
→ Styl jednoduchého bydlení

Proč vznikl tento projekt ?

LEVNÉ DOMY = MINIMALISTICKÉ DOMY

→ Základ pro Rostoucí domy



Na počátku byla myšlenka ……

 Domy pro ty, kteří na začátku moc nemají, nebo pro, kteří už nic nepotřebují.

 Dům za cenu bytu, ale ….. bydlení je individuální a v přímém kontaktu s přírodou.

 Jednoduché bydlení napomáhá rozvoji myšlení, neslouží pro hromadění věcí.

 Jednoduché bydlení je přitom komfortní a nízkonákladové. 

 Projekt LEVNÉHO ŘEŠENÍ = MINIMALISTICKÝ DUM je ze stavebního systému dřevostaveb                         
K-KONTROL®.

 Minimalistická varianta je výchozí stavbou pro mladé lidi, jejichž rodina se jistě časem  
rozroste, pak je pro ně řešením podle potřeby ROSTOUCÍ DŮM, 
což je zvětšení základního provedení podle přání.

 Výhodou je bydlení stále na stále stejném místě: 
- rozrůstající se rodina se nemusí za větším domem stěhovat jinam,
- neprožívá další starosti spojené s prodejem jedné nemovitosti a pořízení jiné.

Ekonomické domy & Minimalistické domy & Jednoduché bydlení



Splněné předpoklady:

• Rychlá realizace 3 měsíce

• Dům optimálního tvaru ležatého kvádru

• Vždy nízkoenergetický dům, nejde o podřadné provedení.

• Náklady na vytápění do 8.000,- Kč/rok 

• Možnost založení na pilotkách nad terénem, odpadá nebezpečí poruchy 

izolace proti vodě a neřeší se problém s radonem

• Nosný podlahový panel je současně tepelně izolační

• Osazení domu na pozemku podle orientace ke světovým stranám

• Variabilita prosklení obvodového pláště

• Plochá střecha pro možnost osazení solárních nebo fotovoltaických panelů

• Zavěšený demontovatelný obklad fasády pro snadné rozšíření domu 

• Rostoucí dům je rozšířenou variantou minimalistického domu, rozšíření na 

libovolnou stranu (mimo vstupní) a libovolné velikosti, nejde o modulární systém.

• Při rozšíření na ROSTOUCÍ DŮM není bydlení v základní části omezeno.

• Na přání řízené větrání s rekuperací

Základem je jednoduchost 

Samozřejmostí technická dokonalost
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Cena základního Minimalistického domu 72 m2 zastavěné plochy 

(vč. DPH)

od 1,599.000,- Kč v provedení  Nízkoenergetický



www.invplan.cz     e-mail: info@invplan.cz        tel.:  602 740 353

Začněte myslet jinak – princip jednoduchého bydlení



www.invplan.cz     e-mail: info@invplan.cz        tel.:  602 740 353

Základní půdorys Minimalistického domu
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Variantní řešení povrchu fasády

Dřevěná 
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CEMBRIT Express
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Jednobarevné provedení
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Jiná varianta jednobarevného provedení
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Kombinace fasádní omítka a dřevo



www.invplan.cz     e-mail: info@invplan.cz        tel.:  602 740 353



www.invplan.cz     e-mail: info@invplan.cz        tel.:  602 740 353

A to nejlepší nakonec - domy v kontaktu s přírodou
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Jak na to ?

Vyberte si nejvhodnější typ a velikost domu pro Vaše potřeby a 

podle tvaru pozemku. Může být opravdu malý.

Svěřte se odborníkům, máte možnost získat dokončenou hrubou 

stavbu bez interiéru nebo kompletní dokončený dům, 

Přizpůsobte si dům podle Vašich přání, máte možnost individuálních změn 

technických i technologických, vždy v Nízkoenergetické variantě.

______________________________________________________________

Po čase – můžete si zvětšit dům podle Vašich možností, díky montované 

technologii je rozšíření snadnou záležitostí

Nebojte se začít
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