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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        
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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
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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: Alfa223
O projektu:
Užitková plocha: 185,5 m2

Obytná plocha: 90,5 m2

Zastavěná plocha: 223,5 m2

Obestavěný prostor: 1140 m3

Alfa 223 – je dům střední velikostní kategorie. Svými prostory plně
uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny. Bezbariérovým řešení
je  vhodný  pro  bydleníosob  se  sníženou  pohybovou  schopností.
Netradiční  je  řešení  připojení  pokojů  přímo  z  obývacího  pokoje.
Obytná  část  domu  volně  navazuje  na  exteriér  s  terasou.  Podkroví
může být řešeno jako skladovací prostor. Dům je vhodný i na větší
stavební  parcely  zejména  do  prostředí  s  nízkou  jednopodažní
zástavbou. Zajímavostí  je,  že z každého pokoje je  přímo přístupné
sociální  zařízení.  Dům  je  možné  částečně  nebo  úplně  podsklepit.
Součástí domu je vestavěná dvougaráž.

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: Belga
O projektu:

Užitková plocha: 183,03 m2

Obytná plocha: 98,71 m2

Zastavěná plocha: 132,97 m2

Rodinný  dům je  řešen  jako  dvoupodlažní,  s  garáží.  Je  vhodný  na
svažitý terén jako samostatná luxusní stavba. Svou charakteristikou je
určen pro tří až čtyřčlennou rodinu.

Poznámky:







Projekt: Beruška
O projektu:

Užitková plocha: 132,21 m2

Obytná plocha: 79,52 m2

Zastavěná plocha: 99,06 m2

Rodinný dům Beruška je řešen jako jednopodlažní dům s obytným
podkrovím. Je určen pro pohodlné bydlení tří až čtyřčlenné rodiny s
důrazem  na  užívání  venkovního  prostoru.  Přetažením  střechy  je
vytvořeno  kryté  stání  pro  osobní  automobil.  Dům  je  vhodný  pro
rovinný pozemek.

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: Disprojekt Grand
O projektu:

Obytná plocha: 187,5 m2

Zastavěná plocha: 308,9 m2

Podlahová plocha: 531,6 m2

Samostatně  stojící  rodinný  dům  na  jihozápadním  svahu  poskytuje
komfortní  bydlení  pro  5-tičlenné  rodině.  Dům  má  dvě  podlaží  a
podkroví, společenská část je umístěna v přízemí, soukromé ložnice v
podkroví. Podzemní podlaží obsahuje technické zázemí, sklady, vinný
sklep, bazén se saunou a samostatně přístupný apartmán pro návštěvy.
Proti ostatní obytné části níže položený  a přes obě podlaží otevřený
obývací pokoj v přízemí je přístupný ze vstupní haly, přímo navauje
jídelna s terasou a kuchyně s místností pro domácí práce. Kruhovým
polouzavřeným schodištěm je přístupná soukromá část  – ložnice, 3
pokoje  a  koupelna  se  vstupy  z  otevřené  galerie  nad  obývacím
pokojem. Dům je vybaven garáží s plochou umožňující parkování až
čtyř osobních vozidel.

Poznámky:



Projekt: Disprojekt Lux
O projektu:

Užitková plocha: 352,7 m2

Obytná plocha: 192,2 m2

Zastavěná plocha: 253,6 m2

Dům  je  řešen  jako  samostatně  stojící,  přízemní  dům  s  obytným
podkrovím. Dům poskytuje komfortní bydlení pro 4 člennou rodinu.
Obývací  pokoj  navazuje  na  otevřený  prostor  haly  a  jídelny,   je
vybavený krbem stejně jako  na něj navazující terasa. S ohledem na
svažitost pozemku lze obývací pokoj umístit na jiné výškové úrovni
oproti ostatním místnostem přízemí. Součástí dispozice je dvougaráž
přístupná  ze  zádveří  a  pokojík  pro  hosty.  V  zázemí  kuchyně  je
situována  spíž  a  místnost  pro  domácí  práce.  Z  haly  je  po
dvouramenném  schodišti  umožněn  přístup  na  galerii  a  do
podkrovních místností.

Poznámky:







Projekt: DK 1
O projektu:

Užitková plocha: 111 m2

Zastavěná plocha: 73,5 m2

Obestavěný prostor: 420 m3

Tento RD je jednopodlažní nepodsklepený objekt pro rodinu s dětmi.
Je založen na základových pásech (+ železobetonová deska). Dům je
navržen  jako  nízkoenergetický  –  vytápění  cca  10  tis.  Kč/rok.  Je
možné doplnit jej o přístřešek pro auto či garáž. Samozřejmostí jsou
dispoziční změny dle přání zákazníka.

Poznámky:



Projekt: Gama
O projektu:

Podlahová plocha: 342,4 m2

Zastavěná plocha: 173,1 m2

Obestavěný prostor: 1390 m3

Dům  Gama  je  určený  do  svažitého  terénu  pro  velký  pozemek.
Rodinný dům patří  do  větší  velikostní  kategorie  s  nadstandardním
vybavením s pracovnou a bazénem v suterénu. Má obytné podkroví a
je  částečně  podsklepený  s  dvojgaráží  v  přízemí.  Je  vhodný  jako
samostatný rodinný dům do dvojpodlažní okolní zástavby se štítem do
ulice. Je určený pro bydlení čtyř až pětičlenné rodiny.

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: Křemílek
O projektu:

Užitková plocha: 164,99 m2

Obytná plocha: 114,69 m2

Zastavěná plocha: 116,11 m2

Rodinný dům Křemílek je řešen jako jednopodažní dům s obytným
podkrovím. Je určen pro pohodlné bydlení čtyř až šestičlenné rodiny s
důrazem  na  užívání  venkovního  prostoru.  Přetažením  střechy  je
vytvořeno  kryté  stání  pro  osobní  automobil.  Dům  je  vhodný  pro
rovinný pozemek.

Poznámky:







Projekt: Kundela A
O projektu:

Užitková plocha: 248 m2

Zastavěná plocha: 147 m2

Obestavěný prostor: 965 m3

Rodinný dům je jednopodlažní s obytným podkrovím a vestavěnou
garáží  pro  jedno  vozidlo.  Patří  mezi  střední  domy  s  obytnými
místnostmi  1  +  5.  Kuchyň  s  jídelnou  je  propojená  s  obývacím
pokojem.  Dům  má  výrazné  architektonické  řešení,  vhodné  jak  do
příměstské, tak i venkovské zástavby. Vstup do domu je řešen přes
kryté závětří do chodby. Dům umožní pohodlné bydlení až šestičlenné
rodině.

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: Magda
O projektu:

Obytná plocha: 143 m2

Užitková plocha: 164,3 m2

Zastavěná plocha: 205,6 m2

Obestavěný prostor: 966 m3

Rodinný  dům  Magda  je  určen  pro  pohodlné  bydlení  čtyř  až
šestičlenné rodiny. Je to rozlehlý, jednopodlažní dům s pracovnou a
velkou  terasou.  Garáž  je  možno  jednoduše  rozšířit  dle  potřeby  na
dvougaráž.

Poznámky:



Projekt: Marek 2
O projektu:

Obytná plocha: 171 m2

Užitková plocha: 258 m2

Zastavěná plocha: 158,1 m2

Obestavěný prostor: 1062 m3

Rodinný dům Marek 2 vyhoví náročným požadavkům na bydlení pro
čtyř  až  šestičlennou  rodinu.  Dům  je  vybaven  třemi  sociálními
zařízeními  pro  rodiče,  děti  i  prarodiče  či  návštěvy.   Pro  rodinné
aktivity příjde vhod pracovna v přízemí a hobby místnost v suterénu.

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: Matěj
O projektu:

Užitková plocha: 56 (92) m2

Obytná plocha: 40 (50) m2

Zastavěná plocha: 72 (95) m2

Obestavěný prostor: 400 (453) m3

Samostatně stojící přízemní rodinný dům, nepodsklepený, se sedlovou
střechou a přístřeškem pro osobní auto. Dům je možno realizovat ve
dvoou etapách. Je určen pro dvě (čtyři) osoby, má dvě (tři) obytné
místnosti. Dům je navržen v tradiční cihelné technologii Porotherm,
krov  dřevěný,  krytina  betonová  či  pálená.  Dům  má  jednoduché
architektonické řešení, vhodné do jak příměstské, tak i do venkovské
zástavby. Údaje v závorkách platí pro druhou etapu výstavby.

Poznámky:







Projekt: Merkur
O projektu:

Obytná plocha: 198,09 m2

Zastavěná plocha: 286,91 m2

Užitková plocha: 591,78 m2

Rodinný  dům "PC –  MERKUR" je  řešen  jako  přízemní,  částečně
podsklepený dům s obytným podkrovím. Splňuje vysoké nároky pro
pohodlné  bydlení  6  –  7  členné rodiny  s  přímou vazbou na  okolní
prostor. Dům je vhodný pro svažitý pozemek.

Poznámky:



Projekt: Mona
O projektu:

Užitková plocha: 224,86 m2

Obytná plocha: 117,84 m2

Zastavěná plocha: 143,05 m2

Je určen do rovinatého nebo mírně svažitého terénu.Patří do střední
velikostní  kategorie.  Je  řešen  jako  přízemní,  bez  podsklepení,  s
obytným  podkrovím  a  garáží.  Velikost  jej  předurčuje  pro  4  –  6
člennou rodinu.

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: Primus
O projektu:

Užitková plocha: 107,65 m2

Obytná plocha: 64,78 m2

Zastavěná plocha: 66,72 m2

Samostatně  stojící,  přízemní  rodinný  dům  s  obytným  podkrovím.
Vhodný pro 5 – 6 člennou rodinu. Vstup do domu je řešen přes kryté
závětří a zádveří do schodišťové haly, ze které jsou přístupné ostatní
místnosti v přízemí. Ústředním bytovým prostorem je obývací pokoj s
přímým spojením s kuchyní a jídelnou. Po dvouramenném schodišti
je  umožněn přístup do podkrovních místností   -  tj.  ložnice rodičů,
dvou  dětských  pokojů  a  koupelny  včetně  WC.  Garáž  může  být
situovaná samostatně nebo jako přisazená,  eventuelně jako CAR –
port.

Poznámky:







Projekt: Sali 126
O projektu:

Zastavěná plocha: 126 m2

Obestavěný prostor: 1160 m3

Plně  podsklepený  rodinný  dům  na  svažitý  terén.  V  suterénu  je
umístěno  zázemí  domu,  v  přízemí  denní  obytná  část  s  pracovnou,
ložnicí a pokojem, podkroví s pokoji a sociálním zařízením možno
dalšími úpravami předělat na další byt. Dům lze využít pro 6 – 8 osob.

Poznámky:



Projekt: Sali 163
O projektu:

Zastavěná plocha: 162,31 m2

Obestavěný prostor: 1000 m3

Rodinný  dům  samostatně  stojící  s  garáží  a  obytným  podkrovím.
Vstup do domu a vjezd do garáže z jižní strany. Přízemí je využito
jako denní obytná část a ložnice pro hosty. Podkroví slouží jako noční
část. Dům je svojí velikostí vhodný pro 5-ti členou rodinu.

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: 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.




