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PŘEDEHRA
Na začátku jste Vy a Váš sen o novém bydlení. Proto je první tah na Vás: oslovte nás jakýmkoliv způsobem 
a my Vám zavoláme nebo napíšeme zpátky. Potřebujeme vědět, který z našich domů se Vám zalíbil nebo 
zda potřebujete s výběrem poradit třeba vzhledem k atypickému pozemku.  

První dějství: NÁMLUVY
První nezávazné setkání s klienty probíhá v naší kanceláři ve Velkém Meziříčí nebo se rozjedeme přímo 
za Vámi. Společně zjistíme, jaký je pro Vás optimální rozsah stavby vybraného domu a jaký stupeň jakosti 
Vám bude nejlépe vyhovovat. Po první schůzce budete mít jasnou představu o svém novém domě a také 
budete vědět, kolik Vás to vlastně celé bude stát.

Druhé dějství: VÁŽNÁ ZNÁMOST
Chceme Vás přesvědčit o špičkové kvalitě našich domů, proto jsme pro Vás připravili exkurzi do výrobního 
závodu SYSTÉMU DNK a některé z našich rozestavěných staveb. Tým zkušených projektantů Atelieru 
D.N.K. s Vámi projde kroky potřebné k bezproblémovému získání stavebního povolení. Společně se 
pokusíme sestavit časový plán výstavby Vašeho domu. 

Třetí dějství: SMLOUVA
Předkládáme Vám k podpisu smlouvu o dílo včetně odsouhlasené ceny, harmonogramu výstavby a fi-
nancování, třídy jakosti a stupně dokončení. Rezervujeme pro Vás domluvený termín v celozávodním 
výrobním plánu. Ladíme poslední detaily ve Vašem domě. 

Čtvrté dějství: VÝSTAVBA
Výroba Vašeho domu začíná důkladnou předvýrobní přípravou. Vlastní prefabrikace panelů a krovů za-
bere maximálně dva týdny. Během prvních pěti pracovních dní na staveništi vyroste hrubá stavba Vašeho 
domu. Stavba běží dál dle harmonogramu a stupně dokončení. Během výstavby probíhají pravidelné 
kontrolní dny, na kterých se přesvědčíte, že vše probíhá dle Vašich představ a v perfektní kvalitě.

Páté dějství: FINÁLE
Když je vše hotovo, připravíme dům k předání do Vašich rukou. Přichystáme pro Vás stavební deníky, 
potřebné revize, záruční listy, certifikáty, doklady o použitých materiálech a v neposlední řadě doklad  
o likvidaci odpadů, který po Vás bude požadovat stavební úřad při kolaudaci. Dům si pečlivě prohlédněte 
a zkontrolujete, zda je vše dle dohod a specifikací. Po podpisu předávacího protokolu dostáváte klíče od 
Vašeho nového domova.

PŘÍDAVEK
Po uzavření zakázky naše spolupráce určitě nekončí. Pokud budete potřebovat s něčím při dokončování 
domu poradit, neváhejte nás kontaktovat, protože my jsme tu pro Vás. Po dvou letech se k Vám vypravíme 
na GARANČNÍ PROHLÍDKU. Zdarma Vám prohlédneme celý dům, zda je vše v pořádku a opravíme 
případné drobnosti.  Budeme rádi, když se s námi podělíte o pocity z bydlení v DOMĚ S PŘÍVLASTKEM.


