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BUNGALOVY

Na to je velmi lehká odpověď. Přízemní stavby jsou bezbariéro-
vé a tím velmi pohodlné, což oceníte hlavně v pozdějším věku. 
Vhodný je ale i pro rodiny s malými dětmi, protože nemusí řešit 
zabezpečení schodiště. Důvodů, proč si vybrat právě bunga-
lov, je ale mnohem víc. Vezmemeli v úvahu 3 až 4 pokoje plus 
kuchyň nebo kuchyňský kout, je přízemní dům ideálním řešením 
pro většinu rodin. Další neporazitelnou výhodou je praktické pro-
pojení domu se zahradou, které ocení úplně každý jeho obyvatel, 
ať už jde o dítko na odrážedle, maminku s košem prádla nebo 
rodinného mazlíčka, kterému je tímto dopřána maximální svo-
boda pohybu. V  jednopodlažních domech je prostor propojen, 
což dovoluje uspořádat si dům podle vlastních představ, a rodina 
tak má mnohem více příležitostí být spolu. 

Nespornou výhodou bungalovů je i  menší energetická 
náročnost a snadnější údržba, což v dnešní době ocení skutečně 
každý. Na bungalovu můžete mít navíc jakýkoliv typ střechy, a to 
zase může být výhodou v případě, že je místním regulativem typ 
střechy předepsaný. 

Dlouhodobě nejoblíbenějším typem bungalovu je ten, 
který u  nás nazýváme Instinkt. Nově nabízíme celou řadu 
INSTINKT. Jedná se o domy, které mají tvar obdélníku s částeč-
ně zapuštěnou/krytou terasou a obytným prostorem ve střední 
části domu.

Novinkou v nabídce jsou bungalovy řady SCANDIC, inspi-
rované skandinávským stylem. Srdcem domu je společná obý-
vací část, do které je včleněna samostatná kuchyň. Klidová část 
domu s ložnicemi a sociálním zázemím je v zadním traktu domu, 
případně v  postranních částech. Díky výraznému prosklení je 
dům zaplaven světlem, což je jedna z  hlavních výhod lepšího 
domova od Haas.

Bungalovy z  řady RAPIDO jsou velmi praktické a kom-
paktní, s  obdélníkovým půdorysem. V  centrální části najdete 

prostorný obývací pokoj s  velkorysým kuchyňským a  jídelním 
koutem. Domy jsou prosvětlené díky velkým a  francouzským 
oknům. Jistě uvítáte množství úložných prostor, které budou 
vhodné pro uskladnění nejrůznějších věcí. Dřevěný či kamenný 
obklad fasády pak podtrhne estetické vyznění domu.

Zajímavý půdorys ve tvaru písmene „U“ mají naše bunga-
lovy z řady LUCKY. Prostor je šikovně rozčleněn do obývacího 
pokoje s kuchyní, tří ložnic, koupelny, WC a praktického skladu. 
Prostorná terasa je mírně zapuštěná do střední části domu, a tak 
na polokrytou terasu vznikne přístup z více pokojů.

Uspořádání bungalovů z  řady RIO ctí zájmy všech čle-
nů rodiny, a proto jsou ložnice umístěny v rozích domu. Čtvrtý 
roh je využitý pro terasu. Srdcem domu je velký obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a jídelnou.

V Čechách jsou velmi oblíbené bungalovy do tvaru pís-
mene „L“, které chytře oddělují obytné části domu od privátní 
zóny. Navíc nabízejí přímý vstup na terasu z několika místností, 
a tím přirozeně rozšiřují obytný prostor. Řadu bungalovů s půdo-
rysem do „L“ jsme u nás nazvali MADERA.

Bungalovy EASY jsou nejmenšími zástupci domů 
v nabídce Haas. Tyto bungalovy jsou ideální například k víken-
dovému bydlení nebo jako startovací bydlení. Jejich nespornou 
výhodou je kompaktnost a úspornost. Přestože jsou malé, záro-
veň jsou dostatečně prostorné. Úklid takového domu vám neza-
bere téměř žádný čas.

Moderní bungalovy s  rovnou střechou nesou název 
INSPIRACE, a  pokud milujete jednoduché moderní linie, uni-
verzálnost, účelnost a bezbariérový přístup, bude tato volba pro 
vás ideální. Domy jsou dispozičně rozděleny na obytnou a sou-
kromou část. Velmi ceněný bývá krytý vstup do domu. Za lini-
emi moderního vzhledu objevíte velký obývací pokoj s kuchyní 
i dostatek místa pro soukromí všech členů rodiny. 

Bungalovy, to jsou jednopodlažní neboli přízemní domy. U nás v Čechách jsou velkým trendem, což 
se odráží i v prodejích dřevostaveb Haas Fertigbau. Proč vůbec věnovat pozornost bungalovům? 
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POSTAVÍME PRO VÁS
SVĚTLEJŠÍ DOMOV

Pusťte si do života světlo

Přirozené denní světlo je zdrojem životní energie, každého z nás naplňuje optimismem, elánem a dobrou 
náladou. Proto jsme se postarali o to, abyste měli světla ve svém domě vždy dostatek. Zvětšili jsme okna 
i dveře, sáhli po velkých francouzských oknech a zvýšili stropy. Díky tomu jsme ve všech místnostech 
snížili počet temných koutů a umožnili, aby světlo dovnitř naplno proudilo. Prodloužili jsme vám den a vy 
si tak můžete vychutnávat první sluneční paprsky i měkce oranžovou záři zapadajícího slunce.
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