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Postavit dům, zasadit 
Vítejte ve snu o novém bydlení
o domově, zdravém bydlení v souladu s přírodou

o bydlení v domě

o bydlení cenově přijatelném, a přesto rychlém

o bydlení za nízké náklady

o všem, co obdivujete

   co se Vám líbí

   po čem dlouho toužíte ...

Už nemusíte dále snít.

Všechny Vaše představy

a sny o novém domě

se mohou spojit v jeden jediný pojem.

Splňte si svůj sen a rozhodněte se pro dům

od fi rmy RD Rýmařov s.r.o.

www.rdrymarov.cz
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strom...
Společnost RD Rýmařov působí na stavebním trhu více 
než 40 let. S historií fi rmy je nedílně spojen průmyslový 
rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Re-
alizovali jsme více než 22.000 staveb, a to nejen rodin-
ných či bytových domů, ale také celých developerských 
projektů. 

Na počátku bylo západoevropské know-how. Dnes se 
opíráme o vlastní, již mnohaleté zkušenosti a jsme fi rma 
se zdravým sebevědomím a potenciálem operovat na ev-
ropském stavebním trhu.

Cílevědomá práce na technických parametrech, maxi-
mální přesnost při zabezpečování kvality a propracovaná 
logistika nám umožňují realizovat v rámci dnů to, co jiní 
realizují v rámci měsíců. 
Jedná se o stavební systém třetího tisíciletí, kde spojení 
tradičního, v přírodě obnovitelného materiálu spolu se 
špičkovými současnými materiály, vytváří systém su-
ché výstavby. Tento systém splňuje všechny parametry 
současných požadavků na ekologickou stavbu v souladu 
s trvale udržitelným způsobem života. Veškeré materiály 
jsou obnovitelné a likvidovatelné bez dalších zátěží. 

Vytvořením tzv. sendvičového systému lze docílit vy-
sokých energetických parametrů bez nároků na zvětšo-
vání zastavěného prostoru nebo na úkor bytových ploch. 
Lehkost konstrukce umožňuje snížit spotřebu materiálu 
na založení stavby, a tím snížit náklady na realizaci. 
Vysoká organizovanost, především v počátečním stadiu, 
nevynakládá nároky na zatížení okolí stavby stavební 
činností a rychlost výstavby umožňuje naplnění našeho 
motta „bydlení do měsíce“. 
Výroba panelů na automatických linkách zaručuje 
přesnost, která umožňuje realizovat dokončovací práce 
ve vysoké kvalitě.

RD Rýmařov klade důraz na zdravotní nezávadnost pou-
žívaných materiálů. Ve všech požadavcích splňujeme tu-
zemské normy i přísné normy tradičních zemí Evropské unie. 
O špičkové kvalitě svědčí právo užívat znak kvality RAL, 
propůjčovaný Společností pro jakost německých mon-
tovaných staveb. Získali jsme certifi kovaný systém řízení 
kvality dle normy ISO 9001. Dalším důkazem kvality 
výrobků je evropský certifi kát ETA podle ETAG 007, který 
společnost získala jako první v České republice. Pro své 
domy jsme získali rovněž energetický certifi kát, kterým se 
řadí do kategorie energeticky úsporných domů.

Základní nabídka RD Rýmařov s.r.o. obsahuje přes 
dvě desítky typových projektů, včetně mnoha jejich vari-
ant a různých architektonických doplňků. Je pro nás 
samozřejmostí vyhovět individuálním požadavkům zákaz-
níka, aby získal dům podle svých vlastních představ – 
každý dům se tak stává neopakovatelným originálem.

Základními výhodami RD Rýmařov s.r.o. jsou:

rychlost dodávky
(dům může stát do měsíce)

garantovaná cena
(garantovaná konečná cena bez víceprací)

mimořádně dlouhá záruka
(30 let).

Firma RD Rýmařov s.r.o. je:

členem
Nadace dřevo pro život

členem
Asociace dodavatelů montovaných domů
(ADMD)

členem
občanského sdružení
Moravskoslezský dřevařský klastr

Certifi káty



MONTOVANÉ DOMY RD RÝMAŘOV     
NA BÁZI LEHKÉ PREFABRIKACE DŘEVA

RYCHLOST VÝSTAVBY

Maximální délka výstavby, a to i u největších domů, je maximálně jeden měsíc. Na délku výstavby domu 

přitom nemá vliv ani zima a mráz. 

NÍZKÁ CENA

Celková cena je stanovena kompletně pro dům zhotovený na klíč. 

Nejnižší náklady na m2 plochy.

GARANTOVANÁ CENA

Cena ve smlouvě je vždy konečná, nehrozí žádné vícenáklady a tím prodražování stavby.

30LETÁ ZÁRUKA NA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Tato doba vyplývá z fakticky ověřeného stavu nosné konstrukce našich prvních domů. 

CERTIFIKOVANÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

Konstrukční systém splňuje tuzemské normy i přísné normy tradičních zemí Evropské unie.      

Veškeré použité materiály splňují normy na zdravotní nezávadnost.

TRADICE A ZKUŠENOST

40letá historie fi rmy a více než 22 000 realizovaných dřevostaveb nemá srovnání nejen u nás, ale ani 

v rámci Evropské unie. 
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SPLŇUJÍ VŠECHNY NÁROKY KLADENÉ
NA MODERNÍ ZPŮSOB BYDLENÍ

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST 

Domy se vyznačují vysoce nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi. Veškeré použité materiály stěn 

výborně izolují, čímž zaručují stálost teploty vnitřního prostředí domu. Dům vytopíte mnohem rychleji, neboť 

nevytápíte masivní obvodové zdi, ale prakticky jen obytný prostor. Nabízíme typové objekty od domů ener-

geticky úsporných až po domy pasivní. 

VĚTŠÍ VYUŽITÍ PLOCHY

Pro dosažení tepelně izolačních vlastností, které jsou charakteristické pro naši obvodovou stěnu, je nutné 

u klasické zděné technologie použít několikanásobnou tloušťku zdi. Proto s naší technologií můžete získat 

až jednu celou místnost v domě navíc.

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Díky moderní vícevrstvé konstrukci nemusíte mít obavy z hluku v domě.

ŠIROKÁ ŠKÁLA TYPOVÝCH PROJEKTŮ

Nabízíme z výběru cca 20 typových domů a nepřeberné množství jejich variant a různých architektonických 

doplňků. 

VARIABILITA A MOŽNOST REALIZACE INDIVIDUÁLNÍCH PŘEDSTAV

Technická dokumentace je zpracovávána na základě vašich individuálních požadavků. Každý dům se tak 

stává neopakovatelným originálem.
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CENTRALIZOVANÁ 
VÝROBA 
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ
VÁM ZARUČUJE 
100% KONTROLU
NAD KVALITOU
VÝROBY
VAŠEHO DOMU!

VÝROBA

Výroba jednotlivých částí domu probíhá 

ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se 

za pomoci moderní automatické výrobní 

linky připravují obvodové stěny, stropy, příčky 

a všechny další komponenty. 

Do obvodových stěn se zde usazují okna 

a dveře a současně je připraveno venkovní 

zateplení termofasádou.

MONTÁŽ

Hotové konstrukční prvky se převáží na mís-

to stavby, kde se pomocí jeřábu usazují 

na hotovou základovou desku. Díky takto 

předpřipraveným konstrukcím je montáž 

domu včetně všech řemeslných prací 

nejpozději do jednoho měsíce hotová.



DOMY FIRMY RD RÝMAŘOV JSOU
STAVĚNY NA BÁZI
LEHKÉ PREFABRIKACE DŘEVA.

Nosné prvky tvoří masivní dřevěná smrková kon-

strukce. Domy jsou montovány z velkoplošných 

panelů, jejichž skladba je podřízená přísným 

tuzemským i evropským normám. 

Tato technologie je zárukou dlouhé životnosti, 

vysoce kvalitní tepelné izolace a spolehlivých 

protipožárních vlastností. 

Domy vynikají ekonomikou svého provozu, vyplýva-

jící z kvalitní tepelné izolace obvodových a strop-

ních konstrukcí. Izolaci obvodové konstrukce je 

možné zvýšit přidáním izolační předstěny o tloušťce 

40 mm nebo 60 mm, a tím navýšit tepelnou och-

ranu domu.  

Nízká hodnota součinitele prostupu tepla stěnové 

konstrukce U = 0,18 W/m2.K zajišťuje tepelnou 

pohodu v mrazivé zimě stejně jako v horkých let-

ních dnech. Kvalitní skladba konstrukcí zaručuje 

nízkou tepelnou ztrátu domů, a tím i nízké náklady 

na vytápění.

Domy fi rmy RD RÝMAŘOV s. r. o. se řadí mezi 

ekologické domy, které jsou jak v průběhu výro-

by, tak i užívání velmi šetrné k životnímu prostředí 

a naplňují tím trend trvale udržitelného rozvoje 

v rámci stavebnictví.

TECHNOLOGIE VÝROBY
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SCHÉMA OBVODOVÉ STĚNY PRO PASIVNÍ DŮM
1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 60 mm
3. Parozábrana
4. Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 120 mm
5. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
6. Termofasáda 157 mm
    Tloušťka celkem 367 mm
    Součinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m2.K

SCHÉMA OBVODOVÉ  STĚNY S IZOLAČNÍ PŘEDSTĚNOU
1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 40 mm
3. Parozábrana
4. Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 120 mm
5. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
6. Termofasáda 107 mm
    Tloušťka celkem 297 mm
    Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2.K

RÝMAŘOVSKÝCH DOMŮ

5

5

6

6

4

4

3

3

2

2

1

1



SCHÉMA VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY
1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 120 mm
3. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
Tloušťka celkem 150 mm

SCHÉMA VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám /vyplněn tepelnou izolací/ 60 mm
3. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
Tloušťka celkem 90 mm

Obvodové stěny mají při zachování stejných nebo lepších tepelně-izolačních a dalších parametrů tloušťku 
pouze 25,7 cm, čímž se v porovnání s klasickou stavbou významně šetří podlahová plocha. U průměrně 
velkého domu tato úspora představuje při stejné zastavěné ploše až jednu celou místnost navíc!

ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE RÝMAŘOVSKÝCH DOMŮ
VE SROVNÁNÍ S KLASICKÝMI TECHNOLOGIEMI VÍTĚZÍ

ZDĚNÁ TECHNOLOGIE RD TECHNOLOGIE
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SCHÉMA STROPU NAD PŘÍZEMÍM
1. Podlahová krytina 10 mm
2. Podlahový dílec Fermacell 25 mm
3. Dřevovláknitá deska měkká 60 mm
4. Mirelon
5. Dřevotříska 22 mm
6.  Stropní nosník 60x240 mm; vzduchová mezera 

120 mm; tepelná izolace 120 mm
7. Rošt z latí 30 mm
8. 2x Sádrokarton 25 mm
Tloušťka celkem 412 mm

SCHÉMA STROPU NAD PODKROVÍM
1. Tepelná izolace 100 mm
2. Dřevotříska 22 mm
3.  Stropní nosník 60x180 mm /vyplněn tepelnou izolací 

180 mm/
4. Parozábrana 
5. Rošt z latí 30 mm
6. Sádrokarton 15 mm
Tloušťka celkem 347  mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2.K

SCHÉMA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
1. Střešní krytina
2. Střešní latě 33 mm
3. Kontralatě 33 mm
4. Difusní folie
5.  Krokev 60x180 mm; vzduchová mezera 30 mm; 

laťování 60 mm  /vyplněno tepelnou izolací 240 mm/
6. Parozábrana 
7. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
Tloušťka celkem 351 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K
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V CENĚ DOMU NA KLÍČ NABÍZÍME       
VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ

EXTERIÉR

 obvodové stěny s vnitřní izolací 120 + 40 mm 
a vnější termofasádou 100 mm uzavřenou 
strukturní barevnou omítkou
 betonová střešní krytina včetně doplňků 

(anténní taška, vikýřové okno), u pultové 
střechy profi lovaná střešní tašková tabule 
z poplastovaného plechu 
 vnější dřevěné díly natřené lazurovou bar-

vou dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, 
střešní podhledy) 
 okapy z titanozinku
 venkovní nezámrzný zahradní ventil

OKNA + DVEŘE

 okna a terasové dveře vyrobené z minimálně 
pětikomorových PVC profi lů v bílé barvě 
s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla 
celého okna Uw ≤ 1,0 W/(m².K) 
 střešní okna Velux GGL 3065, součinitel 

prostupu tepla celého střešního okna Uw ≤ 
1,0 W/(m2.K) 
 vnitřní dýhované dveře KASARD v prove-

dení plné s obložkovou zárubní a protihluk-
ovým průběžným gumovým těsněním 
 dveřní kování dvoudílné rozetové 
 vchodové domovní dveře v provedení 

z minimálně tříkomorových PVC profi lů 
v bílé barvě se třemi závěsy a pětinásobným 
uzávěrem
 garážová vrata výklopná s ručním ov-

ládáním, plechová, nezateplená, bílá
 zábradlí terasových dveří v podkroví oce-

lové pozinkované

KASARD
VÝROBA DVEŘÍ
www.kasard.cz
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NÁSLEDUJÍCÍ VYBAVENÍ:

 přípojka pro pračku 
 přípojka pro myčku 
 elektrokotel, stacionární elektricky vyhřívaný 

zásobník TUV o objemu 160 l 
 radiátory bílé lakované deskové, trubní ve-

dení z mědi, termostatické ventily
 malířské práce - stěny a stropy upraveny 

zednickou stěrkou, bílá malba 
 kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro 

v rozsahu dle typové obchodní dokumentace
 rozvody vody potrubí Alpex, kanalizace 

z plastových trubek 
 požární bezpečnost – zařízení autonomní 

detekce a signalizace

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ:

Na přání klienta je možné vybavit dům napří-
klad vířivou vanou, saunou, podlahovým vytá-
pěním, zimní zahradou, centrálním vysavačem, 
kuchyňskou linkou a dalším nadstandardním 
vybavením.

   Více informací naleznete na:
www.rdrymarov.cz
www.kasard.cz
www.lamontkuchyne.cz

RD Rýmařov si vyhrazuje právo na změnu roz-
sahu dodávky na klíč.

INTERIÉR

 stahovací schodiště vedoucí do půdního 
prostoru
 schodiště mezi přízemím a obytným podk-

rovím v provedení buková spárovka 
 laminátová podlaha nebo koberec v obyt-

ných místnostech a na chodbě v podkroví, 
v ostatních místnostech dlažba
 obklady v koupelnách a na WC do výše 

dveří 
 elektroinstalace od skříně domovního 

rozvaděče včetně dodávky domovního 
rozvaděče, osvětlení půdy a 2 venkovní světla, 
v místnostech jsou zabudovány zásuvky 
a vypínače bílé barvy
 instalace slaboproudu - zvonek od do-

movních dveří, 2 zásuvky pro kabelové 
připojení TV včetně kabelového rozvodu 
v domě
 sanitární vybavení - umyvadlo ze sanitární 

keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou 
baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou 
hadicí a růžicí, sprchový kout včetně baterie se 
sprchovou hadicí a růžicí a kombinované WC



CO VÁS ČEKÁ, 
ROZHODNETE-LI SE 
STAVĚT S NÁMI?

OD POČÁTKU PO
SAMOTNÉ 
NASTĚHOVÁNÍ
JE TO HRAČKA!

V praxi ověřený časový průběh od rozhodnutí až po nastěhování je cca 7 měsíců.
Doba je pouze orientační dle plnění součinnosti ze strany klienta.

1. Konzultace se stavebním úřadem
Nejdříve klient projedná s příslušným stavebním úřadem podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu na daném pozemku 
(sklon střech, garáž apod.). V případě, že klient nemá vlastní pozemek, může obchodní zástupce fi rmy RD Rýmařov s.r.o. v něk-
terých lokalitách s výběrem pozemku pomoci.

2. Bezplatná cenová nabídka a úprava dispozice RD
Prostřednictvím obchodního zástupce v jakémkoli z našich obchodních center si klient vybere typ domu, dohodne si úpravy 
dispozice rodinného domu a předběžný technický rozsah dodávky. Dle toho mu budou zdarma vypracovány pohledy a půdorysy, 
včetně požadovaných změn. Zároveň obchodní zástupce zpracuje cenovou nabídku, včetně dopravného a DPH a stanoví 
předběžný termín realizace s ohledem na potřeby klienta.

3. Financování
Domy společnosti RD Rýmařov s.r.o. lze fi nancovat z vlastních prostředků klienta nebo prostřednictvím hypotéky nebo jiných 
úvěrů. V případě zájmu klienta je možné zajistit v některém obchodním centru jednání se zástupci bank.

4. Smlouva o budoucí smlouvě
Po předběžném souhlasu stavebního úřadu v místě staveniště uzavře klient v obchodním centru fi rmy RD Rýmařov s.r.o. smlou vu o budoucí 
smlouvě. Zároveň zdarma obdrží zpracovanou studii, která slouží jako podklad pro vypracování obchodní projektové dokumentace.

5. Projektová dokumentace
Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě (po odsouhlasení upravených půdorysů, pohledů a ceny) obdrží klient čtyři vyhotovení 
projektové dokumentace provedení domu, dále pak požární posouzení, rozsah dodávky a reklamační řád. Vypracování projektové 
dokumentace trvá cca 7 týdnů.

6. Projekt spodní stavby a sítí
Klient obdrží výkres tvaru (půdorys) základové desky a výkres vzorových řezů. Poté zajistí místním projektantem osazení vybraného 
typu domu na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, výkresu skutečného provedení spodní stavby, dle místních pod-
mínek zakládání (eventuelně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí (včetně projednání s jejich správci), výkresu zpevněných 
ploch a oplocení. Doplněním těchto podkladů do projektové dokumentace získá projekt pro stavební povolení. To vše je možné 
provést ve spolupráci s některým z obchodních zástupců RD Rýmařov s.r.o.

7. Stavební řízení
Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.



8. Smlouva o dílo
Po vyjasnění rozsahu dodávky a ceny uzavře klient prostřednictvím obchodního zástupce s fi rmou RD Rýmařov s.r.o. smlouvu 
o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ domu, termín zhotovení spodní stavby, termín realizace, předběžná speci-
fi kace rozsahu dodávky, cena včetně dopravného dle rozsahu dodávky domu, způsob fi nancování. Za podmínky splnění termínů 
součinnosti sjednaných ve smlouvě o dílo ze strany klienta garantuje fi rma RD Rýmařov s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o dílo 
sjednanou cenu po celou dobu až do předání domu.

9. Spodní stavba a její převzetí
Po nabytí právní moci stavebního povolení klient zahájí a provede spodní stavbu a zajistí provedení všech přípojek – voda, 
elektřina, plyn a kanalizace. Realizaci spodní stavby nabízí i RD Rýmařov s.r.o. Zhotovení základové desky včetně všech přípojek 
trvá přibližně jeden měsíc. 
Převzetí spodní stavby a kontrolu staveniště a příjezdové komunikace provádí vždy odborný pracovník fi rmy RD Rýmařov s.r.o. 
na základě výzvy podané klientem.

10. Konečná specifi kace 
Sepsání konečné specifi kace umožňuje výběr resp. upřesnění konkrétních materiálů (keramické obklady, dlažby, koberce, barevná 
řešení, zařizovací předměty apod.). Klient má možnost posledních úprav rozsahu dodávky oproti uzavřené smlouvě, pouze však 
úpravy, které již nemají zásadní vliv na konstrukci domu. Po ocenění takto do posledního detailu upřesněné výbavy domu, obdrží 
klient cenový dodatek ke smlouvě o dílo.

11. Příprava výroby
Po úspěšném převzetí spodní stavby zahajuje fi rma RD Rýmařov s.r.o. přípravu výroby a nákup výběrových materiálů dle speci-
fi kace klienta. Příprava výroby trvá cca 6 – 8 týdnů.

12. Montáž
Firma RD Rýmařov s.r.o. zahajuje montáž rodinného domu na pozemku objednatele včetně všech řemeslných prací souvisejících 
s rozsahem dodávky. Montáž trvá maximálně 30 pracovních dnů (v závislosti na velikosti domu). 

13. Předání domu
Po dokončení montáže předává fi rma RD Rýmařov s.r.o. v dohodnutém termínu dům objednateli.

Veškeré podrobnější informace Vám ochotně sdělí naši pracovníci
na obchodních centrech viz. poslední strana katalogu.
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   Rád bych Vám nabídl bydlení podle Vašich 

představ - krásné, zdravé, energeticky úsporné se 

zárukami kvality. Vyberte si z nabídky úsporných, 

nízkoenergetických nebo pasivních domů. 

   V ceně mé dodávky pro Vás bude připravena 

kompletní dokumentace pro stavební řízení, včetně 

energetického výpočtu s energetickým štítkem.

Dovolte tedy, abych Vás provedl nabídkou bydlení 

Vašich snů, které se může brzy stát Vaší realitou.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, DOVOLTE, ABYCH SE PŘEDSTAVIL. 

JSEM RÝMAŘOVSKÝ VÁCLAV. NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ 

MÁM V ČESKÉM I EVROPSKÉM STAVEBNICTVÍ ZELENOU.

RÝMAŘOVSKÝ VÁCLAV
MÁ ZELENOU

Václav Rýmařovský

RÝMAŘOVSKÝVÁCLAV
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KONSTRUKCE TYPOVÝCH

Řada SOLO

Domy řady SOLO poskytují vysoký standard bydlení a dostatek 
prostoru pro Vaše vlastní dispoziční uspořádání i architektonický 
výraz. Hodí se jak do městské, tak i do venkovské zástavby.

Standardní konstrukční systém vychází z principu přízemního 
domu s obytným podkrovím a hambálkovým krovem. Velikost 
domů lze zvětšovat v násobcích modulu o velikosti 600 mm 
v podélném směru. Nabídka domů je ve dvou typových šířkách 
štítové stěny. 

Domy tohoto typu lze stavět v levém i pravém provedení.

Řada NOVA

Domy řady NOVA slučují požadavky na prostorné a komfortní
bydlení s úměrnými náklady na pořízení a vybavení.

Hlavním znakem konstrukčního systému je zvýšená obvodová
stěna (výhodou je půdorysná plocha podkroví stejná jako v pří-
zemí) a konstrukce krovu vaznicové soustavy. Z toho vyplývají 
hlavní přednosti, kterými jsou vysoká variabilita dispozičního 
řešení, značná  volnost v umístění schodiště, možnost roz-
šiřování domů v násobcích modulu 600 mm v podélném směru 
a zlevnění jednotky užitkové plochy domu.

Domy tohoto typu lze stavět v levém i pravém provedení.    

Řada DIMENZE

Domy řady DIMENZE jsou moderní projekty rodinného domu 
s variabilním interiérem a neobvyklým řešením vzdušné haly 
v přízemí a impozantní galerií v podkroví, která je prosvětlena 
střešními okny pod hřebenem střech. 

Hlavním znakem konstrukčního systému je zvýšená obvo-
dová stěna (výhodou je půdorysná plocha podkroví stej-
ná jako v přízemí) a konstrukce krovu vaznicové soustavy. 
Z toho vyplývají hlavní přednosti, kterými jsou vysoká variabi-
lita dispozičního řešení, značná volnost v umístění schodiště, 
možnost rozšiřování domů v násobcích modulu 600 mm v po-
délném směru a zlevnění jednotky užitkové plochy domu. 

 Domy tohoto typu lze stavět v levém i pravém provedení.



ŘAD RODINNÝCH DOMŮ

Řada KUBIS

Domy řady KUBIS jsou řešeny jako dvojpodlažní domy s pulto-
vou střechou. Je zde zúročena snaha o maximální funkčnost, 
čistotu jednoduchých linií a osobitý styl. Podkroví není 
zmenšeno o zkosení střechy, proto má stejně plnohodnotnou 
obytnou plochu jako přízemí.

Konstrukční systém se řadí mezi novodobé. Dispozice je 
otev řená, moderně řešená s velkým ohledem na funkčnost 
a využitelnost obytného prostoru. Pultová střecha umožňuje pl-
nohodnotné využití podkroví a dodává domu netradiční vzhled. 
Funkčnost a užitné vlastnosti domu zvyšují situování objektu 
s ohledem na tepelné zisky z jižní, prosklené strany domu.

Domy tohoto typu lze stavět v levém i pravém provedení.

Řada LARGO

Domy řady LARGO jsou řešeny jako přízemní bungalovy s neo-
bytným půdním prostorem.  Vytvářejí přirozenou klidovou zónu 
a bezbariérové řešení vnitřního prostoru. 

Velikost domu lze zvětšovat v násobcích modulu o velikosti 
600 mm v podélném směru. Konstrukce hambálkového krovu 
nabízí vysokou variabilitu dispozičního řešení dle představ zá-
kazníka. Půdorys je obdélníkový nebo tvaru L.

Domy tohoto typu lze stavět v levém i pravém provedení.

Řada CITY

Domy řady CITY mají nevšední design, který zachovává tradičně 
dokonalé řešení vnitřní dispozice.

Plně dvoupodlažní dům je vhodný do vyšší zástavby. Dispozice 
je řešena s maximálním ohledem na funkčnost a využitelnost. 
Minimální zastavěná plocha poskytuje nejvyšší využití obytného 
prostoru s neomezeným komfortem. Místnosti lze v obou nad-
zemních patrech přizpůsobit svému účelu dle přání zákazníka. 

Domy tohoto typu lze stavět v levém i pravém provedení.
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SOLO 117
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Jedná se o přízemní dům 
s obytným podkrovím a ham-
bálkovým krovem. Tato kon-
strukce má dlouholetou tra-
dici a s úspěchem se staví 
dodnes.



NOVA 86
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Jedná se o dům, kde hlavním 
znakem konstrukčního sys-
tému je zvýšená obvodová 
stěna a konstrukce krovu 
vaznicové soustavy.



LARGO 122
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Jedná se o typ domu, kde 
konstrukce hambálkového 
krovu nabízí vysokou variabi-
litu dispozičního řešení dle 
představ zákazníka. Půdorys 
je tvaru L.



KUBIS 88
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Konstrukční systém se řadí 
mezi novodobé. Pultová stře-
cha umožňuje plnohodnotné 
využití podkroví a dodává do-
mu netradiční vzhled. 



CITY 730
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Plně dvoupodlažní dům je 
vhodný do vyšší zástavby. Dis-
pozice je řešena s maximál-
ním ohledem na funkčnost 
a využitelnost. 



LARGO 147
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Vítěz ankety 
„TOP DŮM“ 
časopisu DŮM 
A ZAHRADA pro 
rok 2010.

Dodavatelem projektu je 
společnost Artinex CZ s.r.o., 
Projekty rodinných domů 
Archipelag. Dům vychází 
z typového projektu Milada.



SOLO Z1

Malý, tradiční, líbivý domek z řady 
SOLO svou mini mální zastavěnou 
plochou a s možností umístění 
na prostorově omezené parcely 
nabízí všechno, co si od vlast-
ního rodinného domu slibuje 
i čtyřčlenná rodina.

obývací pokoj
21,80 m2

wc, plyn. kotel
3,87 m2

kuchyň
7,90 m2

zádveří
3,26 m2

koupelna, wc
5,44 m2

ložnice
13,37m2

chodba
4,21 m2komora

3,56 m2

AP

koupelna, wc
5,86 m2

pokoj
11,41 m2

chodba, schodiště
2,09 m2

pokoj
24,39 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ
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POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ



PARAMETRY RODINNÉHO DOMU SOLO Z1:

zastavěná plocha    76,53 m2

podlahová plocha přízemí   63,41 m2

podlahová plocha podkroví   43,75 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      8,04 x 9,51 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



SOLO 79

Dům s tradiční sedlovou stře chou 
a obdélníkovým půdo rysem, jehož 
hlavní předností je optimální využití 
zastavě ného prostoru, který vybízí 
k individuálnímu architektonické-
mu řešení. Dům poskytuje oby va-
telům veškeré náležitosti samo s-
tatně stojící ho rodinného domu.

obývací pokoj
20,53 m2

jídelna
7,57 m2 hala

11,76 m2

komora
3,07 m2

kuchyně
6,63 m2

zádveří
3,14 m2

koupelna, wc
6,60 m2

pokoj
12,46 m2

AP

hala
11,24 m2

koupelna, wc
6,95 m2

ložnice
14,40 m2

chodba,
schodiště
2,92 m2

ložnice
14,40 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU SOLO 79:

zastavěná plocha    86,18 m2

podlahová plocha přízemí   71,76 m2

podlahová plocha podkroví   49,91 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      8,04 x 10,71 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



SOLO 105

Dispozičně zajímavý rodinný dům 
nabízející svým řešením vysoký 
standard bydlení. Díky čtvercové-
mu půdorysu je tento dům uni-
verzální vzhledem k jeho umístění 
ke světovým stranám. Komfort 
navíc zvy šuje zádveří, jež je stan-
dardní součástí tohoto typu.

obývací pokoj
25,91 m2

předsíň
5,24 m2

kuchyně
12,77 m2

zádveří
3,21 m2

koupelna, wc
5,23 m2

ložnice
18,29 m2

dětský pokoj
10,35 m2

chodba
6,89 m2

komora
3,47 m2

wc
2,89 m2

tech. míst.
3,47 m2

AP

hala
9,52 m2

koupelna, wc
7,22 m2

ložnice
11,89 m2

pokoj
12,92 m2

podesta,
schodiště
1,68 m2

ložnice
24,56 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU SOLO 105:

zastavěná plocha    116,34 m2

podlahová plocha přízemí   97,70 m2

podlahová plocha podkroví   67,79 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      10,44 x 10,71m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



SOLO 117

Největší dům z řady SOLO posky-
tující vysoký standard bydlení 
a dostatek prostoru pro Vaše 
vlastní dispoziční uspořádání i ar-
chitektonický výraz, rovnocenně 
použitelný do městské i venko v-
ské zástavby. Bez problémů na-
plní potřeby dvougeneračního 
bydlení.

AP

obývací pokoj
33,50 m

kuchyně
11,65 m

chodba
8,38 m

komora
3,67 m

zádveří
2,87 m

wc
3,01 m

tech. míst.
2,80 m

koupelna, wc
6,60 m

pokoj
12,36 m

ložnice
20,84 m

25
0

15
 x

 1
95

 x
 

ložnice
19,86 m2

hala
10,80 m2

ložnice
21,24 m2

koupelna,wc
7,04 m2

chodba, schodiště
2,55 m2

ložnice
15,84 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU SOLO 117:

zastavěná plocha    124,75 m2

podlahová plocha přízemí   105,68 m2

podlahová plocha podkroví   77,33 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      11,64 x 10,71 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 673

Tento dvoupodlažní dům s dispo-
zicí 4 + 1 je nejmenší rodinný do-
mek řady NOVA.
Přesto splňuje standardní poža-
davky čtyřčlenné rodiny na bydlení.
Výhodou je možnost realizace 
ro dinného domu na pozemku 
s men ší stavební plochou.

obývací pokoj
31,02 m2

spíž
2,55 m2

kuchyň
7,78 m2

zádveří
3,11 m2 chodba

7,72 m2

wc, kotel
4,65 m2

AP

koupelna, wc
6,38 m2

ložnice
18,19 m2

pokoj
12,47 m2

chodba, 
schodiště
2,42 m2

pokoj
12,55 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 673:

zastavěná plocha    69,37 m2

podlahová plocha přízemí   56,83 m2

podlahová plocha podkroví   52,01 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      8,34 x 8,31 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 722

Druhý nejmenší domek v řadě 
NOVA se zvýšenou obvodovou 
stěnou v podkroví vybízí k architek-
tonicky originálním řešením, i když 
autor by mohl podotknout:
„V jednoduchosti je krása“.

obývací pokoj
25,27 m2

kuchyně
5,45 m2

zádveří
14,75 m2

tech. míst.
3,70 m2

koupelna, wc
3,16 m2

pokoj
10,36 m2AP

koupelna, wc
5,95 m2

pokoj
12,64 m2

chodba
5,69 m2

ložnice
17,77 m2pokoj

12,23 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 722:

zastavěná plocha    71,87 m2

podlahová plocha přízemí   62,69 m2

podlahová plocha podkroví   54,28 m2

sklon střechy     45°

rozměry domu      8,64 x 8,31 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 75

Překvapivě prostorný dům upřed-
nostňující vzdušné pojetí bytové 
plochy na velmi malé základové 
ploše. I přes to podkroví nabízí 
dostatek sou kromí pro klidovou 
zónu domu. Čtvercový půdorys je 
ideální pro dispoziční variabi litu. 
Dům vybízí k nejrůznějším varian-
tám řešení garáží či garážových 
stání.

obývací pokoj
37,48 m2

kuchyně
12,01 m2

tech. míst.
2,79 m2

koupelna, wc
3,89 m2

chodba, schodiště
9,51 m2

AP

ložnice
16,40 m2

dětský pokoj
12,87 m2

dětský pokoj
12,37 m2

chodba, schodiště
10,63 m2

koupelna, wc
7,54 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 75:

zastavěná plocha    77,05 m2

podlahová plocha přízemí   65,68 m2

podlahová plocha podkroví   59,81 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      8,64 x 8,91 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 77

Dům NOVA 77 je navržen jako 
4+1 v klasické podobě. Přízemí 
patří obytné zóně, podkroví dvěma 
ložnicím s koupelnou a pracovnou. 
Dům je navíc včetně garáže. Svou 
cenou se dům vyrovná ceně stejně 
velkých bytů. 

obývací pokoj, schodiště
27,18 m2

garáž
19,34 m2

kuchyň
6,30 m2

pedsíň
6,47 m2

koupelna, wc
4,1 m2

koupelna, wc
7,42 m2

pokoj
12,10 m2

chodba
4,18 m2

pokoj
16,01 m2

pracovna
18,85 m2

AP

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 77:

zastavěná plocha    77,55 m2

podlahová plocha přízemí   44,05 m2

podlahová plocha podkroví   59,14 m2

podlahová plocha garáže   19,34 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      10,30 x 8,31 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 78

Dokonalý kompromis mezi raci-
onálním a velkorysým ře šením 
bydlení v rodinném domě. To vše 
s minimálními nároky na velikost 
pozemku. Moderní a elegantní 
tvář domu podtrhují architekto-
nické doplňky. Od menších domů 
se výrazně odlišuje dostatečným 
prostorem technických místností.

obývací pokoj
38,79 m2

technická
místnost
3,74 m2

kuchyň
9,93 m2zádveří

4,69 m2wc - host
4,42 m2

chodba, schodiště
8,61 m2

AP

koupelna
8,86 m2

ložnice
20,56 m2

dětský pokoj
14,44 m2

chodba, schodiště
6,86 m2

dětský pokoj
15,80 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 78:

zastavěná plocha    85,09 m2

podlahová plocha přízemí   70,18 m2

podlahová plocha podkroví   66,52 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      8,94 x 9,51 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 86

Tento dům je hlavním před sta-
vitelem kategorie domů střední ve-
likosti. Ve svém řešení optimálně 
slučuje požadavky na prostorné 
a komfortní bydlení s úměrný-
mi náklady na jeho pořízení a vy-
bavení. Jednoduše řeše ná vnitřní 
dispozice vytváří obytnou a pra-
covní zónu v přízemí a klidovou 
zónu v podkroví.

obývací pokoj
24,15 m2

technická 
místnost
4,02 m2

kuchyň
11,97 m2

zádveří, schodiště
12,59 m2

koupelna, wc
5,42 m2

pokoj
14,61 m2

AP

koupelna, wc
8,30 m2

ložnice
23,63 m2dětský pokoj

15,22 m2

chodba, schodiště
7,10 m2

dětský pokoj
12,25 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 86:

zastavěná plocha    87,95 m2

podlahová plocha přízemí   72,76 m2

podlahová plocha podkroví   66,50 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      9,24 x 9,51 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 97

Vlajkovou lodí řady NOVA je ten-
to reprezentativní dům zahrnu-
jící v sobě moderní konstrukční 
i dispoziční prvky. Moderní po-
jetí vyzdvihuje skutečnost, že ve
zdánlivě jednoduchém půdo rysu 
má každá místnost svůj osobitý 
styl.

obývací pokoj
28,42 m2

komora, kotel
2,85 m2

kuchyň
12,81 m2

koupelna, wc
5,10 m2

pokoj
14,49 m2

předsíň, schodiště
17,03 m2

AP

komora
4,57 m2

koupelna, wc
9,35 m2

ložnice
13,50 m2

dětský pokoj
25,17 m2

chodba, schodiště
10,52 m2

dětský pokoj
16,60 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 97:

zastavěná plocha    100,95 m2

podlahová plocha přízemí   80,70 m2

podlahová plocha podkroví   79,71 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      10,44 x 9,51 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



NOVA 101

Dům NOVA 101 je novinka v na-
bídce fi rmy RD Rýmařov. Označit 
tuto stavbu za malý domek by bylo 
přes nevelké půdorysné rozměry 
nespra vedlivé. Díky promyšlené 
vnitřní dispozici dům nabízí veške-
rý komfort žádaný spíše od mno-
hem rozměrnějších objektů. Ob-
vyklé dispoziční uspořádání této 
kategorie je rozšířeno o pracovnu, 
praktická je rovněž šatna v pod-
kroví a přistavěná průchozí garáž.

AP

obývací pokoj
32,90 m2

pracovna
8,08 m2

zádveří
3,38 m2

kuchyň
11,23 m2

tech. míst.
5,12 m2

koupelna, wc
3,18 m2

garáž
18,90 m2

chodba
6,38 m2

pokoj
11,78 m2

komora
2,44 m2

koupelna, wc
7,44 m2

chodba
4,03 m2

pokoj
15,97 m2

pokoj
15,94 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU NOVA 101:

zastavěná plocha    105,70 m2

podlahová plocha přízemí   70,27 m2

podlahová plocha podkroví   57,60 m2

podlahová plocha garáže   18,90 m2

sklon střechy     38°

rozměry domu      10,55 x 11,91 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



LARGO 92

Dům vybízející k pohodovému byd-
lení a půdorys reagující na oblibu 
jednopodlažních rodinných domů 
vytvářejí přirozenou klidovou zónu 
a bezbariérové řešení vnitřní ho 
prostoru. Výhodou tohoto tvaru je 
možnost rozšiřování domu do stran 
a plné využití oslunění. Domy této 
koncepce nabízí ideální řešení 
byd lení lidem důchodového věku. 

AP

obývací pokoj
25,17 m

kuchyň
9,37 m

chodba
7,23 m

zádveří
2,69 m

wc
2,48 m

tech. míst.
3,13 m

dětský pokoj
9,93 m2

koupelna, wc
5,56 m

ložnice
11,93 m

PŘÍZEMÍ 

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU LARGO 92:

zastavěná plocha    87,95 m2

podlahová plocha přízemí   77,49 m2

sklon střechy     25°

rozměry domu      9,84 x 9,51 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



LARGO 98

Pohodové byd lení reagující na obli-
bu jednopodlažních rodinných do-
mů, kde je možné i bezbariérové 
řešení vnitřní ho prostoru. Domy 
této koncepce nabízí ideální 
řešení byd lení i lidem důchodo-
vého věku. Tento dům je ve stan-
dardu nabízen včetně základové 
desky.

A
P

ložnice
12,69 m2

obývací pokoj
22,57 m2

kuchyň
5,07 m2

chodba
5,05 m2

zádveří
3,01 m2

wc
2,48 m2

pokoj
14,41 m2

koupelna
6,50 m2

pokoj
11,41 m2

PŘÍZEMÍ 

 POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU LARGO 98:

zastavěná plocha    99,36 m2

podlahová plocha přízemí   83,19 m2

sklon střechy     25°

rozměry domu      9,51 x 10,44 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



LARGO 107

Zástupce řady jednopo dlaž ních 
domů s členitým provedením val-
bové střechy, která kopíruje pů-
dorys domu ve tvaru písmene L. 
Specifi ckým architektonickým prv -
kem domu jsou dvě úrovně hře-
bene střechy.

AP

ložnice
11,78 m2

obývací pokoj
27,39 m2

dětský pokoj
9,91 m2

kuchyň
6,49 m2

chodba
8,04 m2

dětský pokoj
10,12 m2

koupelna
6,04 m2 wc

2,31 m2

zádveří
4,93 m2

tech. míst.
3,59 m2

PŘÍZEMÍ 

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU LARGO 107:

zastavěná plocha    108,89 m2

podlahová plocha přízemí   90,60 m2

sklon střechy     28°

rozměry domu      12,37 x 9,97 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



LARGO 121

Rodinný jednopodlažní dům LAR-
GO 121 vychází z konceptu bun-
galového typu domu s jednodu-
chým provedením valbové střechy. 
Na rozdíl od základního modelu 
LARGO 92 nabízí výrazně větší 
obytnou plochu.

AP

obývací pokoj
28,18 m

kuchyň
11,98 m

chodba
14,27 m

tech. míst.
6,32 m

wc
2,18 m

pokoj
11,23 m

koupelna, wc
6,59 m

ložnice
12,24 m

pokoj
12,58 m

PŘÍZEMÍ 

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU LARGO 121:

zastavěná plocha    123,84 m2

podlahová plocha přízemí   105,57 m2

sklon střechy     25°

rozměry domu      12,24 x 10,11 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



LARGO 122

Největší zástupce řady je dno-
podlažních domů s čle nitým pro-
vedením valbové střechy a půdo-
rysem tvaru písmene L. Obytný 
prostor svou velikostí poskytuje 
komfortní bydlení i pro početnou 
rodinu v domě bungalového typu. 

AP
zádveří
3,69 m2

WC
2,23 m2

koupelna
6,69 m2

chodba
9,13 m2

kuchyň
8,91 m2

obývací pokoj
34,16 m2

dětský pokoj
11,94 m2

dětský pokoj
10,77 m2

ložnice
15,17 m2

technická místnost
4,00 m2

PŘÍZEMÍ 
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU LARGO 122:

zastavěná plocha    131,48 m2

podlahová plocha přízemí   106,69 m2

sklon střechy     28°

rozměry domu      12,97 x 11,77 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



LARGO 147

Novinkou našeho katalogu je tento 
zajímavě řešený jednopodlažní ro-
dinný dům. Jeho součástí jsou dva 
praktické architektonické prvky. 
Prodloužením střechy na štítových 
stranách vznikla zastřešená terasa 
na jedné straně, a na druhé straně 
krytý vstup do domu.

A.P.

obývací pokoj
34,24 m2

chodba
8,40 m2

chodba
8,40 m2

ložnice
15,98 m2

zádveří
3,61 m2

kuchyně
11,43 m2

spíž
1,30 m2

wc
1,70 m2

pokoj
14,26 m2

terasa

terasa

pokoj
9,66 m2

koupelna, wc
7,83 m2

technická 
místnost
6,30 m2

PŘÍZEMÍ 
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU LARGO 147:

zastavěná plocha    193,75 m2

podlahová plocha přízemí   123,23 m2

sklon střechy     20°

rozměry domu      17,04 x 11,31 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



DIMENZE 90

Rodinný dům DIMENZE je výsled-
kem spolupráce společností RD 
Rýmařov a Velux. Je to moderní 
projekt rodinného domu s varia-
bilním interiérem a neobvyklým 
řešením vzdušné haly v přízemí 
a impozantní galerií v podkroví, 
která je prosvětlena střešními okny 
pod hřebenem střechy. Nový roz-
měr prostoru domu zdůrazňuje 
dimenze světla jako další příjemný 
společník jeho obyvatel.

15 x 195 x 240

A.P.

obývací pokoj
27,69 m2

hala, jídelna
18,50 m2

kuchyň
11,40 m2

zádveří
5,12 m2

tech. míst.
3,00 m2

koupelna, wc
4,22 m2

15 x 195 x 240

pokoj
27,70 m2 galerie, schodiště

8,81 m2

pokoj
13,67 m2

koupelna, wc
10,84 m2

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU DIMENZE 90:

zastavěná plocha    87,28 m2

podlahová plocha přízemí   69,93 m2

podlahová plocha podkroví   61,02 m2

sklon střechy     45°

rozměry domu      11,64 x 7,71 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



DIMENZE 96

Alternativou základního řešení 
DIMENZE je tato zvětšená verze, 
ve které byl dán dostatečný pros-
tor pro komfortní využití střešních 
oken a jejich atraktivních sestav. 
Celá stavba se nese v příjemném 
duchu velmi světlého interiéru, 
otevřeného a stírajícího hranice 
mezi podlažími. Ta jsou propoje-
na volným průhledem z galerie 
v patře do obytného prostoru 
v přízemí.

15 x 195 x 250

3 5
65

3 3
99

obývací pokoj
13,93 m

hala, jídelna
22,18 m

kuchyň
11,67 m

pokoj
13,41 m

zádveří
2,82 m

chodba
3,22 m

wc, koupelna
5,24 m

tech. míst.
2,92 m

AP

15 x 195 x 250

6 6
00 71

14

pokoj
13,67 m

pokoj
13,67 m

chodba, schodiště
11,35 m

šatna
2,90 m

koupelna, wc
 10,72 m

pokoj
13,53 m

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU DIMENZE 96:

zastavěná plocha    95,68 m2

podlahová plocha přízemí   75,39 m2

podlahová plocha podkroví   65,84 m2

sklon střechy     45°

rozměry domu      12,84 x 7,71 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



KUBIS 88

Svým architektonickým pojetím 
se tento dům vymyká tradičnímu 
ztvárnění, ale právě to mu umožňu-
je nej efek tivněji využít zastavěnou 
plo chu. U tohoto dvojpodla žního 
domu s pultovou střechou je for-
ma zcela pod řízena účelu. Je zde 
zúročena snaha o maximální funk-
čnost, čistotu jednoduchých linií 
a osobitý styl. Zvláštní pozornost 
je věnována účelnosti a potřebám 
dnešní moderní rodiny.

15 x 195 x 240

2 1
12 zádveří

4,61 m

komora
2,51 m

wc, kotel
2,89 m

kuchyň
17,04 m

hala, jídelna
21,59 m

obývací pokoj
28,19 m

15 x 195 x 240

 

A
.P
.

pokoj
13,50  m

chodba
6,20 m

koupelna, wc
12,57 m

ložnice
19,58 m

pokoj
19,34 m

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU KUBIS 88:

zastavěná plocha    89,82 m2

podlahová plocha přízemí   76,83 m2

podlahová plocha podkroví   71,19 m2

sklon střechy     15°

rozměry domu      11,64 x 7,71 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



KUBIS VARIO

Důkazem vhodného spojení funk-
čnosti jako základního požadavku 
s moderním ře še ním dispozi ce, 
komfortu v obytné ploše a nad-
časového vnějšího vzhledu, je prá -
vě tato varianta v řadě KUBIS. 
Jde o dům se dvěma pultovými 
střechami postavenými proti sobě. 
Ke slunci obrácené průčelí nasává 
světlo a ener gii, aby je pak poskyt-
lo všem obyvatelům domu. To vše 
zachovává eleganci a razantně 
vystupuje z uniformity zažitých 
řešení a klišé.

AP

8 
x 

18
4 

x 
23

0

8 x 184 x 230

wc
4,53 m2

technická místnost
4,71 m2

chodba, schody
16,53 m2

zádveří
9,64 m2

kuchyň
18,46 m2

jídelna
20,44 m2

obývací pokoj
31,18 m2

8 
x 

18
4 

x 
23

0

8 x 184 x 230

chodba, schody
28,26 m

dětský pokoj
15,13 m

koupelna, wc
10,35 m

ložnice
19,61 m

dětský pokoj
15,00 m

PŘÍZEMÍ PODKROVÍ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU KUBIS VARIO:

zastavěná plocha    122,08 m2

podlahová plocha přízemí   105,49m2

podlahová plocha podkroví   88,35 m2

sklon střechy     14°, 6°

rozměry domu      13,44 x 10,40 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



CITY 120

Charakteristickým prvkem toho-
to dvoudomu je členitá valbová 
střecha, která vytváří elegantní 
vzhled domu ze všech stran. Svým 
nevšedním designem zachovává 
tradičně dokonalé řešení vnitřní 
dispozice.

15
 x

 1
95

 x
 2

50

15
 x

 1
95

 x
 2

50

pokoj
5,16 m

pokoj
13,40 m

pokoj
13,40 m

pokoj
5,16 m

pokoj
8,63 m

pokoj
8,63 m

koupelna
5,95 m

koupelna
5,95 m

pokoj
8,44 m

pokoj
8,44 m

AP AP

15
 x

 1
95

 x
 2

50

15
 x

 1
95

 x
 2

50

zádveří
5,15 m

zádveří
5,15 m

obývací pokoj
28,92 m

obývací pokoj
28,92 m

kuchyň
9,36 m

kuchyň
9,36 m

wc
1,97 m

wc
1,97 m

tech. míst.
1,86  m tech. míst.

1,86  m
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU CITY 120:

zastavěná plocha dvojdomu   110,12 m2

zastavěná plocha jednoho domu  55,06 m2

podlahová plocha přízemí 2x   47,26 m2

podlahová plocha podkroví 2x   41,58 m2

sklon střechy     17°

dům levý     6,17 x 8,91 m

dům pravý     6,17 x 8,91 m

rozměry dvojdomu    12,35 x 8,91 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



CITY 730

Tento sympaticky vyhlížející rodin-
ný dům má minimální zastavěnou 
plochu při maxi málním využití pros-
toru pro plochu obytnou. Celkový 
vzhled je dán jeho jednodu chostí. 
Vysoká variabilita unikátního kon-
strukčního sys tému umožňuje vy-
jít vstříc milovníkům originálních 
architektonických i dispozičních 
řešení.

15
 x

 1
95

 x
 2

50

zádveří
3,75 m

obývací pokoj
22,60 m

pokoj
10,77 m

chodba, schodiště
8,16 m

kuchyň
11,31 m

wc
2,57 m

tech. míst.
1,91  m

15
 x

 1
95

 x
 2

50

pokoj
11,31 m

pokoj
17,39 m

ložnice
14,74 m koupelna, wc

8,19 m

chodba, schodiště
6,18  m

AP
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU CITY 730:

zastavěná plocha    74,46 m2

podlahová plocha přízemí   61,07 m2

podlahová plocha podkroví   57,81 m2

sklon střechy     25°

rozměry domu      8,64 x 8,61 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



RH CITY 60

Patrový dům vyprojektovaný pro 
řadovou zástavbu libovolného roz-
sahu. Poskytuje komfort bydlení 
v rodinném domě jako alternativu 
bydlení v klasické bytové zástavbě. 
Svou koncepcí je šitý na míru po-
žadavkům mladé rodiny.

zádveří
5,15 m

zádveří
5,15 m

obývací pokoj
28,92 m

obývací pokoj
29,12 m

obývací pokoj
28,92 m
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PŘÍZEMÍ PODKROVÍ

POHLED ZADNÍ POHLED BOČNÍ LEVÝ POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PRAVÝ
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PARAMETRY RODINNÉHO DOMU RH CITY 60:

zastavěná plocha trojdomu   165,18 m2

zastavěná plocha jednoho domu  55,06 m2

podlahová plocha přízemí - dům levý/pravý 47,26 m2

podlahová plocha přízemí - dům prostřední 47,40 m2

podlahová plocha podkroví - dům levý/pravý 41,58 m2

podlahová plocha podkroví - dům prostřední 41,76 m2

sklon střechy     17°

dům levý/pravý     6,17 x 8,91 m 

dům prostřední     6,11 x 8,91 m

Podrobný nákres domu je ke stažení na www.rdrymarov.cz.



ARCHITEKTONICKÉ DOPLŇKY SOLO
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Každý typ domu z řady SOLO nebo NOVA je možno individuálně doplňovat širokým sortimentem 
vzájemně nezávislých architektonických a funkčních doplňků. Vybírat můžete z následujících variant.



ARCHITEKTONICKÉ DOPLŇKY NOVA



ATYPICKÉ REALIZACE STAVEB
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rodinný dům
KUBIS Lumio
atyp - pasivní

Rodinný dům
atyp/15°

rodinný dům
KUBIS Lumio



DOMŮ Z NABÍDKY RD RÝMAŘOV s.r.o.

vzorový dům
KUBIS 88 atyp
Slovensko

rodinný dům
SOLO atyp
Řecko

rodinný dům
DIMENZE atyp



ATYPICKÉ REALIZACE STAVEB
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rodinný dvojdům
CITY atyp
Řecko

řadová zástavba
CITY atyp
Řecko

rodinný dům
CITY atyp
Řecko



DOMŮ Z NABÍDKY RD RÝMAŘOV s.r.o.

rodinný dům
NOVA 142 
atyp/45°
Německo

vzorový dům
CITY dvojdům atyp
Německo

rodinný dům
KUBIS atyp
Německo



OC Chýně SOLO 105
Točivá 407
253 01  Chýně
Kontakt: Miloslav Soudek
Mob: +420 602 355 657

OC Plzeň NOVA 75
Sládkova 649/11
300 00  Plzeň
Kontakt: Ing. Zbyšek Zahrádka
Mob: +420 777 162 595

OC Praha NOVA 86
Studánková 522
149 00  Praha 4-Újezd
Kontakt: JUDr. Martina Jojková
Tel.: +420 272 910 706
Mob: +420 733 394 641

OC České Budějovice NOVA 86
Pražská 2656/162
370 10  České Budějovice 3
Kontakt: Roman Střelka
Mob: +420 603 849 571

OC Mladá Boleslav NOVA 101P
Západní 465
293 06 Mladá Boleslav-Bradlec
Kontakt: Miroslav Pýcha
Mob: +420 603 852 388

Obchodní centra a vzorové domy
Kontaktujte obchodní zástupce v uvedených obchodních centrech, 
která slouží zároveň jako vzorové domy.

87 - 88

OC Ostrava DIMENZE 90
Švédská ul. 838/67
712 00  Ostrava-Muglinov
Kontakt: Libor Uhlář
Tel.: +420 596 240 207
Mob: +420 602 314 349

OC Brno KUBIS 88
BVV – areál EDEN, Bauerova 10
603 00  Brno
Kontakt: Ing. arch. Romana Kaplanová
Tel.: +420 541 159 481
Mob: +420 724 166 258

OC Olomouc NOVA 78
Pod letištěm 20
779 00  Olomouc-Neředín
Kontakt: Ing. Libor Matějka
Tel.: +420 585 416 440
Mob: +420 724 003 247



RD RÝMAŘOV s.r.o.

Sídlo společnosti a výrobní závod:
RD Rýmařov s.r.o.
8. května 1191/45
795 01 Rýmařov
Tel.: +420 554 252 111
Fax: +420 554 252 333
e-mail: info@rdrymarov.cz
www.rdrymarov.cz

Váš obchodní zástupce

Administrativní budova Výrobní haly

Některé informace obsažené v katalogových listech nemusí být správné v důsledku změn pro-
duktů, které nastaly po jejich vytištění. Před objednáním domu požádejte o nejnovější informace 
svého prodejce. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení měnit ceny, barvy, 
použité materiály, technické parametry a modely domů. Fotografi e interiérů jsou pouze ilustrativní. 
Fotografi e domů pocházejí z archivu výrobce a obsahují pouze domy společnosti RD Rýmařov.
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