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Vážení!

Náš  nový  katalog  Vám  přináší  výběr  různorodých  a  již  prověřených
projektů  staveb,  ale  i  inzerci  firem,  jenž  nabízejí  služby  související  se
stavbou či rekonstrukcí nemovitostí, jejich vybavením a jiné.
Naše firma KS Servis se specializuje na stavby a rekonstrukce rodinných
domů či bytů, provádíme i inženýring a řešení interiérů.

Děkujeme za případný zájem a neváhejte nás kontaktovat.

  KS Servis    
www.k-s-servis.cz        

kijac@k-s-servis.cz       
+420 776 472 133        

 bisciakova@k-s-servis.cz   
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Marie Kršňákové 119 / 403 17 Chabařovice
sekretariat@diamantexpo.cz / www.diamanzexpo.cz
tel.: +420 475 214 793 / fax: +420 475 214 794

Výstaviště Louny

XX. ročník výstavy
zaměřené na úpravu a

zařízení interiéru,
exteriéru obydlí a potřeby

pro zahrádkáře

Výstaviště Liberec

XII. ročník výstavy
zaměřené na úpravu a

zařízení interiéru, exteriéru
obydlí a potřeby pro

zahrádkáře

Výstaviště Louny

VI. ročník výstavy pro
rodinu a volný čas

Výstaviště Louny

XVIII. ročník výstavy
osobních, užitkových a
nákladních automobilů,
motocyklů a autopotřeb

Výstaviště Louny

XXIII. ročník všeobecné
stavební  výstavy

Výstaviště Louny

tradiční výstava drobného
zvířectva a chovatelských

potřeb

Výstaviště Louny

XVIII. ročník výstavy
potravin a nápojů

Výstaviště Liberec

XII. ročník výstavy zaměřené
na úpravu a zařízení interiéru a

exteriéru obydlí

Výstaviště Liberec

III. ročník výstavy
osobních, užitkových a
nákladních automobilů,
motocyklů a autopotřeb



Projekt: Alena
O projektu:

Užitková plocha: 155,0 m2

Obytná plocha: 71,0 m2

Zastavěná plocha: 105,0 m2

Obestavěný prostor: 632 m3

Nízkoenergetický poschoďový dům s obytným suterénem vhodný pro
větší svahy s orientací na jih nebo jihozápad. Dům je řešen s valbovou
nebo pultovou střechou. Denní část  domu je v přízemí,  která tvoří
opticky velký s obývacím prostorem s krbem a kuchyní s jídelnou.
Klidová  část  je  v  suterénu  a  jsou  zde  tři  poměrně  velké  pokoje.
Součástí domku je přistavěná podsklepená garáž.

Poznámky:







Projekt: Barunka
O projektu:

Užitková plocha: 124,54 m2

Obytná plocha: 76,74 m2

Zastavěná plocha: 94,4 m2

Obestavěný prostor: 605 m3

RD je přízemní s podkrovím, se sedlovou střechou. Dům má jednu
pětipokojovou  bytovou  jednotku  s  kuchyní,  je  vhodný  i  na  menší
pozemek rovnoběžný s komunikací o šířce pozemku 15 – 16 m. Garáž
je vestavěná.

Poznámky:



Projekt: Bungalow 3
O projektu:

Užitková plocha: 242,24 m2

Obytná plocha: 141,22 m2

Obestavěný prostor: 1139m3

Rodinný domek Bungalow 3 je určen pro rovinatý terén. Je přízemní,
nepodsklepený, bez podkroví s garáží pro jedno auto. Je vhodný jako
samostatně stojící rodinný dům. Lze jej doporučit pro 4 – 5 člennou
rodinu.  Velký  obývací  pokoj  je  propojen  s  kuchyní  a  jídelnou.  V
přízemí jsou dále 2 pokoje, ložnice, koupelna, komora a 2 šatny.

Poznámky:







Projekt: Dagmar
O projektu:

Zastavěná plocha: 92.1 m2

Užitková plocha: 127,6 m2

Obytná plocha: 67,2 m2

Obestavěný prostor: 520,5 m3

Dům  střední  velikostní  kategorie  vhodný  pro  4čtyř  až  pětičlenou
rodinu.  Je  vhodný  jako  samostatně  stojící  do  dvoupodlažní  okolní
zástavby. Denní část domu je situována do přízemí a obytná část je v
podkroví. Součástí je garáž přistavěná z boční strany. Nad garáží je
umístěna velká terasa. Dúm je vhodný pro středněvelké parcely.

Poznámky:



Projekt: Dita
O projektu:

Zastavěná plocha: 90,5 m2

Užitková plocha: 133,2 m2

Obytná plocha: 75 m2

Obestavěný prostor: 497,7 m3

Dům je  řešen  jako  samostatně  stojící,  přízemní  dům s  vestavěnou
garáží a obytným podkrovím. 75,01 m2 obytné plochy plně odpovídá
požadavkům na rodinné bydlení pro 4-6 mi člennou rodinu . Vstup do
domu je řešen přes kryté závětří a zádveří do chodby. V chodbě je
přístupná  šatna,  WC,  sprcha  a  komora.  Středem domu je  obývací
pokoj  s  s  jednoramenným schodištěm pro  přístup  do  podkroví.  V
podkroví jsou 3 pokoje včetně WC.

Poznámky:







Projekt: Endy
O projektu:

Zastavěná plocha: 159,6 m2

Užitková plocha: 215,2 m2

Obytná plocha: 169,3 m2

Obestavěný prostor: 877,8 m3

Dům je samostatně stojící , dvougenerační s obytným podkrovím. 169
m2 obytné plochy obsahuje 2 bytové jednotky. Poskytuje uživatelům
kvalitní rodinné bydlení pro 2 rodiny. Vstup do domu je řešen přes
kryté závětří a zádveří do schodišťové haly, ze které jsou přístupné
ostatní místnosti v přízemí. Spodní obývací pokoj má přímé spojení s
kuchyní  a  jídelnou.  Po  dvouramenném  schodišti  je  přístup  do
podkrovních místností - tj. druhého samostatného bytu. Garáž může
být situována samostatně , nebo jako přisazená , eventuelně jako CAR
- port.

Poznámky:



Projekt: Frankie
O projektu:

Zastavěná plocha: 147,0 m2

Užitková plocha: 123,8 m2

Obytná plocha: 74,4 m2

Obestavěný prostor: 814,0 m3

Dům  je  samostatně  stojící  přízemní  typu  bungalow  bez  obytného
podkroví.  Plně odpovídá vysokým požadavkům na kvalitní  rodinné
bydlení pro 4-6 člennou rodinu. 

Poznámky:







Projekt: Henry
O projektu:

Užitková plocha: 108,34 m2

Obytná plocha: 75,9 m2

Zastavěná plocha: 80,8 m2

Obestavěný prostor: 470 m3

Henry  je  dům  menší  velikostní  kategorie.  Vhodný  pro  rovinatý,
případně mírně svahovitý pozemek. Přízemí má otevřenou dispozici s
interiérově řešeným schodištěm a klidovými kouty.  K místě stolování
lze  k  domu z  boku  vestavět  zimní  zahradu.  Dům lze  realizovat  s
garáží. Dům je určen k bydlení čtyřčlenné rodiny.

Poznámky:



Projekt: Katty
O projektu:

Užitková plocha: 169,2 m2

Obytná plocha: 107,5 m2

Zastavěná plocha: 102,5 m2

Obestavěný prostor: 563,4 m3

Katty  je  samostatně  stojící  přízemní  rodinný  dům  s  obytným
podkrovím.  108  m2  obytné  plochy  je  dostačné  pro  4-6  člennou
rodinu. Vstup je přes kryté závětří a zádvěří do schodišťové haly, ze
které jsou přístupné ostatní místnosti v přízemí. Ústředním bytovým
prostorem je obývací pokoj spojený přímo s kuchyní a jídelnou. Po
dvouramenném schodišti je přístup do podkroví k dalším 3 pokojům,
koupelně a WC.

Poznámky:







Projekt: Lukáš
O projektu:

Užitková plocha: 112,5 m2

Obytná plocha: 86,3 m2

Zastavěná plocha: 83,25 m2

Obestavěný prostor: 530 m3

Lukáš  je  sice  dům  menší  velikostní  kategorie,  svým  řešením  a
uspořádáním však nabízí prostorné a pohodlné bydlení. Pracovna v
přízemí může sloužit i jako ložnice nebo pokoj pro hosty.  Vypuštěním
příčky lze na úkor pracovny rozšířit obývací pokoj. Dům je možné
doplnit o garáž případně zastřešené garážové stání. Výstavbu možno
rozdělit do dvou etap – přízemí, podkroví.

Poznámky:



Projekt: Mars
O projektu:

Obytná plocha: 65 m2

Užitková plocha: 90 m2

Zastavěná plocha: 42 m2

Obestavěný prostor: 230 m3

Za  svými  miniaturními  rozměry  (obvod  6x7m)  ukrývá  slušný  byt
kategorie  3+1.  Průčelí  objektu  je  navrženo  jako  jeden  prostor  s
funkčními kouty – kuchyně, jídelna, obývací pokoj a samostatně jsou
vyčleněny  koupelna  a  WC.  Půdní  vestavba  obsahuje  dvě  ložnice  s
lodžiemi a šatnami. Individuálně lze dostavět garáž.

Poznámky:







Projekt: MPM 14
O projektu:

Zastavěná plocha: 236 m2 (terasa 78,5 m2)
Obestavěný prostor: 1072 m3

Rozsáhý  dům typu  bungalow bez  podsklepení  nebo  ve  variantě  s
částečným podsklepením. Dispozici 6 obytných místností (1 pokoj má
kuchyňský  kout)  je  určen  početnější  rodině  nebo  pro  zákazníky
požadující vysoký standard bydlení. Technické a hygienické místnosti
mají  vyriabilní  charakter,  lze  měnit  jejich  velikost  i  umístění.
Předpokládaný počet osob 5 – 6. K domu lze přistavit jednu nebo dvě
garáže.

Poznámky:



Projekt: Paganela
O projektu:

Obytná plocha: 675,5 m2

Užitková plocha: 99,1 m2

Zastavěná plocha: 67,1 m2

Obestavěný prostor: 525 m3

Samostatně  stojící  přízemní  rodinný  dům s  obytným podkrovím,  je
určen pro zástavbu na rovinatém eventuelně mírně svažitém pozemku.
Dispozice je úsporná s důrazem na minimum komunikačních prostor.
Dům  plně  vyhovuje  standardním  požadavkům  na  kvalitní  rodinné
bydlení  pro 4 člennou rodinu. Garáž musí  být  situována samostatně
nebo jako přisazená, eventuelně jako CAR-PORT.

Poznámky:







Projekt: Petr
O projektu:
Obytná plocha: 82,2 m2

Užitková plocha: 119,9 m2

Zastavěná plocha: 157,2 m2

Obestavěný prostor: 628,0 m3

Rodinný domek Petr je jednopodlažní bez podkroví a bez podsklepení.
Obsahuje  kompletní  bytovou  jednotku  o  velikosti  1  +  5  včetně
skladovacích prostor a příslušenství. V budoucnu je možné část půdy
využít k obytným účelům. Vytápění na plyn, elektrokotel nebo tepelné
čerpadlo. Garáž je řešena samostatně.

Poznámky:



Projekt: R 2
O projektu:

Obytná plocha: 68,6 m2

Užitková plocha: 186,7 m2

Zastavěná plocha: 106,0 m2

Obestavěný prostor: 560,0 m3

Přízemní  dům se  sedlovou  střechou  vhodný jako  samostatně  stojící
případně spojením garáží a zrcadlovým otočením i jako dvojdům. Je
tedy vhodný pro úzké, dlouhé parcely. Dům je navržen pro 5 člennou
rodinu. Prostor nad garáží se dá využít jako další obytná nebo hobby
místnost.

Poznámky:







Projekt: Sali 175
O projektu:

Zastavěná plocha: 174,82 m2 
Obestavěný prostor: 1084 m3

Samostatně stojící rodinný dům s dvojgaráží a obytným podkrovím.
Velikostí odpovídá požadavkům na bydlení 5-ti členné rodiny. Vstup
do domu a vjezd je situován z východní strany. Denní obytná část se
nachází v přízemí, noční v podkroví.

Poznámky:



Projekt: Tomáš
O projektu:

Obytná plocha: 50,4 m2

Užitková plocha: 86,2 m2

Zastavěná plocha: 114,3 m2

Obestavěný prostor: 428,2 m3

Rodinný domek Tomáš je určen pro rovinatý nebo mírně svážitý, malý
pozemek obvykle v proluce mezi rodinnými domy. Je malé velikostní
kategorie  se  standardním  vybavením.  Přízemní,  nepodsklepený  bez
podkroví a  bez garáže, která bude postavena samostatně.  Je vhodný
jako samostatně stojící rodinný dům. Vhodný pro čtyřčlennou rodinu.
Vytápění  je  buď  podlahové  nebo  otopnými  tělesy,  případně
kombinované.  Zdrojem vytápění  je  kotel  na  plyn,  elektrokotel  nebo
tepelném čerpadlo.

Poznámky:







Projekt: Věra
O projektu:

Obytná plocha: 73,6 m2

Užitková plocha: 132,2 m2

Zastavěná plocha: 179,0 m2

Obestavěný prostor: 761,2 m3

Rodinný domek  Věra  je  určen  pro  rovinatý  nebo  mírně  svažitý.  Je
střední  velikostní  kategorie  se  standardním  vybavením.  Přízemní,
nepodsklepený  bez  podkroví,  s  garáží.  Je  vhodný  jako  samostatně
stojící rodinný dům. Vhodný pro 3-4 člennou rodinu. Vytápění je buď
podlahové  nebo  otopnými  tělesy,  případně  kombinované.  Zdrojem
vytápění je kotel na plyn, elektrokotel nebo tepelné čerpadlo.

Poznámky:



Projekt: Zinka
O projektu:

Užitková plocha: 127,1 m2

Obytná plocha: 92,8 m2

Zastavěná plocha: 87 m2

Obestavěný prostor: 605 m3

ZINKA je  jednopodlažní  dům s  obytným podkrovím.  Vhodný  pro
rovinatý, popř. mírně svahovitý pozemek. Pokoj v přízemí lze využít
jako  pracovnu  nebo  jako  pokoj  pro  hosty,  případně  o  něj  rozšířit
obývací pokoj. Výstavbu domu lze rozdělit  na tři etapy  - přízemí,
podkroví, garáž. Dům umožní pohodlné bydlení až šestičlenné rodině.

Poznámky:





tel./fax: +420 416 731 111
              +420 416 732 051
mobil: +420 602 461 843
e-mail: pur@pur.cz 
web: www.pur.cz

O nás ve zkratce
PUR-IZOLACE s.r.o.  je společnost  úzce specializovaná na výrobu tepelných a
vodotěsných  izolací  nástřikem  nebo  litím  tvrdé  polyuretanové  (pur)  a
polyisokyanurátové (pir) pěny na místě – na stavbě přímo u zákazníka. Nabízí
komplexní  služby  v  tomto  oboru:  tepelně  –  technické  výpočty,  projektovou
dokumentaci,  výběr  materiálů,  technologické  postupy  a  realizaci  technologií
Gusmer (USA). Na trhu působíme již od roku 1991.




