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Apartmánový dom Bôry je drevostavba pre ubytovanie privátneho
charakteru, ktorou si môžete rozšíriť Vaše ubytovacie kapacity, zatraktívniť
možnosť výberu ubytovania zákazníkom, prípadne im poskytnúť rodinný
alebo romantický pobyt v netradičnej, interiérovo atraktívnej luxusnej
chate s francúzskymi oknami za prítomnosti vône prírodného materiálu –
dreva. AP Bôry poskytne Vašim zákazníkom súkromie, intimitu a možnosť
individuálneho stravovania, pričom tento druh pobytu ( hotelový servis,
stravovanie, ale za účasti individuálneho ubytovania) sa stáva v súčasnosti
čoraz viac vyhľadávanejší.
Medzi množstvo výhod, ktoré tento druh stavby má určite patrí
zjednodušené stavebné konanie, dodanie do 4 týždňov, nízko nákladový
objekt v čase neobsadenosti, rýchle dosiahnutie pocitovej teploty, nižšie
zriaďovacie náklady, a atraktívny interiérový i exteriérový dizajn, ktorý
vychádza z pôvodnej slovenskej architektúry s modernými prvkami, ktorého
spoluautorom je arch. Ing. Igor Krpeľán, autor mnohých publikácií
a odborník na konštrukčné riešenia drevostavieb. Konštrukcia je
konštruovaná v profesionálnom 3D –CAD/CAM softvéry Dietrichs Nemecko
a konštrukciu naprojektovala spoločnosť OSSABOIS Francúzsko.

Spoločnosť Bôry, s. r. o. je dodávateľom drevostavieb a vlastníkom Galérie
Bôry – stálej výstavy stavieb a stavebných konštrukcií, ktorá sa nachádza na
Ul. Za Plavárňou, kde je umiestnený i vzorový dom Apartmánového domu
Bôry. Práve fakt, že vzorový dom je možné už v súčasnosti vidieť Vám dáva
výhodu presne naplánovať umiestnenie vnútorných rozvodov a inventáru
podľa Vašich potrieb.
Pri realizácií tohto modelu sme kládli veľký dôraz na zabezpečenie vysokej
úrovne ubytovania, netradičného funkčného riešenia a luxusu použitím
vysokokvalitných exteriérových i interiérových prevažne prírodných
materiálov. Ako príslušenstvo apartmánu je možné využiť možnosť aplikácie
rôznych variant sauny, jakuzz, kúpacích kadí a pod.
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AP Bôry realizujeme na kľúč, od zabezpečenia stavebného povolenia až po
kompletnú realizáciu stavby.
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