrok + úmor dohromady): 5.480,- Kč  + za energie 
  Družstvu se platí navýšení nájmu 5.080 Kč měs. po celou dobu 20 ti let *)                           
  VARIANTA  B) BYT - PLATÍ SE:   
                                            LZE I PLATIT 100% NA 7 SPLÁTEK  A  PŘEVÉST SI BYT DO OV    
                                                       (15%, 15%, 15%, 20% 15% a 5%) 

  Více:   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SKOŘEPINOVÁ 
TVARNICE BEST  
 
Beton jako dobrý základ 
Vaší stavby.  
 
Nejodolnější a 
nejdostupnějšší  materiál 
Odolávající všem 
nepříznivým vlivům. 
  

IZOLAČNÍ VRSTVA 
Drží teplo Vašeho 
domova, stálost a 
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CIHLA KM BETA 
Príčky od nás jen 
z vápenopískové 
cihly z důvodu 
akumulace tepla a 
ůspory vytápění. 

 

KONTAKT 
 

POTŘEBUJETE S NEČÍM 
PORADIT NEBO CHCETE 

NAVRHNOUT JINOU 
VARIANTU ? 

 
OBRAŤTE SE NA NÁS 

 
ING. VÁCLAV ŽENÍŠEK 

+ 420 606 631 160 
 

MARTIN LUŇÁK  
+ 420 728 889 454 

 

Od roku 2014  je 
schválen svěřenecký 
fond . 
 Ten může 
zhodnocovat peníze 
od fyzických  
i právnických osob. Ale 
musí mít Dohledovou 
organizaci. A tu máme. 

 

Děláme  
malou pobočku 

v Německu na 

callcentrum,na 
reality a na další 
development na 
byty.  

KONTAKT 

 
OBRAŤTE SE NA NÁS 

koordinátor + 

420 773 172 405 
a nebo na whatsapp 

+ 420 775 146 196 

Finance – kalkulace bytu 

 


