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ELUX HAUS

SPŠ STAVEBNÁ, KONKOLYHO 8, HURBANOVO
ENIKŐ PAPP, 2. ROČNÍK, 2013/2014

KONZULTANT: ING. FRANTIŠEK BACHOREC

Popis použitých systémov:
1. strešné okná (GIL94x92)použité v obývačke
v tomto projekte slúžia na zlepšenie kvality os-
vetlenia interiéru a prívodu čerstvého vzduchu.
2. svetlíky (GGL78x138cm) v chodbe medzi izbami
nám vylepšujú presvetlenie vnútorného priestoru.
3. používa sa integrovaný systém ohrevu vzduchu;
strecha je vybavená prevratným integrovaným
systémom ohrevu vzduchu, ktorý funguje
s tepelným čerpadlom na ohrev vzduchu.
4. strešné solárne články zabezpečujú obyva-
teľom domu dostatok teplej úžitkovej vody.
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SITUÁCIA

ELUX HAUS
Pri návrhu pôdorysného tvaru rodinného domu som sa snažila vyhovieť viacerým faktorom.

Základným faktorom je atipický tvar pozemku s ostrými uhlami v mieste križovatky obslužnej

komunikácie a hlavnej. Druhým faktorom bolo orientácia pozemku k svetovým stranám a

smeru prevládajúcich vetrov. Tretím faktorom výhľady na okolitú prírodu severným smerom.

Tvar rodinného domu v písmene "V" najviac vyhovoval k vyhoveniu všetkým tímto faktorom.

Hlavný vstup do objektu je riešený zo severnej strany v spolu s vjazdom na pozemok a vstupom

do garáže. Ramená písma  sa roztvárajú  v juho - západnom smere a sú funkčne rozdielné.

Rameno paralelné s hranicou pozemku k susednému pozemku dáva priestor k nočnej časti a

obslužným funkciam rodinného domu, kým rameno paralelné s hlavnou cestou je dennou častou

domu. Polouzatvoreté atrium medzi krídlami nám zabezpečuje dostatočnú intimitu a oslnenie.

SITUÁCIA PÔDORYS DOMUPÔDORYS DOMU

LEGENDA MIESTNOSTÍ
1.01. závetrie                   3,4 
1.02. zádverie      4,95 
1.03. šatník              2,31 
1.04. špajza                    1,86 
1.05. kuchyňa, jedáleň 31,86 
1.06. obývacia izba      26,39 
1.07. chodba       2,28 
1.08. kúpeľňa                  7,69 
1.09. pracovňa      16,5 
1.10. hala      21,57 
1.11. chodba                     8,7 
1.12. detská izba I.     13,8 
1.13. detská izba II.     15,0 
1.14. predsieň       1,65 
1.15. šatník         3,90 
1.16. spálňa rodičov      14,4 
1.17. kúpeľňa                 10,73 
1.18. tech. miestnosť     10,26 
1.19. garáž        31,79 
     spolu:              229,04m 2
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