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AKO SA K NÁM DOSTANETE
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Do nášho bratislavského sídla spoločnosti EUROLINE SLOVAKIA s.r.o. sa najlepšie dostanete:
a) pri doprave automobilom: - z centra mesta smerom na „Zlaté piesky“ po Vajnorskej ulici na svetelnej križovatke s Bojnickou ulicou odbočiť doľava a hneď doprava na Starú
Vajnorskú, - pri príjazde do mesta zo smeru diaľnice Piešťany, Trnava na svetelnej križovatke s Bojnickou ulicou odbočiť doprava a hneď doprava a pokračovať po Starej Vajnorskej
- budova sa nachádza oproti budove ZIPP;
b) pri doprave mestskou hromadnou dopravou: - autobus č. 65, zastávka ZIPP
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OBCHODNÉ ZASTÚPENIA
35 OBCHODNÝCH ZASTÚPENÍ PO CELEJ REPUBLIKE
Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť s našimi odborníkmi v sídle spoločnosti, alebo u najbližšieho obchodného zástupcu, aký typ domu bude najvhodnejší pre Vaše
konkrétne podmienky. U všetkých našich obchodných zástupcov si môžete projekt rodinného domu zakúpiť za tých istých podmienok ako u nás. Tak isto Vám môžu zabezpečiť
osadenie rodinného domu na parcelu, alebo dohodnuté zmeny projektu a poradia Vám, ako postupovať pri vybavovaní územného a stavebného povolenia, prípadne výberu
dodávateľa stavby na kľúč.
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Každoročné školenie
obchodných zástupcov
BANSKÁ BYSTRICA: EUROPROJEKTBB s.r.o., Ing. Ján Pivka, Horná 16, 974 01, mobil: 0904/532559, e-mail: europrojekt@centrum.sk, www.europrojektbb.sk
BANSKÁ BYSTRICA: Firma Lamper, Vladimír Lamper, Partizánska cesta 106, 974 01, mobil: 0905 655 214, e-mal: lamper@lamper.sk
BREZNO: IRS Slovakia, s.r.o., Ing. Juraj Rázus, ČSA 68/34, 977 01, tel.: 048/6114053, mobil: 0903/757311, e-mail: juraj.razus@gmail.com, www.irsreal.sk
DUNAJSKÁ STREDA: T-projekt s.r.o., Ing. Tibor Mátis, Záhradnícka 6316/1c, 929 01, mobil: 0905/362047, 0911/362047, e-mail: matis@t-project.sk
GALANTA/ŠAĽA: Ing. arch. Dana Gálová - D´ARCH ateliér, J. M. Petzvala 1404, 924 01 Galanta, mobil: 0907/722309, e-mail: darchatelier@gmail.com, www.darch.sk
GALANTA/ŠAĽA: Gold projekt, s.r.o., Bc. Lázsló Hajdu, Mierové nám. 940/1, 924 01 Galanta, 0917/815924, goldprojectsk@gmail.com
HLOHOVEC: 3MP atelier s.r.o, Ing. Patrik Voltmann, Pribinova 4, 920 01, mobil: 0905/918797, e-mail: voltmann@3mpatelier.sk
HUMENNÉ: FESPRO, Ing. František Sitarčík, Tolstého 3, 066 01, tel./fax: 057/7784188, mobil: 0905/864381, e-mail: fespro@orangemail.sk
KOMÁRNO: INVESTCONSULT s.r.o., Ing. Zsolt Szabó, Záhradnícka 16/3 posch., tel.: 035/7702853, mobil: 0903 445082, e-mail: reality@investconsult.sk
KOŠICE: PROARCH Košice s.r.o., Ing. Ivo Grobauer, Jenisejská 5, 040 12, mobil: 0907 541 752., e-mail: grobauer@centrum.sk, proarchkosice@gmail.com
KOŠICE: comparo s.r.o., Ing. Milan Lendacký, Na Močidlách 23, 040 18, mobil: 0917 345 678, e-mail: comparosro@gmail.com
LEVICE: TOSTAV s.r.o., Ing. Peter Tošál, Bernolákova 12, 934 01, tel./fax: 036/6312123, mobil . 0903 723214, 0903/129768, e-mail: tostavlv@ centrum.sk
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: EKOSTAVING, Ing. J. Straka, Štúrová 1989/41, 031 01, mobil: 0907 856166, e-mail: ekostaving@ekostaving.sk
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Prima Slovakia s.r.o., Aneta Strculová, Nová ulica 4265/3, 031 01, mobil: 0908 963 551, e-mail: strculova@primaslovakia.sk
LUČENEC: EUROPROJEKTBB s.r.o., Ing. Ján Pivka, Námestie Republiky 4, 984 01, tel./fax: 047/4324524, mobil: 0904/532559, europrojekt@stonline.sk, www.europrojektbb.sk
LUČENEC/HALIČ: KOFEMIKA spol. s r.o., Ing. Denisa Sliacka, Partizánska 16, 985 11, mobil: 0907 824 755, e-mail: kofemika@mail.t-com.sk
MALACKY: M-PROJEKT, Ing. arch. M. Mesároš, ZÁHORÁCKA 15/B, 900 68, mobil: 0903/716236, e-mail: ingarch@centrum.sk
MARTIN: Martinská inžiniersko obchodná spoločnosť, s.r.o., Ing. Miloslav Boďa, Poľná 2, 036 01, 043/4237490, 0903/509513, mios.boda@gmail.com
MARTIN: Lubica Babinská ĽUBA, Mgr. Ľubica Babinská, Maše Haľamovej 4413/9, 036 01, mobil: 0905 389 552, e-mail: lubica.babinska@gmail.com
MICHALOVCE: RAPPRO SK s.r.o., Ing. Viera Bumberová, Nám. Slobody 13, 071 01, tel: 056/6424506, mobil: 0904/492904, e-mail: vierabumberova@gmail.com
NITRA: SPROBUJ s.r.o., Ing. J. Burda, Farská 4, 949 01, mobil: 0903/277076, e-mail: sprobuj@mail.t-com.sk
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM: ELIKO, Ing. Elena Gašparová, Javorinská 10, 915 01, mobil: 0903/460829, 0903/224851, e-mail: elena.gasparova@gmail.com
NOVÉ ZÁMKY: PROJEKTSTAV NZ s.r.o., Ing. Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 01, tel./fax: 035/6411656, mobil: 0905/813441, e-mail: v.stvrtecky@zoznam.sk
NOVÉ ZÁMKY: HOLD, spol. s r.o., Jozef Lavička, Svornosti 70, 940 77, mobil: 0903 421 654, e-mail: lavicka@hold.sk
PIEŠŤANY: Ing. arch. Peter Ondrášik, Adama Trajana 24, 921 01, tel: 033/3924532, mobil: 0903/343065, e-mail: ondrasik.peter@gmail.com
POPRAD: Arkáda Poprad, Ing. Milan Černický, Levočská 866, 058 01, tel.: 052/7888441, mobil: 0905/645031, 0949/169506, e-mail: arkadapp@centrum.sk
POVAŽSKÁ BYSTRICA: Ing. Katarína Macháčová, Zákvašov 2753/197, 017 01, mobil: 0905/647923, fax: 042/4328568, e-mail: katarinamachacova@centrum.sk
PREŠOV: INGSTAV GV s.r.o., Ing. V. Gašpar, Ing. A. Madejová, Slovenská 69, 080 01, tel./fax: 051/7734761, mobil: 0905/613168, 0908/976740, e-mail: slavka.madejova@ingstavgv.sk
SENICA: JavaProjekt s.r.o., Ing. Jana Valentová, Štefániková 699, 905 01, mobil: 0905/377328, e-mail: valentova@valentova.sk
TOPOĽČANY: TOP PROJEKT, Ing. Jozef Katrák, Obchodná 1321/6, 955 01, mobil: 0903/428168, e-mail: katrak@stonline.sk, katrak52@gmail.com
TRENČÍN: STYLUS s.r.o., Daniel Holéci, Žabinská 14, kanc. č.220, 911 05, mobil: 0903/240431, e-mail: stylus@stylus-tn.sk
TRNAVA: Ing. Edita Kolesárová, Lomonosovova 6, 917 08, mobil: 0905 466 875, e-mail: kolesarova@myofﬁce.sk
TRNAVA: J-STAVING s.r.o., Ing. Miroslav Henček, Hospodárska 613/7B, 919 51, mobil: 0915 957 361, e-mail: jstavingsro@gmail.com
ŽIAR NAD HRONOM: AREA DESIGN, Ing. Ľuboslav Pavla, Pod Donátom 907/5, 965 01, tel. 0908/929777, e-mail: luboslav.pavla@gmail.com
ŽILINA: Bauintegra, s.r.o., Bc. Marcel Mitura, Kvačalova 1, 010 01, mobil: 0948 405 058, e-mail: mitura@bauintegra.sk
ČR: EUROLINE BOHEMIA,s.r.o.,Ing. Soukupová Pražská 810/16, 102 21 Praha, +420/281017115, 281017117, bezplatné číslo +420/800700063, info@euroline.cz, www.euroline.cz

Hľadáme obchodných zástupcov z radov architektov a projektantov.
RODINNÉ DOMY EUROLINE
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PROJEKT RODINNÉHO DOMU EUROLINE
PROJEKT OBSAHUJE:

1

PROJEKT pre stavebné povolenie - 3 vyhotovenia M=1:100

2

PROJEKT pre realizáciu - 3 vyhotovenia M=1:50

3

projektové hodnotenie ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI
OSTI budovy

4

VÝKAZ VÝMER ZDARMA

5

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZDARMA

6

DIGITÁLNA PODPORA PRI PRÍPRAVE STAVBY ZDARMA
MA
A

1

PROJEKT PRE REALIZÁCIU - 3 VYHOTOVENIA

mierka

1 : 50

Projekt v rozsahu realizačného projektu obsahuje:
• PROJEKT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉHO RIEŠENIA: Technickú správu a výkresy v rozsahu realizačného projektu:
základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, murovacích tvárnic, strešnej krytiny.
• PROJEKT STATIKY: Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných
dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz materiálu.
• PROJEKT VYKUROVANIA: Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, projektové hodnotenie
energetickej hospodárnosti budovy, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia zdroja tepla a výkaz
materiálu. Zdroj vykurovania je uvedený pri každom dome.
• PROJEKT ZDRAVOTECHNICKEJ INŠTALÁCIE: Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, vnútornej
domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.
• PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE: Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie,
slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača, bleskozvod a výkaz materiálu.

Realizačný
li č ý PROJEKT slúži
lúži na realizáciu
li á i stavby,
b a preto jje úplný
ú l ý a podrobný.
d b ý Obsahuje výkresy v mierke 1:50.
Presné výkazy výrobkov slúžia na objednávanie. Súčasťou realizačného projektu je výkaz okien a dverí, výkaz
tehál, ocele, prefabrikátov, dreveného krovu, strešnej krytiny, komínov, výkazy zámočníckych a klampiarskych
výrobkov, výpis podláh a jednotlivých vrstiev. Navyše obsahuje podrobné výkresy zábradlí, komínov a detailov,
podľa ktorých môžete jednotlivé konštrukcie spoľahlivo realizovať, poprípade kontrolovať ich správnu realizáciu od
stavebnej spoločnosti. Podrobný realizačný projekt neumožňuje dodávateľským ﬁrmám nesprávnu realizáciu
stavebných detailov a znemožňuje im fakturovať práce navyše, ktoré by neboli jednoznačné v prípade
jednoduchej dokumentácie.
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2

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - 3 VYHOTOVENIA

Obsahom Projektu pre stavebné povolenie je:
• sprievodná správa,
• súhrnná technická správa,
• projekt požiarno-bezpečnostného riešenia,
• projekt architektonicko-stavebného riešenia,
• projektové hodnotenie EHB – energetické
hodnotenie budov,
• projekt statiky,
• projekt vykurovania,
• projekt zdravotechnickej inštalácie,
• projekt elektroinštalácie.

mierka

1 : 100

Katalógový projekt pre veľkú individualitu
stavebných parciel a technických možností
napojenia na verejné inžinierske siete,
neobsahuje osadenie domu na pozemok
a napojenie na inžinierske siete.

3

PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY - ZDARMA

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy hodnotí budovu z energetického hľadiska podľa materiálov použitých v projekte a je potrebné ku stavebnému povoleniu.
Nenahrádza Energeticky certiﬁkát (str. 24 – 25), ktorý je potrebný ku kolaudácii a hodnotí budovu z reálne postavených materiálov.

4

VÝKAZ VÝMER - ZDARMA

V prípade, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutočniť dodávateľsky, alebo čiastočne dodávateľsky, doporučujeme Vám použiť
výkaz výmer, ktorý presne odpovedá skladbe položkového rozpočtu a slúži na rýchle výberové konanie, kde má viacero stavebných ﬁriem
rovnaké podklady na vypracovanie orientačnej *) ponuky, čo zabezpečuje ich rýchle porovnanie.
*) Pri výberovom konaní na výstavbu rodinného domu stavebnou ﬁrmou je nutné vychádzať z kompletnej projektovej dokumentácie,
individuálnych požiadaviek investora, konkrétneho miesta výstavby a skutočného osadenia stavby do terénu. Výkaz výmer je
spracovaný na časť architektúry a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesií sú v projekte za technickými správami jednotlivých
profesií. Položkový rozpočet je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“. Profesie vykurovanie, zdravotechnika a elektroinštalácia sú
ocenené aproximatívne. Vysvetlenie – pozri strana 27.
Pri objednávke PROJEKTU dostanete výkaz vámer zdarma.

5

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZDARMA

V prípade, že stavbu nebudete ﬁnancovať výhradne z vlastných prostriedkov a použijete úver zo ŠFRB, alebo hypotéku z banky, budete potrebovať položkový rozpočet vypracovaný kvaliﬁkovanou osobou. Pri objednávke PROJEKTU dostanete položkový rozpočet zdarma.
Vysvetlenie – pozri strana 25.

6

AUTORSKÝ SÚHLAS NA ZMENY - ZDARMA

Ak chcete zmeny v projekte Euroline – dáme vám Autorský súhlas zdarma na všetky zmeny, ktoré sú vo váš prospech a sú v súlade
s legislatívou. Ak sú zmeny väčšie a je potrebné zmeniť aj projekt, tak na základe Autorského súhlasu vám môže projektant z Euroline, alebo aj
iný autorizovaný projektant vo vašom okolí zapracovať zmeny do projektu.
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DIGITÁLNA PODPORA PRI PRÍPRAVE STAVBY - ZDARMA

Na našej internetovej stránke www.EurolineSlovakia.sk nájdete v zóne
KLIENTSKÝ SERVIS všetky potrebné informácie k príprave stavby rodinného domu.
Časť A - Všeobecná podpora
1. Legislatíva, zákony, vyhlášky
2. Vzorové zmluvy o dielo na dodávku stavby
3. Vzorové tlačivá, žiadosti
4. Databáza dodávateľov materiálov a výrobkov použitých v projekte RD
5. Databáza stavebných úradov

RODINNÉ DOMY EUROLINE

Časť B - Príprava stavby
1. Výkaz materiálov stavebnej časti ( v PDF ) ako sú tehly, železo, výkaz krovu,
výkaz škridiel, prefabrikátov, výkaz okien, dverí garážovej brány, výkaz komí
nových tvaroviek, výkazy strešných okien, dažďových žľabov
2. Výkazy zdravotechniky
3. Výkazy materiálov a výrobkov vykurovania
4. Výkazy materiálov a výrobkov elektroinštalácie a bleskozvodu
5. Výkaz výmer v elektronickej podobe ( XLS )
6. Pôdorys domu s vyústením prípojok na inžinierske siete v mierke 1:200
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ZRKADLOVÝ OBRAZ
546 RODINNÝCH DOMOV A ICH 546 ZRKADLOVÝCH OBRAZOV
VÁM DÁVA MOŽNOSŤ VÝBERU Z 1092 PROJEKTOVÝCH RIEŠENÍ
V prípade, že by vám z hľadiska orientácie na svetové strany, alebo z hľadiska susedných stavieb lepšie vyhovovalo dom otočiť, môžete si objednať projekt v zrkadlovom obraze.
Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v objednávke. V našej spoločnosti projekt v zrkadlovom obraze dostanete ako kompletnú prekreslenú dokumentáciu v zrkadlovom obraze,
vrátane všetkých profesií! Projekt v zrkadlovom obraze dodávame za rovnakú cenu ako projekt pôvodný.

PÔVODNÉ RIEŠENIE

PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA
PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA OBSAHUJE ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE
ÚDAJE O VYBRANOM RODINNOM DOME

ZRKADLOVÝ OBRAZ

mierka

1 : 100

V prípade, že Vám informácie v katalógu nepostačujú na výber rodinného domu a potrebujete získať ďalšie doplňujúce údaje, môžete si
objednať PROJEKTOVÚ ŠTÚDIU rodinného domu, ktorá obsahuje sprievodnú správu, výkresy jednotlivých podlaží (mierka 1:100), pohľady
rodinného domu (mierka 1:200), podklady pre správne vypracovanie situačného plánu – pôdorys (mierka 1:200) s vyústením inžinierskych sietí z domu, nároky na el. energiu, vodu, ročnú spotrebu plynu, rekapituláciu rozpočtu, vzorovú situáciu osadenia rodinného domu
na parcelu a pod.
Projektová štúdia slúži na podrobnejšie oboznámenie sa s projektom, hlavne s jeho parametrami ako sú presné rozmery, plochy, rozpočet
a nároky na inžinierske siete.
Projektová štúdia môže slúžiť na vyžiadanie záväzného stanoviska od stavebného úradu k možnosti výstavby rodinného domu. Rovnako
postačuje k územnému konaniu. V prípade, že podávate žiadosť na spojené územné a stavebné konanie, stavebný úrad bude od Vás
požadovať už projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie. Projektovú štúdiu si môžete objednať v sídle našej spoločnosti, u našich
obchodných zástupcov, na našej internetovej adrese, ale aj listom, e-mailom alebo telefonicky.
Projektovú štúdiu pre rodinné domy Vám zašleme na dobierku do 48 hodín v cene 10,- € s DPH + poštovné. Pri osobnom objednaní
v sídle našej spoločnosti obdržíte projektovú štúdiu ihneď. Projektová štúdia k bytovému domu stojí 160,- €. Termín dodania 2 týždne.

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT JE POTREBNÝ KU KOLAUDÁCII
PRE KLIENTOV OD 1. 1. 2015 – ZDARMA
Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt od roku 2015 a neurobili pri výstavbe domu žiadnu zmenu, ponúkame
Energetický ceftiﬁkát ZDARMA. Energetický certiﬁkát vyplýva zo Zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podrobnejšie
informácie nájdete na strane 24 – 25).
Energetický certiﬁkát potrebný ku kolaudácii je normalizovaným hodnotením potreby energie v budove. Zatrieďuje budovu podľa Celkovej potreby energie a Primárnej energie (globálny ukazovateľ) do
energetickej triedy od A po G, pričom trieda A hovorí o najkvalitnejšej triede.
Pre rodinný dom zakúpený pred 1. 1. 2015 je energetická certiﬁkácia vo výhodnej cene 155,- € s DPH.
Ak je potrebný výjazd, tak je cena 155,- € s DPH plus cena za výjazd, ktorá je odvodená od vzdialenosti
zo sídla spoločnosti.
Ponúkame tiež energetickú certiﬁkáciu na akýkoľvek iný projekt rodinného domu v cene 350,- € s DPH
plus cena za výjazd. Presné podmienky Vám poskytneme už pri nezáväznej objednávke.
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TYPOVÝ PROJEKT SO ZMENOU
PRE TYPOVÉ PROJEKTY SO ZMENOU POSKYTUJEME BEZPLATNÝ AUTORSKÝ SÚHLAS.
PORZI STRANU 5.

VÝHODY
- VÝHODNEJŠIA CENA A RÝCHLEJŠIA
DODÁVKA AKO PRI INDIVIDUÁLNOM
PROJEKTE
- ZMENY DISPOZÍCIE MIESTNOSTÍ
A VEĽKOSTI DOMU PODĽA
VLASTNÝCH PREDSTÁV
- MOŽNÉ ZMENY VONKAJŠEJ ARCHITEKTÚRY
Na malé zmeny nie je potrebný projekt.
Stačí mať Autorský súhlas a dohľad
stavbyvedúceho na stavbe.

NEVÝHODY
- ZA VYKONANÉ ZMENY SA PRIPLÁCA
K CENE TYPOVÉHO PROJEKTU
- DLHŠIA DOBA DODANIA AKO
PRI KATALÓGOVOM PROJEKTE
- ZMENY VÄČŠIEHO ROZSAHU AKO 50%
SA UŽ FINANČNE NEOPLATIA

INDIVIDUÁLNY PROJEKT RODINNÉHO DOMU
VÝHODY
- NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI NÁVRHU
TVARU, VEĽKOSTI A DISPOZÍCIE
- IDEÁLNE OSADENIE NA SVAHOVITÉ
PARCELY
- MOŽNOSTI VÝBERU POUŽITÝCH
MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ

NEVÝHODY
- VYŠSIA CENA OPROTI TYPOVÉMU
PROJEKTU A TYPOVÉMU PROJEKTU
SO ZMENOU
- DLHŠIA DOBA DODANIA PROJEKTU

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
- OSADENIE RODINNÉHO DOMU
NA POZEMOK
- NAPOJENIE DOMU
NA INŽINIERSKE SIETE
- DOPROJEKTOVANIE VONKAJŠÍCH
KOMUNIKÁCIÍ A OPLOTENIA
- POSÚDENIE VHODNOSTI ZÁKLADOVÝCH
POMEROV OPRÁVNENÝM STATIKOM
PRIAMO NA STAVENISKU
- ZABEZPEČENIE ÚZEMNÉHO
ROZHODNUTIA
- ZABEZPEČENIE STAVEBNÉHO
POVOLENIA

Výkres osadenia rodinného domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete

POZNÁMKA: Typové projekty so zmenou, individuálne projekty a doplnkové služby vykonávame pre Bratislavu a okolie.
Mimo tejto oblasti vykonávajú uvedené činnosti naši obchodní zástupcovia (strana 3).

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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OCENENIA PRE RODINNÉ DOMY EUROLINE
NAŠE RODINNÉ DOMY SA PRAVIDELNE UMIESTŇUJÚ NA PRVÝCH PRIEČKACH
V ČITATEĽSKÝCH ALE AJ ODBORNÝCH SÚŤAŽIACH „RODINNÝ DOM ROKA“
V SLOVENSKEJ A V ČESKEJ REPUBLIKE

BUNGALOV 772 získal tituly: DOM ROKA 2007 v kategórii stavby podľa typového projektu – 1. miesto, DOM ROKA 2007
v absolútnej kategórii DOM ROKA 2007, TOP DŮM 2008 – 1. miesto v hlasovaní verejnosti časopisu DŮM a ZAHRADA.

V roku 2009 získala VILA 853 titul TOP DŮM 2009 od odbornej poroty za architektonické stvárnenie, technické parametre
a úžitkovú hodnotu v odbornej súťaži časopisu DŮM a ZAHRADA.

Vydavatelství HomeDeco SMP a. s. a redakce časopisu DŮM&ZAHRADA
udělují titul

projektu Aktiv
od společnosti Euroline Bohemia, spol. s r.o.
V hlasování poroty získal tento dům nejvyšší počet hlasů a uvedený titul mu náleží po celý rok.
V Praze 13. března 2012

.............................................................

DIPLOMY2012.indd 3

.............................................................

Frank Hitzert

Petr Zavadil

člen představenstva HomeDeco SMP a. s.

šéfredaktor časopisu DŮM&ZAHRADA

12.3.12 15:05

V roku 2012 získal aktívny dom AKTIV 2020 titul TOP DŮM 2012 od odbornej poroty za architektonické stvárnenie,
technické parametre a úžitkovú hodnotu v odbornej súťaži časopisu DŮM a ZAHRADA.

V roku 2013 získal BUNGALOV 1371 titul DOM ROKA 2013 – cenu čitateľov v kategórii Stavby podľa typového
projektu. Podľa hlasovania čitateľov sa umiestnil na 2. mieste.

V roku 2014 získala VILA 1151 titul DŮM ROKU 2014 – cenu internetového hlasovania, v kategórii Stavby podľa
typového projektu, kde sa umiestnila na 1. mieste. Tiež získala titul DŮM ROKU 2014 – cenu v celkovom poradí
všetkých kategórií, kde sa miestnil na 2. mieste.
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V roku 2014 získal BUNGALOV 1081 titul DŮM ROKU 2014 – cenu internetového hlasovania, v kategórii Stavby podľa
typového projektu. Umiestnil sa na 2. mieste.

ROKA
Vydavateľstvo Business Media CZ, s. r. o.,
a časopis Rodinný dom udeľujú v rámci ankety

Dom roka 2014
cenu čitateľov

v kategórii stavby podľa typového projektu

typovému domu Bungalov 1475 spoločnosti Euroline
Nominovaný dom sa umiestnil na 2. mieste podľa hlasovania čitateľov

V Prahe dňa 15. 2. 2015

Tomáš Tkačík
generálny riaditeľ vydavateľstva
Business Media CZ, s. r. o.

Hynek Paťorek
výkonný riaditeľ
Business Media CZ, s. r. o.

Markéta Klocová
šéfredaktorka časopisu
Rodinný dom

V roku 2014 získal BUNGALOV 1475 titul DOM ROKA 2014 – cenu internetového hlasovania, v kategórii Stavby podľa
typového projektu. Umiestnil sa na 2. mieste.

V roku 2015 získal BUNGALOV 1375 titul DOM ROKA 2015 – cenu čitateľov, v kategórii Stavby podľa typového projektu.
Umiestnil sa na 2. mieste.

V roku 2016 získal BUNGALOV 1676 titul DOM ROKA 2016 – cenu čitateľov,
v kategórii Stavby podľa typového projektu. Umiestnil sa na 1. mieste.

V roku 2016 získala VILA 1453 titul DOM ROKA 2016 – cenu čitateľov, v kategórii Katalógové domy - projekčné kancelárie.
Umiestnil sa na 3. mieste.

ROKA
Vydavateľstvo Business Media CZ, s. r. o.
a časopis Rodinný dom udeľujú v rámci ankety

Dom roka 2017
cenu čitateľov

v kategórii stavby podľa typového projektu

typovému domu Bungalov 1871
spoločnosti Euroline
Nominovaný dom sa umiestnil na 3. mieste podľa hlasovania čitateľov.
V Prahe, dňa 14. 2. 2018

Tomáš Tkačík
generálny riaditeľ vydavateľstva
Business Media CZ, s. r. o.

Markéta Klocová
šéfredaktorka časopisu
Rodinný dom

V roku 2017 získal BUNGALOV 1871 titul DOM ROKA 2017, cenu čitateľov, v kategórii Stavby podľa typového projektu.
Umiestnil sa na 3. mieste.

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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VÝSTAVBA KVALITNÝCH MUROVANÝCH DOMOV BRATISLAVA
A OKOLIE

MUROVANÉ RODINNÉ DOMY EUROLINE

BUNGALOV 1980
Tehla, to jasná voľba väčšiny stavebníkov pri rozhodovaní z akého materiálu svoj dom postavia. Vlastnosti tohto tradičného stavebného materiálu sú overené
stáročiami a prinášajú výhody, ktoré ocení každý.
Bezpečnosť – dom z tehly je robustnejší, stabilnejší, odolnejší
Odhlučnenie - tehla je omnoho menej náchylná k prieniku hluku, v porovnaní so stavbami s iných stavebných materiálov
Komfort - dom z tehly má schopnosť akumulovať teplo. Naakumulované teplo dovoľuje prerušované vykurovanie v noci, alebo keď sú majitelia v práci, čo výrazne
znižuje náklady na vykurovanie
Zdravie - tehla je ekologická, zdravotne nezávadná, plne recyklovateľná, stavba z tehly dýcha, vlhkosť nekondenzuje, netvoria sa plesne a huby
Trvalá hodnota - dom postavený z tehál je dobrá investícia, ktorú môže využívať niekoľko generácií bez zásadných nárokov na väčšie opravy
Energetická úspora - novodobé tehly s integrovanou tepelnou izoláciou, bez nutnosti zateplenia fasády spĺňajú parametre nízkoenergetického a pasívneho domu.

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV EUROLINE V DVOCH ŠTANDARDOCH
V rámci výstavby domu na kľúč je možnosť výberu z dvoch štandardov. Rozdiely medzi výbavami
vychádzajú z použitia cenovo odlišných materiálov, zariaďovacích predmetov a technológii, za
predpokladu zachovania platných technických noriem. Na domy platia odporúčané hodnoty pre
ultranízkoenergetické budovy.
PONUKOVÁ CENA OD – poukazuje, za akú cenu sa dá projekt domu postaviť. Pri výstavbe sú
použité cenovo dostupnejšie materiály a technológie. Neuvažuje sa so strešnými oknami a
svetlovodmi, s exteriérovými žalúziami a s fasádnym ozdobným obkladom.

JUNIOR 527 (DOBROHOŠŤ)
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+ tehlový dom
+ nižšie obstarávacie náklady
+ dlhá životnosť
+ jednoduchá údržba
+ nízke náklady na údržbu

–
–
–
–
–

acnejšie lacnejšie materiály
lacnejšie zariaďovacie predmety
nie je možné meniť zariaďovacie predmety
ﬁxné prevedenie
štandardná 2 ročná záruka

© EUROLINE 2019

•
•
•
•

VYŠE 20. ROČNÉ SKÚSENOSTI
DESIATKY REALIZOVANÝCH STAVIEB
VIAC AKO 32 000 PREDANÝCH PROJEKTOV
VÝBER Z 1092 PROJEKTOVÝCH RIEŠENÍ
ŠTANDARD EUROLINE (DOPORUČENÝ ŠTANDARD) – výbava optimalizuje
projektovú dokumentáciu ako riešenie pre pohodlné a energeticky nenáročné bývanie s ohľadom na vyváženosť investičných a prevádzkových
nákladov. Vyšší štandard zariaďovacích predmetov v kombinácii s optimalizáciou niektorých stavebných prvkov a materiálov odzrkadľuje dopyt
väčšiny klientov a rovnako aj trendy v súčasnom bývaní. Výbava ponúka
ekonomické, ekologické a komfortné bývanie, ktoré šetrí náklady na vykurovanie a utvrdzuje pocit trvalo hodnotnej investície.

BUNGALOV 1372 (ŠENKVICE)

+ tehlový dom
+ nízkoenergetický dom
+ dlhá životnosť
+ možnosť realizácie ako pasívny, aktívny a odolný dom
+ dobrá akumulácia domu
+ príprava pre krb
+ možnosť rozšírenia výbavy o voliteľné položky
– výššia nadobúdacia cena

Prevedenie ŠTANDARD EUROLINE je možné doplniť o voliteľné nadštandardné položky, čo dáva klientom možnosť variability konečného prevedenia svojho
rodinného domu. Vybrané projekty domov je možné v tomto prevedení realizovať aj ako pasívny (podmienené vhodným pozemkom), aktívny, alebo odolný dom.

10 DÔVODOV PREČO REALIZOVAŤ VÝSTAVBU S EUROLINE RODINNÉ DOMY
1.
2.

PROJEKT RODINNÉHO DOMU ZA 1 EURO – pri výstavbe rodinného domu bude skutočná cena projektu odpočítaní od konečnej ceny.
VÝBER POZEMKU – V prípade, pokiaľ ešte nie ste vlastníkom pozemku, môžeme Vám pomôcť pri jeho výbere, tak aby vyhovoval všetkým
vaším požiadavkám.
3. BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA – pred samotnou realizáciou s Vami prekonzultujeme všetky požadované úpravy a zmeny.
4. STAVEBNÁ ADMINISTRATÍVA – V rámci zmluvného vzťahu riešime za Vás kompletnú stavebnú administratívu od stavebného povolenia až
po kolaudáciu.
5. FINANCOVANIE – bezplatné a nezáväzné poradenstvo, zabezpečíme Vám ﬁnancovanie výstavby rodinného domu, presne podľa Vašich
požiadaviek.
6. PEVNÁ CENA POČAS CELEJ DOBY VÝSTAVBY - cena výstavby je ﬁxne dohodnutá, neplatíte žiadne peniaze vopred, platby sú po ukončených
jednotlivých etapách.
7. ZĽAVY
8. DOPLNKOVÉ SLUŽBY
9. DVA ŠTANDARDY VÝSTAVBY - po konštrukčnej stránke sa domy na kľúč v prevedeniach PONUKOVÁ CENA OD a Štandard Euroline od seba
nelíšia, rozdiely medzi výbavami vychádzajú z použitia cenovo odlišných materiálov, zariaďovacích predmetov a technológii za predpokladu
zachovania požadovanej kvality podľa platných technických noriem. V prípade záujmu je možné v prevedení Štandard Euroline riešiť domy
na kľúč aj ako PASÍVNE, AKTÍVNE, prípadne ako ODOLNÉ
10. VÝSTAVBA – samotná realizácia rodinného domu vlastnou stavebnou spoločnosťou (svoje projekty poznáme najlepšie)

BUNGALOV 772 (Senec)

www-domy-na-kluc-euroline.sk

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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TEHLOVÝ DOM EUROLINE
premeňte váš projekt

na svoj vysnívaný dom

Stavba domu je dôležitým míľnikom v ľudskom živote a predstavuje zložitý proces. Na začiatku
je projektová dokumentácia domu a následne zásadné otázky: aký materiál použiť a akú stavebnú firmu osloviť, aby stavba prebehla bez komplikácií a výsledok zodpovedal očakávanej kvalite.
Nie každý má však čas a chuť overovať si služby stavebných firiem a študovať stavebné postupy.
Ak hľadáte profesionálne a bezpečné riešenie so zárukou a možnosťou získať certifikát kvality,
je pre vás ideálne zapojiť sa do projektu TEHLOVÝ DOM EUROLINE.
Zdravé bývanie v tehlovom
dome, ktorý dýcha
Tehlový dom EUROLINE postavený z prírodných materiálov ponúka okrem množstva
benefitov predovšetkým zdravé bývanie,
ktoré je vhodné aj pre alergikov.
Kvalita použitých materiálov a ich jedinečné
vlastnosti overené stáročiami garantujú
extrémne dlhú životnosť stavby a zaručia
spokojné bývanie po celé generácie.
Dom z prírodných materiálov od spoločnosti
Wienerberger reguluje vlhkosť vzduchu
v interiéri a tým v dome vytvára príjemné
prostredie a optimálnu mikroklímu bez plesní.
Produkty sa vyrábajú z hliny tradičným postupom vypaľovania s použitím najmodernejších
technológií. Ich unikátne vlastnosti sa nemenia počas celej životnosti stavby. Výnimočnosť
pálenej hliny ju po stáročia predurčuje ako
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najvhodnejšiu surovinu pre výrobu vysoko
kvalitných stavebných materiálov so zárukou
nezávadného zdravého bývania.

Úsporné bývanie a overená
dlhá životnosť
Murované steny z pálených tehál fungujú ako
prírodné klimatizačné zariadenie a udržujú
vnútorné priestory v lete príjemne chladné
a v zime teplé. Správne navrhnutý a kvalitne
zhotovený tehlový dom má životnosť viac ako
100 rokov, pričom nároky na údržbu počas
tejto doby sú minimálne. Tehlový dom poslúži
aj vašim deťom či vnukom. Pálená škridla a
obkladové tehlové pásiky poskytujú domu
ochranu pred poveternostnými vplyvmi
pričom si zachovajú svoj vzhľad desaťročia.
Akustické vlastnosti sú tiež bezkonkurenčné tehly zabezpečia bývanie bez ruchu z ulice.

Čo je tehlový dom EUROLINE?
Je to jednoduché a premyslené riešenie realizácie kvalitného tehlového rodinného domu.
TEHLOVÝ DOM EUROLINE zahŕňa osobné
služby regionálneho špecialistu a kompletný
servis na jednom mieste. Ponúka možnosť
výhodného dodania stavebných materiálov
na stavbu domu alebo možnosť kompletnej
realizácie stavby tehlového domu.

Stavebné materiály pre hrubú
stavbu tehlového domu
Balík 1 obsahuje stavebný materiál pre hrubú
stavbu: tehly pre obvodové steny, nosné
steny, nenosné priečky, preklady, keramický
stropný systém, krov, keramická strešná
krytina, strešné okná, komín, odkvapové
žľaby, klampiarske prvky a keramické fasádne

© EUROLINE 2019

obklady. Môžete si zvoliť kategóriu Štandard
(najpredávanejšie modely stavebných materiálov na Slovensku za najnižšie ceny) alebo
Premium (exkluzívne prémiové produkty za
zvýhodnené ceny).
Samozrejmosťou je individuálny prístup a
poradenstvo pri výbere, výpočet spotreby
materiálov pre konkrétny variant, špeciálne

ceny stavebných materiálov, vypracovanie
najvýhodnejšej cenovej ponuky a doprava
stavebného materiálu na stavbu zadarmo.

Realizácia stavby tehlového
domu profesionálnou firmou
Balík 2 obsahuje stavebný materiál (Balík 1)

a realizáciu hrubej stavby s istotou odbornej
garancie a vystavenia Certifikátu kvality
domu, ktorý garantuje, že boli použité všetky odporúčané materiály a dodržané správne technologické postupy. Výhodou je výber
realizačnej firmy, realizácia stavby s dodržaním ceny a termínu, odborné poradenstvo
pri výstavbe a Energetický certifikát domu.

Inšpirujte sa v pestrom svete

Pálená krytina
ma overenú
životnosť až 100
rokov bez potreby akejkoľvek
údržby.
Kvalitné prírodné
pigmenty a
náročná technika
vypaľovania
garantujú
nemennosť a
bezkonkurenčnú
farebnú stálosť.

stien, striech a fasád

Pálená tehla si už roky zachováva svoje
výnimočné postavenie v konkurencii nových
murovacích materiálov a technológií.

Pálené lícové tehly a obkladové pásiky
ponúkajú širokú škálu farebných
odtieňov a povrchových úprav.

Keramický fasádný systém má
extrémne dlhú životnosť a
vysokú odolnosť voči nárazom.

Rýchlo a jednoducho
od plánov až po realizáciu
Každému zákazníkovi sa venuje osobný
regionálny špecialista, ktorý zabezpečí
“všetko na jednom mieste” od projektu až
po realizáciu hrubej stavby a vyberie to najlepšie a najvýhodnejšie riešenie pre tehlový
dom EUROLINE - jedinečný projekt, ktorý
vznikol spoluprácou firiem Wienerberger a
Euroline Slovakia.

Výhody tehlového domu Euroline

§ individuálny prístup
§ kvalitné prírodné stavebné materiály
§ profesionálna realizácia hrubej stavby
§ certifikát kvality domu

www.TehlovyDomEuroline.sk

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

STAVBY MUSIA BYŤ ENERGETICKY ÚSPORNÉ POČAS ICH ZHOTOVOVANIA, UŽÍVANIA AJ
OSTRAŇOVANIA
Podľa požiadavky na energetickú hospodárnosť a udržiavanie tepla musia byť stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia navrhnuté a zhotovené
tak, aby s ohľadom na ich užívateľov a klimatické podmienky, vyžadovali pri užívaní nízku spotrebu energie. Stavby musia byť energeticky úsporné aj počas ich
uskutočňovania a odstraňovania.
Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä
množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.“ Pri budovách na bývanie sa pri výpočtoch hodnotia
len energie na vykurovanie a prípravu teplej vody.
Plnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov kontrolujú príslušné stavebné úrady v štádiu:
• Povoľovania stavby - stavebné povolenie. Príslušným dokumentom je Projektové energetické hodnotenie – súčasť projektovej dokumentácie
• Začatia užívania stavby. resp. kolaudácie. Príslušným dokumentom je Energetický certiﬁkát.

ÚNIKY TEPLA ZACHYTENÉ TERMOVÍZNOU KAMEROU:

Energeticky optimalizovaný dom
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MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV
Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými normami. Množstvo energie potrebnej na splnenie
všetkých energetických požiadaviek sa vypočíta samostatne pre každé miesto spotreby. Pre rodinný dom sa počíta len so spotrebou energie na vykurovanie a
na prípravu teplej vody.
Tieto ukazovatele sa zohľadňujú už pri návrhu domu. Podľa toho sa vypočíta zateplenie domu, kvalita okien, atď. Všetky údaje k tomu sú uvedené v tepelnom
posudku a v projektovom energetickom hodnotení. Obidva dokumenty sú súčasťou projektovej dokumentácie.
Pri výstavbe prichádza častokrát k zámene materiálov (z dôvodu ponuky na trhu) oproti projektovej dokumentácii. K tomu, aby sme vedeli energeticky
vyhodnotiť dom, postavený z iných materiálov ako sú navrhnuté v projekte je potrebné zhotoviť Energetický certiﬁkát.

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE
Projektové energetické hodnotenie – určovanie potreby energie v budove vypočítané podľa projektovej dokumentácie, teda podľa materiálov, ktoré sú navrhnuté
v projekte.
Pre nové budovy podľa STN 73 0540-2
• Pre nové budovy, ktorým bolo resp. bude vydané stavebné povolenie po 1.1.2016, platia odporúčané hodnoty podľa kategórie budov pre ultranízkoenergetické
budovy
• Pre nové budovy, ktoré sú vo vlastníctve verejnej správy a ktorým bude stavebné povolenie vydané po 1.1.2019 budú platiť Cieľové odporúčané hodnoty
podľa kategórie budov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie
• Pre nové budovy, ktoré nie sú vo vlastníctve verejnej správy a ktorým bude stavebné povolenie vydané po 1.1.2021, budú platiť Cieľové odporúčané
hodnoty podľa kategórie budov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA
Po uskutočnení stavby preukazuje stavebník splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy v kolaudačnom konaní doložením energetického certiﬁkátu
registrovaného v centrálnom registri certiﬁkátov „INFOREG“.
Požadovaná energetická hospodárnosť budov je deﬁnovaná hodnotou globálneho ukazovateľa - primárna energia.
• do 31. decembra 2015– nízkoenergetická úroveň výstavby pre nové aj obnovované budovy, ohraničená hornou hranicou energetickej triedy B
• od 1. januára 2016 – ultranízkoenergetická – horná hranica energetickej triedy A1
• od 1. januára 2019 pre nové budovy verejnej správy - energetická úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie – daná hornou hranicou energetickej
triedy A0
• od 1. januára 2021 pre všetky nové budovy – energetická úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie – daná hornou hranicou energetickej triedy A0
Všetky domy Euroline od 1.1.2016 spĺňajú požadovanú podmienku energetickej hospodárnosti budov, ktorá je deﬁnovaná hodnotou globálneho
ukazovateľa - primárna energia - v triede A0 alebo v triede A1. Budova musí spĺňať energetickú náročnosť budov k dátumu, ku ktorému dostala
stavebné povolenie.

OPTIMAL 1988

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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ČO OVPLYVŇUJE SPOTREBU ENERGIÍ V DOME

SPOTREBU ENERGIE VIEME VO VEĽKEJ MIERE OVPLYVNIŤ UŽ PRI PRVOTNOM ROZHODOVANÍ
PRI VÝBERE BÝVANIA.

UVÁDZAME NAJDÔLEŽITEJŠIE VSTUPY PRI VHODNOM VÝBERE:
• Pozemok. Je veľmi dôležité, aby bol dom čo najlepšie orientovaný voči svetovým stranám. Pre tepelné zisky je vhodné orientovať zasklené plochy na
slnečné strany. Nesmie byt tienený inými budovami, alebo ihličnatými stromami. V lete je potrebné zasklené plochy tieniť.
• Tvar domu. Z hľadiska spotreby energií je ideálny kompaktný tvar domu. Bez zalomení a rôznych výstupkov.
• Projekt domu - čo najviac eliminovať tepelné mosty
• Kvalita materiálov – je jednou z hlavných ciest ako ovplyvniť spotrebu energie domu
• Kvalitná realizácia stavby
• Technológie v dome – ďalšou cestou ako vylepšiť spotrebu energie je
• Vhodný zdroj tepla a prípravy teplej vody - tepelné čerpadlo, solárna energia, biomasa, plyn ...
• Rekuperácia vzduchu – pomocou rekuperačnej jednotky sa pri vetraní odovzdáva teplota zohriateho vzduchu z interiéru prichádzajúcemu čerstvému
vzduchu
• Solárny ohrev vody
• Osvetlenie pomocou LED
• Aktívne solárne prvky – ktoré viac energie vyrobia, ako dom spotrebuje.
• Užívanie domu – spotrebu energie je možné veľmi ovplyvniť správnym užívaním domu

PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA VYKUROVANIE.
Pri každom rodinnom dome sú uvedené náklady na vykurovanie podľa použitého zdroja vykurovania. Buď pre plynový kotol, alebo tepelné čerpadlo. Pretože
náklady na vykurovanie v rámci Slovenska sú rozdielne – iné nároky sú v Tatranskej Lomnici a iné v Komárne – uvádzame náklady na vykurovanie pre
teplotnú oblasť -11°C, čo približne zodpovedá rozlohe západnej časti Slovenska.

BUNGALOV 1978
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VILA 1962
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A1 ULTRANÍZKOENERGETICKÉ DOMY
VŠETKY DOMY EUROLINE OD 1.1.2016 SPĹŇAJÚ UŽ V ZÁKLADNOM ŠTANDARDE POŽADOVANÚ
PODMIENKU ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV, KTORÁ JE DEFINOVANÁ HODNOTOU
GLOBÁLNEHO UKAZOVATEĽA - PRIMÁRNA ENERGIA - V TRIEDE A1, ČIŽE SÚ ZARADENÉ DO
KATEGÓRIE ULTRANÍZKOENERGETICKÉ DOMY. NIEKTORÉ DOMY V TOMTO KATALÓGU SÚ UŽ
ZARADENÉ V TRIEDE A0.
Domy, ktoré su zaradené do energetickej triedy globálneho ukazovateľa A1 sú označené ikonkou:

BUNGALOV 1976

A1

VILA 1963

A0 DOMY S TAKMER NULOVOU
POTREBOU ENERGIE
OD 1.1.2021 BUDÚ MUSIEŤ VŠETKY DOMY SPĹŇAŤ PODMIENKU GLOBÁLNEHO UKAZOVATEĽA A0.
A0

Domy, ktoré su zaradené do energetickej triedy globálneho ukazovateľa A0 sú označené ikonkou:
V prípade, že dom, ktorý si klient vybral je zaradený v triede A1 pre globálny ukazovateľ, klient si môže doobjednať vyššiu triedu globálného ukazovateľa A0.
To znamená, že bude:
• spĺňať teplotechnické normy platné po 1.1.2021
• mať rekuperáciu

PRÍPLATOK ZA DOM v štandarde A0: 550 € s DPH
DODACIA LEHOTA: 5 týždňov
ZÁLOHA: 50 % z ceny projektu s príplatkom s DPH

AKTIV 2024

RODINNÉ DOMY EUROLINE

AKTIV 2020
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AKTÍVNY DOM
DOMY V ŠTANDARDE ROKU 2021. DOMY, KTORÉ VIAC ENERGIE VYROBIA
AKO SPOTREBUJÚ. DOMY NOVEJ GENERÁCIE, ŠETRIACE ENERGIU, ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A POSKYTUJÚCE PRÍJEMNÚ A ZDRAVÚ VNÚTORNÚ KLÍMU.

A0

Spoločnosť Euroline Slovakia, líder na trhu s rodinnými domami, si uvedomuje svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a prináša „DOMY TRETIEHO TISÍCROČIA - AKTIV“.
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EU zo dňa 19. mája 2010 o energetickej náročnosti budov hovorí aj o tom, že je potrebné prijímať opatrenia s cieľom zníženia
energetickej náročnosti a emisií oxidu uhličitého. Za týmto účelom členské štáty pracujú na vlastných plánoch na zvýšenie počtu budov s takmer „nulovou spotrebou energie“ do
roku 2020. Denne počujeme o domoch nízkoenergetických, dokonca i o pasívnych, ale že by bolo možné už dnes z dnešných reálne dostupných technológií postaviť dom aktívny?
Áno, je to možné a dôkazom toho je reálny projekt takéhoto domu, na ktorý si u nás za štandardných podmienok môžete zakúpiť projektovú dokumentáciu a do roka v ňom bývať.
Budovy novej generácie, ktoré šetria energiu a životné prostredie a pritom poskytujú príjemnú a zdravú vnútornú klímu. K realizácii takéhoto domu je potrebné využiť súhru
architektonického návrhu, optimálne využívajúceho podmienky daného prostredia a moderných technológií prenesených do kvalitných výrobkov.
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AKTIV je aktívny v hospodárení s energiami, to znamená, že v priebehu kalendárneho
roka viac energie vyrobí ako spotrebuje!
Aktívne sa správa k prevádzke domu aj vďaka inteligentnému systému riadenia,
ktorý kontroluje a plne automaticky riadi kúrenie, chladenie, výmenu čerstvého
vzduchu, osvetlenie, spúšťanie a zdvíhanie žalúzií (podľa potreby denného osvetlenia
a insolácie). V neposlednom rade umožňuje aktívne vedenie života tým, že Vám šetrí
čas a plnoautomaticky riadi prevádzku celého domu za Vás. Pokiaľ chcete zasiahnuť,
alebo prestaviť niektoré údaje v riadení, môžete to urobiť buď namieste na centrálnom
ovládacom paneli alebo cez internet z akéhokoľvek počítača alebo dokonca aj cez Váš
I-Phone.

Ako to urobiť, aby sme sa doma cítili dobre, mohli sme si dopriať krásny výhľad a pritom
aby sme spotrebovali na vykurovanie len minimum energie ? Nechajme prírodu, nech to
urobí za nás. Pustime slnko do našich domov a využime teplo i svetlo slnečných lúčov.
Vďaka týmto výrobkom môže mať aj Váš dom veľké presklené plochy, ktoré výborne
tepelne izolujú a ešte k tomu využívajú pasívne solárne zisky k prehriatiu interiéru.
K ochrane súkromia poslúžia vnútorné rolety a žalúzie, úniku tepla zabránia vonkajšie
rolety z ponuky VELUX, reguláciu vetrania a tienenia aj v neprítomnosti obyvateľov
umožní systém domácej automatizácie.

Vetranie je zabezpečené pomocou rekuperácie tepla. V obdobiach bez rozdielu
interiérových a exteriérových teplôt sa vetrá automaticky v nastavenom časovom režime
automaticky otváranými strešnými oknami, ktoré sú opatrené aktívnymi tieniacimi
prvkami.

AKTIV je aktívny vo výrobe elektrickej energie, ktorú zabezpečujú vysokovýkonné
fotovoltické články, ktoré zásobujú elektrickou energiou celý dom. V projekte je
navrhnutá predpríprava na pripojenie fotovoltaiky. Aktívny dom je napojený aj na
klasickú elektrickú prípojku, ktorá ho napája elektrickou energiou v čase, keď fotovoltika
neprodukuje dostatočné množstvo elektrickej energie.

Rodinný dom AKTIV je vykurovaný podlahovým vykurovaním
Zdrojom tepla na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody bude centrálna vetracia
jednotka (obsahuje tepelné čerpadlo vzduch – voda) s podporou solárneho ohrevu
teplej pitnej vody.
Doplnkovým zdrojom tepla bude v extrémnych zimných teplotách krbová vložka.

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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ODOLNÝ DOM
VARIANT KATALÓGOVÉHO RODINNÉHO DOMU SO SILNEJŠÍMI NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI
ODOLNÝMI VOČI EXTRÉMOM PRÍRODY [SNEH, VIETOR, ZEMETRASENIE, OHEŇ]

Sledujeme, že globálne klimatické podmienky sa menia. Prírodné katastrofy, záplavy, víchrice sa stávajú našou každodennou realitou.

Z tlače:
Vysoké Tatry (19.11.2004): Vietor o sile 140 až 180 km/h zanechal za sebou 5 km široký
a 50 km dlhý pás zlámaných stromov.
Bratislava (18.5.2010): Rýchlosť vetra v hlavnom meste dosahovala aj 110 kilometrov
za hodinu. U našich susedov v Rakúsku dokonca úctyhodných 170, čo pripomínalo
doslova tornádo.“
Výstavba rodinného domu je v našich podmienkach väčšinou celoživotnou investíciou.
Rodinný dom staviame na niekoľko desaťročí. Má význam v dnešnej dobe, keď sa
klíma mení desaťkrát rýchlejšie ako stavebné normy, spoliehať sa v prípade prírodnej
katastrofy na veľmi ťažko vymožiteľné plnenie poistnej udalosti?! Alebo si priplatiť pár
eur navyše a mať záruku, že ten môj dom, aj keď ostatné „popadajú“, vydrží? Toto
rozhodnutie necháme na každého z Vás.

Euroline Slovakia opäť reaguje na súčasnú situáciu a ponúka:
na špeciálnu objednávku Vám vypracuje variant katalógového
rodinného domu so zosilnenými nosnými konštrukciami, ktorý
bude ODOLNÝ voči týmto extrémom prírody.
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POROVNANIE
EUROLINE

ŠTANDARDNÝ DOM

ODOLNÝ DOM

Všeobecne

z hľadiska statiky spĺňa všetky požiadavky platných noriem
a platnej legislatívy

je schopný odolávať zvýšenému zaťaženiu
– nad hodnoty požadované súčasnými normami

Sneh

• navrhnutý pre III. snehovú oblasť (EC1)
• odolá 30 cm hrúbke mokrého snehu nasiaknutého vodou
(1,50 kN/m2), čo je priemerné zaťaženie snehom pre
územie SR a ČR

• navrhnutý pre V. snehovú oblasť (podľa EC1)
• odolá 50 cm hrúbke mokrého snehu nasiaknutého vodou
(2,50 kN/m2)

Vietor

• odoláva zaťaženiu vetrom na priemernú základnú
rýchlosť vetra na našom území 95km/h,
resp. 26 m/s (podľa EC1)
(vodorovné zaťaženie stavby je 1,63kN/m2)

• bude schopný bez problémov odolávať zvýšenému
zaťaženiu vetrom až do 140km/h,resp. 39m/s
(podľa EC1), čo je maximálna základná rýchlosť vetra
na našom území
(vodorovné zaťaženie stavby je 2,44 kN/m2)

Zemetrasenie

• väčšina nášho územia patrí do 6° (12-stupňovej stupnice
MSK-64) s návrhovým seizmickým zrýchlením 0,78 m/
s2 (podľa EC8), kde nie je povinné overovať návrh
jednoduchých murovaných stavieb na bezpečnosť proti
zemetraseniu
• vysvetlenie: 6° až 7° 12-stupňovej stupnice
MSK-64 zodpovedá 5° stupňu Richterovej stupnice

• bude odolávať zemetraseniu na 7° (podľa 12-stupňovej
stupnice MSK-64), z toho dôvodu sú navrhnuté
konštrukčné opatrenia ako zosilnenie stavby zvislými
monolitickými stĺpmi zakomponovanými do obvodového
muriva a doplnenie vodorovných ťahových prvkov, ak je
objekt bez stropu

Oheň

• rodinný dom z hľadiska požiarnej ochrany je zaradený
do I. stupňa požiarnej bezpečnosti, kde nosné, nenosné
konštrukcie a stropy musia odolávať ohňu 30 min.
• drevený krov je zaradený do triedy C, D- horľavý
• protipožiarny sadrokartónový podhľad odoláva ohňu 30
min.
• zateplenie obvodových stien graﬁtovým polystyrénom tvorí
horľavý konštrukčný celok

• betónové stĺpy majú požiarnu odolnosť 120 min
• drevený krov ošetrený protipožiarnym náterom PLAMOR OK
je zaradený do triedy B-neľahko horľavý
• Protipožiarny sadrokartónový podhľad odoláva ohňu
45 – 60 min.
• podlahy zateplené minerálno-čadičovou vlnou sú
nehorľavé
• krbové teleso napojené na komín s nasávaním z
exteriéru
• zateplenie obvodových stien minerálnou vlnou tvorí
nehorľavý konštrukčný celok

Zásahy do projektu odolného domu
•
•
•
•
•
•

zosilnenie základov
doplnenie železobetónových monolitických stĺpov v obvodových nosných stenách
doplnenie železobetónových monolitických tiahel v úrovni stužujúcich vencov ak je objekt bez stropu
zosilnenie nosnej konštrukcie dreveného krovu, alebo monolitického stropu pre domy s plochou strechou
zosilnenie detailov kotvenia dreveného krovu na vyššie zvislé a vodorovné zaťaženie
zosilnenie požiarnej odolnosti rodinného domu

CENA DOMU
Zmenou na odolný dom sa zvýšia rozpočtové náklady domu o 4 až 10% oproti cene domu v štandardnom prevedení.
Napríklad Bungalov 1171 vo variante ODOLNÝ DOM bude o 4,4% drahší, ako základná verzia v štandardnom prevedení.
CENA PROJEKTU v štandarde odolného domu: cena Projektu (Cena za projekt s DPH) + 400 € s DPH (záloha na projekt: 50 % z ceny
projektu s príplatkom s DPH)
TERMÍN DODANIA: 4 týždne

BUNGALOV 1977

RODINNÉ DOMY EUROLINE

VILA 1964
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INTELIGENTNÝ DOM
INTELIGENTNÝ DOM MÁ NAMIESTO KLASICKEJ ELEKTROINŠTALÁCIE
TZV. INTELIGENTNÚ, KTORÁ DOKÁŽE OVLÁDAŤ ČOKOĽVEK V OBJEKTE,
ČO JE PRIPOJENÉ NA ELEKTRICKÝ PRÚD.
Inteligentný dom zvyšuje pohodlie bývajúcich, odbremeňuje ich od mnohých činností, „stráži dom“ a umožňuje ovládať dom aj na diaľku.
Prevádzka domu sa tak stáva efektívnejšia, úspornejšia, zdravšia a bezpečnejšia.

V INTELIGENTNOM DOME JE MOŽNÉ OVLÁDAŤ JEDNÝM SYSTÉMOM OSVETLENIE,
VYKUROVANIE, CHLADENIE, TIENIACU TECHNIKU, BRÁNY, OKNÁ ČI ZAVLAŽOVANIE.
ZÁROVEŇ DOKÁŽE ZASTREŠIŤ RÔZNE TECHNOLÓGIE TAK, ABY ICH PREVÁDZKA
BOLA EFEKTÍVNA A NAVZÁJOM SPOLUPRACOVALI.
PROJEKTOM INTELIGENTNÉHO DOMU EUROLINE ZÍSKAVAJÚ UŽÍVATELIA VÝHODY:
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•
•
•
•
•

Ovládanie OSVETLENIA v interiéri a exteriéri
vytváranie rôznych svetelných scén
svietenie v rôznych automatických časových režimoch
spínanie na súmraku a svitaní (záhrady, chodby, schody...)
vypnutie všetkých svetiel pri odchode z domu
možnosť ovládania tlačidlami, mobilom, PC...

•
•
•
•

Regulácia VYKUROVANIA (vykurovacie zóny pre každé podlažie)
vytváranie rôznych teplotných režimov – pre každý deň v týždni
prepojenie so žalúziami/roletami
prechod do úsporného vykurovacieho režimu pri odchode z domu
možnosť ovládania tlačidlami, mobilom, PC...

•
•
•
•
•

Ovládanie TIENIACEJ TECHNIKY (žalúzie, rolety, markízy)
otváranie/zatváranie a naklápanie žalúzií
ovládanie na súmraku či svitaní, či v rôznych časových režimoch
ovládanie jednotlivo, po skupinách, či všetky naraz
pri odchode z domu možnosť automatického zatiahnutia
možnosť ovládania tlačidlami, mobilom, PC...

Ovládanie VSTUPNEJ prípadne aj GARÁŽOVEJ BRÁNY tlačidlom
Ovládanie ZÁSUVIEK, SPOTREBIČOV
• v časových režimoch alebo pri príchode a odchode z domu
Použitie mechanických ovládacích TLAČIDIEL (ĽUBOVOĽNÝCH
VÝROBCOV) – návrh ich rozmiestnenia
• ovládanie jedným tlačidlom pomocou krátkeho a dlhého
stlačenia (napr. žalúzie – otváranie/zatváranie a naklápanie)
• funkcia niekoľkonásobného stlačenia tlačidla (napr. zmeny
svetelných scén)
Prepojenie s ALARMOM, ODCHODOVÉ TLAČIDLO
• prechod celého domu do úsporného režimu pri odchode, nábeh
na bežný režim pri príchode a pod.
V projektoch AKTIV domov aj ovládanie REKUPERÁCIE
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Zostavy použité v projektoch boli vyšpeciﬁkované pre belgický systém DOMINTELL na základe doterajších skúseností s inteligentnými
inštaláciami a v nich obsiahnuté moduly patria medzi tie najpoužívanejšie. V prípade záujmu investora sú možné následné úpravy
projektov a ich rozširovanie o ďalšie funkcie a možnosti ovládania.

CENA DOMU
Inštalácia inteligentného systému si vyžiada zvýšené
ﬁnančné nároky približne o 1,3% až 4% oproti cene
domu s klasickou elektroinštaláciou.
Príklad: Rodinný dom OPTIMAL 1039 bude vo verzii
s inteligentnou elektroinštaláciou o 3,5% drahší, ako
v štandardnom prevedení s klasickou elektroinštaláciou.
PRÍPLATOK (k cene projektu): 350 € s DPH
(záloha na projekt: 50 % z ceny projektu
s príplatkom s DPH)
TERMÍN DODANIA: 4 týždne
Poznámka:
Projekt INTELIGENTNÉHO DOMU – inteligentnej elektroinštalácie – je možné realizovať
v kombinácii s ľubovoľnými ďalšími typmi domov
(nízkoenergetické či pasívne domy a pod.)

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Od 1. 1. 2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certiﬁkácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
v znení neskorších predpisov, ktorými sa sleduje zlepšenie energetickej bilancie budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách
a znížiť emisie oxidu uhličitého.
Energetický certiﬁkát zadarmo. Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt po 1.1.2015 ponúkame energetický certiﬁkát zadarmo, ak bol rodinný dom
postavený podľa projektovej dokumentácie Euroline bez akýchkoľvek zmien. Spolu s projektom dostanete kupón v hodnote 155 € – pozri stranu 25.
Energetický certiﬁkát je normalizovaným hodnotením stavby. To znamená, že energetická bilancia domu sa vypočíta na základe reálne použitých
materiálov pri realizácii stavby a skutočného technického vybavenia. Rovnako sa energetický certiﬁkát počíta pre konkrétne prostredie - vnútorné
a vonkajšie, v ktorom je stavba postavená.
Energetický certiﬁkát je potrebný ku kolaudácii. Je jedným z dokumentov, ktoré musíte predložiť ku kolaudačnému konaniu.
Energetický certiﬁkát vyhodnotí dom v tom stave, v akom sa práve nachádza. To znamená, že ak je napríklad dom nezateplený a aj keď plánujete
dom zatepliť, certiﬁkát zohľadní skutočný stav domu k dátumu certiﬁkácie.
Energetický certiﬁkát má platnosť 10 rokov a vlastník je povinný ho uchovávať po celý čas platnosti. Pri predaji domu je povinný odovzdať ho
novému majiteľovi. Rovnako pri prenajme dať kópiu nájomníkovi.
Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt rodinného domu pred 1. 1. 2015, alebo urobili zmeny oproti pôvodnému projektu, spracujeme energetický
certiﬁkát v cene 155 € s DPH. V prípade potreby obhliadky domu je konečná cena zložená z ceny za certiﬁkát plus cena za výjazd. Cena za výjazd
je odvodena od vzdialenosti zo sídla spoločnosti. Ponúkame tiež energetickú certiﬁkáciu na akýkoľvek iný projekt rodinného domu v cene 350 €
s DPH plus cena za výjazd.
AKO SI OBJEDNAŤ ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
• mailom
• cez internet
• telefonicky
Materiál potrebný k spracovaniu energetického certiﬁkátu:
• podpísaná zmluva
• podpísané Čestné prehlásenie
• vyplnený dokument v Exceli
• fotky domu zo všetkých strán
Všetky dokumenty si môžete stiahnuť na nasej stránke www.Eurolineslovakia.sk,
alebo vyžiadať si ich mailom na ec@eurolineslovakia.sk.
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DARČEKOVÝ
KUPÓN

___________________________________________________

od Euroline Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 17/A, 830 00 Bratislava 3

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT
v hodnote 155 €
ZADARMO
Meno: __________________________________
Obec: __________________________________
Rodinný dom: ___________________________
Zákazka č.: ______________________________
Darčekový zľavový kupón je neprenosný.
Platí len pre uvedený rodinný dom, ak bol zhotovený
podľa projektovej dokumentácie Euroline bez akýchkoľvek zmien.

_________________

_________________

v Bratislave dňa

Ing. Pavel Timár
konateľ

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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E-SHOP EUROLINE
VYBERTE SI Z 1092 DOMOV ZA 3 MINÚTY

www.EurolineSlovakia.sk

digital
support

EUROLINE

ZÁKAZNÍCKA PODPORA
DIGITÁLNA PODPORA PRI PRÍPRAVE STAVBY
– DOKUMENTY, ZMLUVY, DATABÁZY, VÝKAZY MATERIÁLOV
A VÝROBKOV V ELEKTRONICKEJ PODOBE [.PDF, .XLS, .DOC]
NA RÝCHLE PONUKOVÉ KONANIA

MOBILNÁ APLIKÁCIA
BEZPLATNÁ APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY A TABLETY
PRE OPERAČNÉ SYSTÉMY APPLE iOS A ANDROID

KATALÓG RODINNÝCH DOMOV EUROLINE 2019
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PONUKOVÁ CENA VÝSTAVBY NA KĽÚČ
CENA JE JEDEN Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UKAZOVATEĽOV PRI VÝBERE DOMU. ZÁROVEŇ
JE CENA AJ NAJPOHYBLIVEJŠOU ČASŤOU, S KTOROU PRI VÝBERE DOMU PRACUJEME.
KVÔLI SPRÁVNEMU ROZHODNUTIU JE DOBRÉ POROZUMIEŤ PROBLEMATIKE CIEN
A CENÁM V TOMTO KATALÓGU.
Štatistika ukazuje, že na území Slovenska a Čiech sa stavia približne 85 % murovaných domov. Domy v tomto katalógu sú navrhnuté z kvalitných
materiálov dostupných na našom území. MUROVANÉ sú z tehál Porotherm. Krytina je navrhnutá Tondach, v alternatíve môže byt Bramac. Základy
sú navrhnuté buď z betónu, alebo z debniacich tvárnic /DT/ na rovinatý terén. Okná sú navrhnuté s trojsklom. Ako zdroj tepla sa počíta plynový
kotol. Aj ďalšie materiály použité v projekte patria na slovenskom trhu medzi tie kvalitnejšie. Cena domu je deﬁnovaná v položkovom rozpočte. Ten
istý dom sa dá postaviť z kvalitných materiálov, ale aj z cenovo dostupnejších materiálov a technológii, ktoré rovnako spĺňajú požadované súčasné
normy. Samozrejme, že cena výstavby sa odvíja aj od lokality, kde sa dom stavia. Vždy je dobré hľadať rozumný pomer medzi kvalitou a životnosťou.
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Je spracovaný pre DOPORUČENÝ ŠTANDARD EUROLINE „NA KĽÚČ“.
Ku každému projektu dostanete Položkový rozpočet zdarma. Položkový rozpočet slúži nielen na cenovú orientáciu pri výstavbe, ale aj ako doklad
potrebný ku získaniu hypotekárneho úveru. Je všeobecne známe, že ceny výstavby rodinných domov nie sú v rámci Slovenska rovnaké. Hoci pri
cene stavebných materiálov sú tieto rozdiely v rámci krajiny minimálne, pri cene práce sú rozdiely markantné a sú závislé od regiónu. Jednoducho
povedané, cena práce môže byť v Bratislave dvojnásobná oproti cene práce v Novej Sedlici. Naša spoločnosť spracováva podrobné položkové
rozpočty programom CENKROS PLUS, ktorý používa dva krát ročne aktualizovaný cenník CENEKON, ktorý spracováva cenové údaje od vybraných
dodávateľov spriemerovaných pre celé Slovensko. Znamená to, že v niektorých regiónoch môže byť ponuka na výstavbu vyššia a inde zase nižšia,
ako je vyčíslená v našom položkovom rozpočte.
VÝKAZ VÝMER
Je spracovaný pre DOPORUČENÝ ŠTANDARD EUROLINE „NA KĽÚČ“.
Výkaz výmer vykazuje všetky použité materiály a práce potrebné k výstavbe domu - tak ako je to aj v položkovom rozpočte, ale bez uvedenia cien.
Výkaz výmer dostanete k projektu v digitálnej forme v Exceli – zdarma. Slúži ako podklad pre zaslanie viacerým stavebným ﬁrmám, ktoré vám na
základe výkazu výmer môžu naceniť váš dom a dať vám cenovú ponuku.

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU:
Na Slovensku je veľké percento domov postavených svojpomocne. Rozsah prác, ktoré si klient vie zhotoviť sám je veľmi individuálna. Preto približná
cena svojpomocnej výstavby zohľadňuje vypozorovaný priemer.

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ„OD“:
Ponuková cena na kľúč „OD“ je ponuková cena našej stavebnej ﬁrmy na rodinný dom z najlacnejších stavebných materiálov a technológií dostupných
na európskych trhoch, ktoré síce spĺňajú normované predpisy, no majú nižšie garancie a životnosť, a svojimi minimálnymi technicko – fyzikálnymi
vlastnosťami negatívne ovplyvňujú prevádzkové náklady. Je to v podstate najnižšia cena, za akú sa dá dom postaviť pri dodržaní zákonom minimálne
požadovaných garancií. Ku zmene lacnejších materiálov murovaného domu podľa požiadaviek klienta poskytuje Euroline bezplatný autorský súhlas.
Pri výmene materiálov musia byť zachované technicko – fyzikálne vlastnosti, ktoré vyžaduje legislatíva.

DOPORUČENÝ ŠTANDARD EUROLINE „NA KĽÚČ“:
Doporučený štandard EUROLINE na kľúč je rokmi vysledovaný a optimalizovaný výber stavebných materiálov a použitých technológií, ktoré majú najlepší pomer cena/kvalita z hľadiska optimalizácie investičných a prevádzkových nákladov. Takisto z hľadiska životnosti rodinného domu a potrebných
následných opráv a rekonštrukcií. Všetky projekty EUROLINE sú zrealizované v rozpočtovom štandarde EUROLINE a preto aj ich položkové rozpočty
sú vypočítané v tomto štandarde Z dôvodu prevažného ﬁnancovania formou hypotekárneho úveru naša spoločnosť ani nižší štandard z hľadiska
životnosti rodinného domu neodporúča.

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU „OD“:
Cena stavebného materiálu „OD“ je spriemerovaná cena najlacnejšieho stavebného materiálu pre celé Slovensko a je to dôležitý údaj pre svojpomocných stavebníkov o minimálnej čiastke ktorú budú potrebovať, aby svoju svojpomocnú výstavbu dokázali uskutočniť do vysneného konca. Je potrebné však myslieť aj na to, že budú musieť navyše zaplatiť aj niektoré práce vyžadujúce určitú odbornosť, ktoré môže vykonať len oprávnená osoba.
OVPLYVNENIE CENY
Už pri výbere domu je potrebné myslieť nielen na vstupné náklady na zhotovenie domu, ale aj na jeho prevádzkové náklady. Častokrát vyššie
vstupné náklady (dobré zateplenie domu a vhodná technológia) nám znížia výdavky na prevádzkovanie domu. Rovnako najnižšia cena dodávateľa
stavby nemusí znamenať že je to aj najvýhodnejšia cena, ak sa jedná o zabezpečenie primeranej kvality. Materiály s nižšou kvalitou bude potrebné
v budúcnosti nákladnejšie renovovať. Preto je potrebné nájsť optimálne riešenie.
Cenu môžeme predovšetkým ovplyvniť:
• Vhodným výberom primeranej veľkosti domu a výberom pozemku
• Kvalitou projektu (podrobná a kvalitná projektová
dokumentácia umožňuje ustrážiť váš rozpočet)
• Technickým a technologickým vybavením domu

RODINNÉ DOMY EUROLINE

•
•
•
•

Vhodným výberom stavebných technológii a materiálov.
Vhodným výberom dodávateľa stavby
Spôsobom výstavby svojpomocne, alebo dodávateľsky
Vhodným ﬁnancovaním
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PREHĽAD PROJEKTOV DOMOV PODĽA CENY
RODINNÉ DOMY SÚ USPORIADANÉ VZOSTUPNE PODĽA CENY DOMU NA KĽÚČ
MÔŽETE SI VYBRAŤ Z 546 PROJEKTOV RODINNÝCH DOMOV

od 56 000 EUR do 100 000 EUR s DPH

BUNGALOV 1070 strana 193

BUNGALOV S 1407 strana 74

A

NEW

strana 437

BUNGALOV 1171 strana 174

PRAKTIK 58

BUNGALOV S 1410 strana 71

BUNGALOV 1384 strana 132

BUNGALOV S 1409 strana 72

BUNGALOV 1978 strana 83

BUNGALOV 1382 strana 134

BUNGALOV 1378 strana 138

BUNGALOV S 1402 strana 79

BUNGALOV 1087 strana 176

BUNGALOV S 1408 strana 73

BUNGALOV 1373 strana 143

BUNGALOV S 1501 strana 69

BUNGALOV S 1411 strana 70

BUNGALOV S 1406 strana 75

BUNGALOV 1181 strana 164

BUNGALOV S 1503 strana 67

A

AKTUAL 17

strana 392

A

BUNGALOV S 1502 strana 68

BUNGALOV 1177 strana 168

BUNGALOV 1470 strana 131

BUNGALOV S 1403 strana 78

KOMPAKT 501

BUNGALOV S 1401 strana 80

BUNGALOV 1680 strana 103

PRAKTIK 1617

strana 317

BUNGALOV 976 strana 199

BUNGALOV 1381 strana 135

BUNGALOV S 1404 strana 77

AKTUAL 20

PRAKTIK 1616

strana 318

BUNGALOV 666 strana 241

BUNGALOV 65

strana 66

strana 430

strana 250

A

AKTUAL 421

strana 60

BUNGALOV S 1405 strana 76

BUNGALOV 1083 strana 180

BUNGALOV 1073 strana 190

RELAX 811

AKTUAL 420

PRAKTIK 1615

BUNGALOV 1081 strana 182

strana 451

A

BUNGALOV 70

28

strana 248

BUNGALOV 72

strana 395

strana 61

strana 319
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AKTUAL 920

strana 54

BUNGALOV 1679 strana 104

AKTUAL 23

strana 65

BUNGALOV 1277 strana 152

BUNGALOV 1673 strana 110

BUNGALOV 1380 strana 136

BUNGALOV 1674 strana 109

BUNGALOV 1474 strana 127

BUNGALOV 1072 strana 191

AKTUAL 520

BUNGALOV 979 strana 196

VILA 1052

strana 58

strana 379

od 100 000 EUR do 120 000 EUR s DPH

KOMPAKT 502

AKTUAL 621

strana 288

strana 55

PRAKTIK 1515

strana 321

BUNGALOV 963 strana 210

strana 292

BUNGALOV 1581 strana 113

KOMPAKT 601

BUNGALOV 883 strana 214

BUNGALOV 1183 strana 162

BUNGALOV 1082 strana 181

KOMPAKT 40

strana 285

A

BUNGALOV 1078 strana 185

BUNGALOV 74

strana 396

BUNGALOV 1173 strana 172

BUNGALOV 1671 strana 112

VILA 1251

BUNGALOV 1178 strana 167

PRAKTIK 78

strana 338

BUNGALOV 1375 strana 141

BUNGALOV 1678 strana 105

BUNGALOV 1475 strana 126

BUNGALOV 1576 strana 118

BUNGALOV 1471 strana 130

BUNGALOV 567 strana 224

BUNGALOV 1677 strana 106

JUNIOR 527

A

BUNGALOV 762 strana 237

BUNGALOV 1074 strana 189

BUNGALOV 1675 strana 108

KOMPAKT 41

BUNGALOV 1580 strana 114

PRAKTIK 614

BUNGALOV 1574 strana 120

BUNGALOV 1472 strana 129

strana 333
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strana 428

strana 374

strana 272

A

KOMPAKT 43

strana 428

KOMPAKT 600

strana 286
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A

AKTUAL 26

strana 64

PRAKTIK 81

strana 337

BUNGALOV 1184 strana 161

KOMPAKT 701

AKTUAL 522

BUNGALOV 1071 strana 192

BUNGALOV 972 strana 203

VILA 1652

BUNGALOV 960 strana 213

PRAKTIK 61

BUNGALOV 961 strana 212

strana 340

strana 363

strana 431

BUNGALOV 1080 strana 183

strana 56

BUNGALOV 1571 strana 123

BUNGALOV 1676 strana 107

BUNGALOV 1280 strana 149

NEW

BUNGALOV 1376 strana 140

BUNGALOV 1182 strana 163

BUNGALOV 1977 strana 84

BUNGALOV 869 strana 226

OPTIMAL 1641

strana 302

AKTUAL 521

BUNGALOV 966 strana 208

JUNIOR 54

BUNGALOV 1873 strana 94

KOMPAKT 401

strana 289

strana 279

strana 57

strana 276

A

BUNGALOV 75

strana 247

KOMPAKT 47

strana 290

BUNGALOV 1172 strana 173

JUNIOR 49

strana 415

KLASIK 99

VILA 1753

strana 359

VILA 1653

strana 362

BUNGALOV 570 strana 242

KOMPAKT 504

strana 287

BUNGALOV 763 strana 236

JUNIOR 627

strana 269

BUNGALOV 962 strana 211

BUNGALOV 1275 strana 154

BUNGALOV 1578 strana 116

BUNGALOV 1176 strana 169

A

AKTUAL 29

strana 392

BUNGALOV 467 strana 245

A

BUNGALOV 1281 strana 148

BUNGALOV 1377 strana 139

NEW

A

BUNGALOV 1976 strana 85

BUNGALOV 73

strana 395

JUNIOR 53

strana 416

BUNGALOV 977 strana 198

BUNGALOV 1473 strana 128

AKTUAL 422

strana 59

EKOLINE 273

strana 265

A

VILA 1751

30

strana 361

BUNGALOV 1681 strana 102

BUNGALOV 974 strana 201

KLASIK 113

strana 420
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A

BUNGALOV 1672 strana 111

KLASIK 103

strana 418

BUNGALOV 667 strana 240

BUNGALOV 1085 strana 178

AKTUAL 27

strana 63

A

NEW

strana 417

BUNGALOV 1973 strana 88

JUNIOR 528

strana 271

VILA 1153

RUSTIKAL 407

strana 344

BUNGALOV 765 strana 234

BUNGALOV 1077 strana 186

JUNIOR 727

OPTIMAL 1039

strana 311

BUNGALOV 1876 strana 91

BUNGALOV 1874 strana 93

NEW

A

A

NEW

strana 430

BUNGALOV 1974 strana 87

BUNGALOV 1075 strana 188

BUNGALOV 1771 strana 101

BUNGALOV 1271 strana 158

BUNGALOV 1250 strana 160

VILA 1965

strana 347

PRAKTIK 60

strana 437

KOMPAKT 503

strana 375

A

KOMPAKT 602

strana 284

PRAKTIK 77

strana 439

od 120 000 EUR do 130 000 EUR s DPH
A

BUNGALOV 968 strana 206

BUNGALOV 764 strana 235

RUSTIKAL 508

strana 343

AKTUAL 33

strana 393

A

PRAKTIK 63

strana 438

JUNIOR 430

strana 273

A

VILA 750

strana 390

KOMPAKT 1100 strana 281

KOMPAKT 702

strana 283

JUNIOR 52

strana 415

A

JUNIOR 529

strana 270

BUNGALOV 1180 strana 165

KOMPAKT 1101 strana 280

BUNGALOV 967 strana 207

AKTUAL 37

strana 62

AKTUAL 30

strana 393

BUNGALOV 1076 strana 187

A

NEW

BUNGALOV 568 strana 399

BUNGALOV 1979 strana 82

BUNGALOV 1379 strana 137

BUNGALOV 1279 strana 150

JUNIOR 50

BUNGALOV 1079 strana 184

A

BUNGALOV 872 strana 224

KLASIK 101

strana 418
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strana 277

31

A

BUNGALOV 1773 strana 99

BUNGALOV 867 strana 228

PRAKTIK 83

strana 439

A

RELAX 813

strana 452

A

AKTUAL 36

strana 394

A

KLASIK 460

PRAKTIK 1614

strana 278

strana 320

BUNGALOV 1878 strana 89

BUNGALOV 865 strana 230

KOMPAKT 42

VILA 1051

NEW

BUNGALOV 1871 strana 96

VILA 1963

strana 349

strana 291

strana 380

PRAKTIK 97

EKOLINE 433

A

KLASIK 104

strana 418

strana 331

PRAKTIK 1314

strana 324

PRAKTIK 514

strana 443

LINIA 453

AKTUAL 39

A

BUNGALOV 1084 strana 179

PRAKTIK 717

VILA 1453

strana 368

A

NEW

strana 446

BUNGALOV 1975 strana 86

AKTUAL 35

strana 394

BUNGALOV 1577 strana 117

PRAKTIK 84

strana 440

A

A

strana 413

DOMINANT 114 strana 404

A

A

PRAKTIK 814

strana 336

strana 433

BUNGALOV 1175 strana 170

A

A

strana 394

BUNGALOV 670 strana 400

NEW

VILA 1962

strana 350

BUNGALOV 1573 strana 121

BUNGALOV 1383 strana 133

PRAKTIK 64

strana 420

BUNGALOV 1174 strana 171

BUNGALOV 881 strana 216

A

A

strana 339

A

BUNGALOV 971 strana 204

OPTIMAL 1643 strana 300

A

A

strana 446

BUNGALOV 668 strana 399

PRAKTIK 716

KLASIK 112

PRAKTIK 86

strana 440

KOMPAKT 45

strana 429

BUNGALOV 672 strana 238

od 130 000 EUR do 140 000 EUR s DPH

BUNGALOV 964 strana 209

32

PRAKTIK 98

strana 335

BUNGALOV 1372 strana 144

BUNGALOV 1374 strana 142

PRAKTIK 616
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strana 332

A

PREMIER 446

strana 341

PRAKTIK 1316

strana 322

KLASIK 108

A

BUNGALOV 85

PREMIER 92

strana 419

A

A

A

PRAKTIK 714

BUNGALOV 766 strana 400

BUNGALOV 768 strana 401

BUNGALOV 965 strana 403

strana 446

strana 393

A

BUNGALOV 569 strana 243

PRAKTIK 715

A

A

strana 397

strana 448

AKTUAL 34

A

strana 445

VILA 853

strana 384

A

LINIA 854

strana 296

BUNGALOV 468 strana 399

A

BUNGALOV 769 strana 401

BUNGALOV 973 strana 202

OPTIMAL 1640 strana 303

BUNGALOV 1086 strana 177

OPTIMAL 1642 strana 301

BUNGALOV 874 strana 222

VILA 1853

PRAKTIK 1215

BUNGALOV 669 strana 239

JUNIOR 630

PRAKTIK 517

BUNGALOV 878 strana 219

strana 355

strana 326

strana 266

A

PRAKTIK 414

strana 442

PRAKTIK 1315

LINIA 302

strana 323

BUNGALOV 1371 strana 145

BUNGALOV 969 strana 205

A

A

RUSTIKAL 10

strana 454

A

A

strana 432

BUNGALOV 864 strana 402

A

A

DOMINANT 115 strana 404

KOMPAKT 800

strana 431

KOMPAKT 801

strana 431

BUNGALOV 1572 strana 122

strana 358

OPTIMAL 1987

strana 298

OPTIMAL 1838

strana 299

A

EKOLINE 1237

strana 262

BUNGALOV 1579 strana 115

BUNGALOV 76

strana 396

OPTIMAL 1538

strana 307

A

PRAKTIK 1214

strana 327

PRAKTIK 515

NEW

VILA 1754

strana 334

strana 443

A

VILA 1151

strana 377

DOMINANT 640 strana 410

A

LINIA 654 B

strana 433

A

LINIA 1061

strana 293

VILA 1050

strana 381

RODINNÉ DOMY EUROLINE

JUNIOR 629

strana 267

JUNIOR 59

strana 416

BUNGALOV 1877 strana 90
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BUNGALOV 771 strana 233

od 140 000 EUR do 150 000 EUR s DPH
A

JUNIOR 51

strana 415

A

KLASIK 761

strana 426

A

LINIA 654 D

strana 434

BUNGALOV 980 strana 195

A

RUSTIKAL 807

strana 342

RELAX 812

strana 452

A

BUNGALOV 68

strana 249

BUNGALOV 79

A

BUNGALOV 94

strana 397

PRAKTIK 1313

strana 325

BUNGALOV 1772 strana 100

PREMIER 149

strana 313

BUNGALOV 880 strana 217

KOMPAKT 44

strana 429

OPTIMAL 838

BUNGALOV 1283 strana 146

JUNIOR 55

VILA 1852

strana 356

KOMPAKT 1001 strana 282

strana 275

A

EKOLINE 272

A

strana 441

strana 413

PRAKTIK 62

A

LINIA 654 C

strana 434

strana 353

EKOLINE 434

strana 413

strana 447

strana 450

strana 437

LINIA 855

A

KOMPAKT 48

strana 430

VILA 1351

strana 372

strana 329

A

strana 295

LINIA 654 A

strana 433

VILA 952

strana 382

A

OPTIMAL 539

strana 435

A

PRAKTIK 57

strana 436

BUNGALOV 1875 strana 92

BUNGALOV 975 strana 200

A

A

strana 395

BUNGALOV 970 strana 403

A

PREMIER 89

PRAKTIK 1114

A

A

VILA 1854

A

strana 455

OPTIMAL 1639 strana 304

PRAKTIK 91

strana 417

RUSTIKAL 12

BUNGALOV 671 strana 400

strana 416

JUNIOR 427

A

A

34

strana 396

strana 310

A

A

A

JUNIOR 56

OPTIMAL 1438

JUNIOR 429

strana 274

BUNGALOV 67
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A

KOMPAKT 46

strana 429

A

BUNGALOV 871 strana 225

VILA 1851

A

strana 357

BUNGALOV 981 strana 194

A

A

OPTIMAL 436

strana 434

OPTIMAL 1439

strana 309

PRAKTIK 615

VILA 1053

strana 378

JUNIOR 628

strana 268

BUNGALOV 882 strana 215

VILA 1451

strana 370

strana 444

PREMIER 93

strana 448

BUNGALOV 1282 strana 147

EKOLINE 435

strana 414

PRAKTIK 1618

strana 316

BUNGALOV 1179 strana 166

A

PRAKTIK 617

strana 444

od 150 000 EUR do 160 000 EUR s DPH
A

DOMINANT 740 strana 251

BUNGALOV 1274 strana 155

PRAKTIK 415

NEW

PRAKTIK 1991

strana 314

EKOLINE 1037

A

VILA 1855

strana 352

PRAKTIK 516

NEW

BUNGALOV 1272 strana 157

strana 442

A

VILA 1961

strana 351

strana 444

strana 420

EKOLINE 271

KLASIK 760

strana 426

strana 412

NEW

A

A

KLASIK 111

strana 263

VILA 1964

strana 348

A

OPTIMAL 540

strana 436

BUNGALOV 1270 strana 159

VILA 753

strana 387

BUNGALOV 1088 strana 175

A

OPTIMAL 537

strana 435

BUNGALOV 772 strana 231

AKTIV 2021 BASE strana 51

A

AKTUAL 28

VILA 752

strana 392

strana 388

A

VILA 751

EKOLINE 833

strana 389

strana 264

RODINNÉ DOMY EUROLINE

LINIA 1060

strana 294

OPTIMAL 1638 strana 305

DOMINANT 144 strana 409

BUNGALOV 1278 strana 151

NEW

A

OPTIMAL 1988

strana 297

PRAKTIK 71

strana 439

35

DUAL 1522

strana 257

EKOLINE 270

A

A

strana 412

DOMINANT 139 strana 408

A

VILA 1152

strana 376

PRAKTIK 66

strana 438

od 160 000 EUR do 180 000 EUR s DPH
A

PRAKTIK 87

strana 440

A

PRAKTIK 69

strana 438

A

AKTIV 2022 BASE strana 49

KLASIK 106

A

DOMINANT 641 strana 252

NEW

A

JUNIOR 428

strana 417

OPTIMAL 1440

strana 330

PRAKTIK 1818

strana 315

strana 308

LINIA 300

A

KOMFORT 152

strana 427

strana 432

BUNGALOV 873 strana 223

A

PRAKTIK 618

strana 445

VILA 1752

A

NEW

PRAKTIK 1014

DOMINANT 148 strana 253

A

DOMINANT 147 strana 409

BUNGALOV 1980 strana 81

strana 419

OPTIMAL 1038

strana 360

A

strana 436

BUNGALOV 1273 strana 156

BUNGALOV 767 strana 401

BUNGALOV 1476 strana 125

BUNGALOV 879 strana 218

BUNGALOV 1477 strana 124

A

BUNGALOV 1575 strana 119

OPTIMAL 538

strana 435

A

KLASIK 109

strana 419

BUNGALOV 1872 strana 95

BUNGALOV 978 strana 197

A

BUNGALOV 876 strana 221

36

strana 447

strana 383

A

A

DOMINANT 140 strana 408

DOMINANT 541 strana 410

A

A

LINIA 301

A

PREMIER 90

VILA 951

strana 432

EKOLINE 733

strana 414

OPTIMAL 1539

strana 306

PRAKTIK 619

strana 445

BUNGALOV 866 strana 229

BUNGALOV 1774 strana 98

VILA 852

strana 385

OPTIMAL 839

strana 312

PRAKTIK 1115

strana 328

DUAL 1720

strana 255

A

PRAKTIK 718

strana 447

BUNGALOV 1276 strana 153
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A

VILA 1651

strana 364

DOMINANT 642 strana 411

PRAKTIK 96

A

A

A

strana 441

BUNGALOV 770 strana 402

BUNGALOV 141 strana 398

A

BUNGALOV 80

strana 246

VILA 1551

strana 367

BUNGALOV 875 strana 403

A

AKTIV 2022

strana 48

DOMINANT 741 strana 411

BUNGALOV 772 XL strana 232

od 180 000 EUR do 200 000 EUR s DPH

DUAL 1520

strana 259

AKTIV 2024 BASE strana 47

BUNGALOV 868 strana 227

VILA 1552 - 2p

strana 365

A

A

AKTIV 2020 BASE strana 53

DOMINANT 124 strana 406

BUNGALOV 870 strana 402

A

A

A

strana 458

DOMINANT 117 strana 405

A

A

VARIANT 180

strana 389

VARIANT 186

A

PREMIER 95

strana 448

DUAL 1521

strana 258

DOMINANT 121 strana 254

A

PRAKTIK 150

KLASIK 123

strana 442

EKOLINE 734

strana 414

A

VILA 1854 XL

strana 354

A

A

strana 421

DOMINANT 116 strana 404

PREMIER 105

strana 449

VARIANT 170

strana 456

A

VILA 1252

strana 373

DOMINANT 119 strana 405

A

VILA 851

strana 386

BUNGALOV 1775 strana 97

BUNGALOV 160 strana 398

BUNGALOV 877 strana 220
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od 200 000 EUR do 250 000 EUR s DPH
A

KLASIK 125

strana 421

A

VARIANT 175

strana 457

A

DUAL 523

A

KLASIK 127

PRAKTIK 416

strana 422

VILA 1452

KLASIK 130

A

A

strana 422

DOMINANT 120 strana 405

A

A

strana 443

DOMINANT 129 strana 407

DOMINANT 440 strana 410

A

A

A

strana 423

BUNGALOV 100 strana 398

A

A

KLASIK 133

A

strana 457

KLASIK 131

A

DOMINANT 138 strana 408

strana 422

DUAL 481

A

KLASIK 134

strana 423

strana 371

DOMINANT 122 strana 406

A

A

DOMINANT 143 strana 409

PRAKTIK 88

strana 441

strana 412

PREMIER 110

strana 450

VILA 1552 - 3p

strana 424

PREMIER 208

strana 366

PREMIER 102

strana 50

strana 451

BUNGALOV 82

strana 397

KLASIK 118

A

KOMFORT 136

PREMIER 107

strana 427

strana 449

A

strana 421

A

DUAL 423

strana 411

A

A

strana 449

DOMINANT 132 strana 407

A

PREMIER 209

strana 451

DUAL 38

A

AKTIV 2021

strana 428

A

A

A

KLASIK 137

KOMFORT 181

A

A

A

VILA 1352

DOMINANT 126 strana 406

A

DOMINANT 128 strana 407

VARIANT 185

strana 369

strana 260

A

VARIANT 188

strana 458

strana 261

A

RIVIERA 195

strana 452

nad 250 000 EUR s DPH
A

DUAL 1523

38

strana 256

AKTIV 2024

strana 46

TRIAL 1701

strana 346

VARIANT 190

strana 458

A

SENATOR 250
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strana 456

A

KLASIK 165

strana 425

A

KLASIK 135

strana 423

A

KLASIK 145

strana 424

strana 425

KOMFORT 146

strana 427

strana 455

NEW novinka 2019

strana 424

RIVIERA 496

strana 454

SENATOR 260

strana 456

TRIAL 1702

strana 450

A dom z archívu

strana 345

RIVIERA 796

strana 454

A

SENATOR 240

A

PREMIER 207

AKTIV 2020

strana 52

A

A

A

SENATOR 245

KLASIK 142

A

A

A

KLASIK 153

A

strana 455

strana 453

RIVIERA 200

strana 453

A

KLASIK 228

strana 426

A

RIVIERA 205

A

A

KLASIK 155

strana 425

A

RIVIERA 210

strana 453

dom Special

KATEGÓRIE RODINNÝCH DOMOV EUROLINE
MÔŽETE SI VYBRAŤ Z 546 PROJEKTOV RODINNÝCH DOMOV
USPORIADANÝCH V 22 TYPOVÝCH KATEGÓRIACH
AKTIV
AKTUAL
BUNGALOV S
BUNGALOV
DOMINANT
DUAL
EKOLINE
JUNIOR
KLASIK
KOMPAKT
LINIA
OPTIMAL
PRAKTIK
PREMIER
RELAX
RIVIERA
RUSTIKAL
TRIAL
VILA
KOMFORT

– moderný aktívny dom z hľadiska energii – viac energie vyrobí, ako spotrebuje
– dom s podkrovím menšej veľkostnej kategórie
– bungalov menších rozmerov
– obľúbené bungalovy
– dom s podkrovím – strednej veľkostnej kategórie
– dom s dvoma bytmi
– ekologický dom, obytné miestnosti sú prevažne navrhnuté na jednu svetovú stranu
– dvojpodlažný dom s obytným podkrovím
– klasický dvojpodlažný dom, vhodný do staršej zástavby
– dvojpodlažný dom kompaktného tvaru
– radové domy
– moderný dvojpodlažný dom s plnohodnotnou výškou poschodia
– praktický menší kompaktný dvojpodlažný dom, niektoré s podpivničením
– dvojpodlažný dom väčších rozmerov, niektoré s podpivničením
– rekreačný objekt z drevenej montovanej konštrukcie
– dvojpodlažný dom väčších rozmerov, niektoré podpivničené
– dvojpodlažný dom vhodný aj do vidieckej zástavby v pamiatkovo chránených oblastiach
– dvojpodlažný dom s tromi bytmi
– moderný dom s plochou strechou, vhodný do mestskej zástavby
– komfortný dvojpodlažný dom, niektorý s podpivničením (len v archíve Euroline)

SENATOR

– podpivničený dvojpodlažný dom väčších rozmerov (len v archíve Euroline)

VARIANT

– podpivničený dvojpodlažný dom menších rozmerov (len v archíve Euroline)

RODINNÉ DOMY EUROLINE
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KOMPETENCIE A KVALITA
EUROLINE SLOVAKIA JE UŽ 24 ROKOV NAJVÄČŠÍ DODÁVATEĽ PROJEKTOV
RODINNÝCH DOMOV NA SLOVENSKU A JEDEN Z POPREDNÝCH V ČESKEJ REPUBLIKE.
Za toto obdobie sme máme viac ako 32 500 zákazníkov, ktorí už dnes bývajú, alebo ešte stavajú rodinný dom z našej produkcie. Vďaka vlastnému projekčnému
tímu môžeme ponúknuť veľmi priaznivé ceny pre našich zákazníkov, zachovať vysoký štandard nášho projektu a vďaka digitálnemu reproštúdiu dodať typovú
projektovú dokumentáciu rodinného domu prakticky na počkanie. Dlhoročné skúsenosti s projektami rodinných domov a mohutná spätná väzba z realizovanej
výstavby sa podpísali na neustálom skvalitňovaní našej práce, čím sme v roku 2010 získali ako prvá slovenská a česká ﬁrma v našom obore CERTIFIKÁT KVALITY
podľa EN-ISO 9001:2008. Naše znalosti a odborné kompetencie sme zúročili a ako prvá ﬁrma sme ponúkli na trh aktívny dom AKTIV 2020, ktorý viac energie
vyrobí ako spotrebuje. Tento náš aktívny dom získal ocenenie od časopisu „Dům a zahrada“ - cenu TOP DŮM 2012 (na vedľajšej strane).
Naša spoločnosť disponuje vlastným tímom vysokokvaliﬁkovaných stavebných inžinierov, ktorí majú oprávnenia na všetky stavebné odborné činnosti podľa
zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE SLUŽBY

STATIKA STAVIEB - POZEMNÉ STAVBY

TEPELNÁ OCHRANA STAV. KONŠTRUKCIÍ

40

TEPELNÁ OCHRANA STAV. KONŠTRUKCIÍ

STAVBYVEDÚCI
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
EUROLINE SLOVAKIA (ďalej len „VOP“)
1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, ktorá
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
9535/B, IČO: 31401848, DIČ: 2020322645, IČDPH: SK2020322645, tel. +421 2 4445 8549,
0800 135 955, e-mail: info@eurolineslovakia.sk, webové sídlo: www.eurolineslovakia.sk,
(ďalej len „Predávajúci“) a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.
1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj tovaru fyzickým osobám - spotrebiteľom a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Kupujúci“)
1.2.1 pre kúpu projektovej dokumentácie rodinných domov a iných stavieb,
1.2.2 pre kúpu katalógov
1.3 Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie, pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne
zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia
nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si
vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v realizačných projektoch oproti
návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná
koncepcia návrhu.
1.4 Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní
ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a na realizáciu stavby podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).
1.5 Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí:
a)
Projekt architektonicko – stavebného riešenia, ktorý obsahuje: súhrnnú technickú
správu, výkresy: Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien,
dverí, murovacích tvárnic, strešnej krytiny.
b)
Projekt požiarno-bezpečnostného riešenia, ktorý obsahuje: technickú správu a výkresy
c)
Projekt statiky obsahuje: technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov,
výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz
materiálu.
d)
Projekt vykurovania obsahuje: technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov kúrenia, schému zapojenia, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.
e)
Projekt zdravotechnickej inštalácie obsahuje: Technickú správu, výkresy rozvodov
vnútorného vodovodu, vnútornej domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz
materiálu.
f)
Projekt elektroinštalácie obsahuje: Technickú správu, rozvody zásuvkovej a svetelnej
elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzačov, bleskozvod a výkaz
materiálu.
g)
Položkový rozpočet a výkaz výmer. Položkový rozpočet, ktorý je v prípade objednávky kompletného typového projektu zdarma, je podrobný v časti „Architektúra“ a
„Statika“ a aproximatívny v jednotlivých profesiách.
1.6 Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia pri
zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre
min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.
1.7 Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.
1.8 Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jeden dom.
1.9 Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne
jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné
použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.
1.10 Rozpočtové náklady uvádzané v katalógu sú informatívne, závislé na druhu a cenách materiálov a cien realizačných ﬁriem v danom čase a období.

3.1 Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových
projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v
katalógu, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie
kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene
Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň
objednania tovaru.
3.2 Pri objednaní tovaru - typovej projektovej dokumentácie rodinného domu je nutná pred
odoslaním tovaru úhrada preddavku/zálohy vo výške aktuálnej ceny uvedenej na webovom
sídle Predávajúceho www.eurolineslovakia.sk s tým, že platbu zálohy je možné realizovať po
odoslaní objednávky:
3.2.1 prevodom cez internet banking (číslo účtu – IBAN: SK76 1100 0000 0026 2034 0646)
3.2.2 platobnými systémami bánk (TatraPay, cardPay, Sporopay, VÚBeplatby, a pod. )
3.2.3 platbou poštovou poukážkou (vzor vyplnenia poštovej poukážky; variabilný symbol:
66400000)
3.2.4 pri osobnej objednávke v hotovosti alebo platobnými kartami (VISA, Maestro, MasterCard, a
pod.)
3.3 Bez zaplatenej zálohy nie je objednávka platná
3.4 Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii
podľa želania Kupujúceho. Zmenu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť na základe
osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
3.5 V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.1. sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné
a balné. V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.2. nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru
– poštovné a balné.
3.6 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
2.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný
tovar dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením zálohy a písomným
prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto
Všeobecné obchodné podmienky.
2.2 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru.
2.3 Tovar podľa bodu 1.2 je možné objednať:
2.3.1 osobne v sídle Predávajúceho, kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciu s architektmi,
2.3.2 písomne, kedy je pri písomnej objednávke potrebné na adresu sídla Predávajúceho
zaslať doporučený list s čitateľne a kompletne vyplneným objednávkovým formulárom (je možnosť ho zaslať na požiadanie) spolu s kontrolným ústrižkom (platí len
pri tovare podľa bodu 1.2.1) prípadne jeho fotokópiou poštovej poukážky typu „U“,
ktorou bola realizovaná platba zálohy – doklad o zaplatení zálohy,
2.3.3 prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako
u Predávajúceho
2.3.4 cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle: www.eurolineslovakia.sk, kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne
telefonický a e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať.
V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť bezplatnú telefonickú linku Predávajúceho: 0800 135 955, alebo e-mail: info@eurolineslovakia.sk.
Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2.1 bude objednávka akceptovaná až po
uhradení zálohy za tovar (pre urýchlenie procesu vybavenia objednávky je možné ústrižok
poštovej poukážky zaslať e-mailom alebo faxom), teda dňom prijatia platby zálohy na účet
Predávajúceho, alebo dňom prijatia platby v hotovosti.
2.4 Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s
kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia
objednávky. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením
objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť, rovnako aj s cenou objednaných
tovarov a k súhlasu s nimi pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.
2.5 Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento
tovar dohodnutú cenu.
2.6 Po prijatí objednávky a prijatí zálohy za tovar (podľa bodu 1.2.1) potvrdí Predávajúci do 48
hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky a zálohovej platby a zároveň mu oznámi
predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

RODINNÉ DOMY EUROLINE

4. DODACIE PODMIENKY
4.1 Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín expresnej alebo superexpresnej dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia
zálohy za tovar, po deň určený pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť expresnej alebo superexpresnej dodávky tovaru sa doporučuje z kapacitných dôvodov
vopred telefonicky preveriť. Príplatky za expresnú alebo superexpresnú dodávku tovaru budú
zúčtované v konečnej faktúre.
Na tovar - projekty označené ako NOVINKY sú dodacie lehoty 6 týždňov.
4.2 Termíny dodania tovaru, príplatky a zálohy (termín má každý dom uvedený na stránke katalógu):
–
Štandardný typový projekt rodinného domu – termín dodania je 5 pracovných dní, bez
príplatku - záloha 150,- EUR
–
Štandardný typový projekt rodinného domu – expresný termín dodania je 24 hodín,
príplatok +10% - záloha 150,- EUR
–
Štandardný typový projekt rodinného domu – superexpresný termín dodania je 3 hodiny, príplatok +20% - záloha 150,- EUR
–
Štandardný typový projekt rodinného domu z archívu – termín dodania je 12 týždňov
– záloha 50% z aktuálneho cenníka projektov z archívu.
–
Typový projekt rodinného domu „Špeciál“ - termín dodania je 6 týždňov - záloha 150,EUR.
–
Typový projekt rodinného domu, ktorý nemá energetickú náročnosť – globálny ukazovateľ A0, ponúkame dopracovanie projektu do štandardu globálneho ukazovateľa A0
energetickej náročnosti v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 5 týždňov, príplatok 550,- EUR - záloha z projektu s príplatkom
je 50% z celkovej ceny
–
Projekt rodinného domu v prevedení Inteligentný dom v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 4 týždne, príplatok 350,- EUR
– záloha z projektu s príplatkom je 50% z celkovej ceny
–
Projekt rodinného domu v prevedení Odolný dom v rozsahu uvedenom v aktuálnom
katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 4 týždne, príplatok 400,- EUR – záloha z projektu s príplatkom je 50% z celkovej ceny
–
Pri samostatne objednaných projektoch doplnkových stavieb je termín dodania ako pri
štandardných projektoch a sú bez záloh.
–
Pri energetickom certiﬁkáte na rodinný dom, ktorý je v ponuke aktuálneho katalógu je
termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a záloha je 100,- EUR,
–
Pri projektoch objednaných po 1.1.2015 je energetický certiﬁkát zdarma, termín dodania je individuálny podľa dodaných podkladov, záloha je 0,-EUR. Energetický certiﬁkát
je zdarma iba v prípade, ak rodinný dom je zhotovený podľa projektovej dokumentácie
EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. a nebola zhotovená žiadna zmena pri výstavbe.
–
Pri energetickom certiﬁkáte na rodinný dom, ktorý nie je v ponuke aktuálneho katalógu, je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a záloha je 350,- EUR
–
V prípade zmeny projektu a požiadavke na prepočet teplotechnického hodnotenia stavby je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a cena za nový prepočet
je 100,00 EUR, ktorú je potrebné uhradiť vopred.
–
Projektová štúdia rodinného domu – termín dodania 3 pracovné dni, cena projektovej
štúdie je 10,- EUR, záloha je 0,-EUR.
–
Individuálny projekt – termín dodania od 4 týždňov a v cene od 647,- EUR pre tých,
ktorí si nevybrali zo širokej ponuky typových projektov rodinných domov Euroline. Pre
získanie viac informácii je potrebné napísať na e-mail: projekt@eurolineslovakia.sk.
Termíny sú podľa voľných kapacít v projekcii Predávajúceho. Prvé dve hodiny konzultácie sú zdarma.
4.3 Možnosti dodania a doobjednania tovaru:
4.3.1 Pri objednávkach projektov rodinných domov Predávajúci dodá kompletnú projektovú
dokumentáciu v šiestich vyhotoveniach (paré) len v listinnej podobe (3 paré projektu
na stavebné povolenie v mierke 1:100 a 3 paré realizačného projektu v mierke 1:50).
Spolu 6 paré. Kupujúci si môže doobjednať maximálne jedno paré projektu na stavebné
povolenie v cene 45,- EUR a maximálne jedno paré realizačného projektu v cene 89,EUR.
4.4 Termín dodania projektových štúdií rodinných domov a katalógov je do 3 prac.dní na dobierku
a bez záloh, pri platbe vopred na účet Predávajúceho sú zasielané na sprievodku bez poštovného.
4.5 Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia objednávky a prijatia zálohy od Kupujúceho
Predávajúcim. So stavom objednávky sa môže Kupujúci zoznámiť prostredníctvom bezplatnej linky Predávajúceho 0800 135 955 alebo dotazom na e-mail: info@eurolineslovakia.
sk. Zjednaný termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku
nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (vis maior; štrajky, alebo výluky znemožňujúce
alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru,
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mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru). V prípade predĺženia termínu
dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností Predávajúceho
a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru.
4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu
zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru
Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou.

5. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE
OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru.
5.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a
Obchodného zákonníka.
5.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uvedeného
v bode 1.2.2. aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady vrátenia tovaru
znáša Kupujúci.
5.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1.
nakoľko projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného
spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku, podľa §7, bodu 6,
odst.c, zákona č. 102/2014.
5.5 V prípade, že Kupujúci trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v
bode 1.2.1 pred prevzatím tovaru, obdrží od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 150,EUR, ako kompenzáciu za vykonané plánograﬁcké práce.
5.6 V prípade, ak si Kupujúci bez právne relevantného dôvodu neprevezme objednaný tovar
uvedený v bode 1.2.1 do 30 dní od dohodnutého termínu dodania tovaru a nedá písomné
zrušenie objednávky, považuje sa objednávka za stornovanú.
V prípade stornovania a znovuobjednania toho istého tovaru podľa bodu 1.2.1 rovnakým
Kupujúcim alebo na ten istý pozemok, Kupujúci nemá nárok na akciové zľavy v trvaní 24
mesiacov.
5.7 Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na webovom sídle Predávajúceho: www.
eurolineslovakia.sk

6. ZĽAVY A AKCIE
6.1 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať rôzne akčné zľavy a tieto budú uvádzané vždy
na webovom sídle Predávajúceho: www.eurolineslovakia.sk, príp. v tlačených médiách a budú
platné iba po dobu uvedenú v týchto médiách. Akčné zľavové ceny budú platné, pokiaľ v
tomto termíne bude projektová dokumentácia objednaná a bude uhradená celá záloha za
tovar.
6.2 Pri akčných zľavách nie je možné si uplatniť žiadne ostatné zľavy.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má
tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v
záručnej dobe (záruka).
7.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný
list slúži účtovný doklad (faktúra a doklad o zaplatení).
7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním.
V prípade, že sa Kupujúcemu zničia výkresy, má možnosť si ich objednať samostatne po zadaní
zákazníckeho čísla Kupujúceho a čísla výkresu v symbolickej cene 1,- EUR za každý výkres
(max. do počtu 3 ks) + poštovné, alebo si môže doobjednať 1 celé paré po zadaní zákazníckeho čísla Kupujúceho v cene viď. článok 4, bod 4.3.1 týchto VOP + poštovné.
7.4 Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu
a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach tovaru (chýbajúce
paré, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru, pri zistených vadách prevedenia samotnej
projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca
záručnej doby.
7.5 Vady projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný oznámiť písomným oznámením. Riadne
oznámenie vád musí obsahovať dostatočný popis vady, označenie časti tovaru, na ktorej sa
vada nachádza. Oznámenie vád musí byť v lehote uvedenej v tomto článku preukázateľne
doručené Predávajúcemu. O reklamácii bude rozhodnuté do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, v prípade nutnosti odborného posúdenia najneskôr do
30-tich dní odo dňa uplatnenia a obdržania reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci
vyrozumený písomne doporučeným listom. Nárok na odstránenie vady diela bude v primeranej lehote
7.6 K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a
dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované.
7.7 Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou Legislatívy po termíne odovzdania tovaru.

8. AUTORSKÉ PRÁVA - LICENCIA
8.1

Projektová dokumentácia je vyjadrením architektonického diela, ktoré je chránené autorským
právom. Predávajúci je nositeľom autorských práv k architektonickým dielam uverejneným v
ponukovom Katalógu projektových riešení.
Kúpna zmluva je zároveň licenčnou zmluvou, ktorá Kupujúceho oprávňuje na použitie architektonického diela. Kupujúci nemá právo udeliť súhlas na použitie architektonického diela
tretej osobe ani previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Práva udelené touto zmluvou
sa vzťahujú len na osobu Kupujúceho, neprechádzajú na právneho nástupcu Kupujúceho a
nemôžu byť prevedené na inú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Licencia je nevýhradná. Právo Predávajúceho použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil
nie je dotknuté, a takisto nie je dotknuté právo Predávajúceho udeliť licenciu tretej osobe.
Zmeny architektonického diela je možné vykonať iba s vopred písomne udeleným súhlasom
Zhotoviteľa. Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje na dobu do kolaudácie stavby postavenej
na základe projektovej dokumentácie. Práva nadobúdateľa ani iného vlastníka stavby tým nie
sú dotknuté. Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela,
môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce,
ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a
ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.
8.2 Bez písomného súhlasu autora nie je Kupujúci oprávnený použiť vizualizáciu rodinného domu
na propagačné účely. V prípade, že od autora tento súhlas obdrží, pri použití vyobrazenia rodinných domov a projektových riešení z Katalógu rodinných domov na propagáciu, je Kupujúci
povinný uvádzať vyobrazenie spoločne s logom autora, názvom v tvare EUROLINE a názvom
domu, pod ktorým je uvádzaný v Katalógu rodinných domov a na webovom sídle www.
eurolineslovakia.sk
8.3 Kupujúci je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k vybaveniu povolení potrebných k výstavbe jedného rodinného domu na mieste určenom v objednávke. V prípade poru-
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šenia tohto oprávnenia je autor oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku
ceny diela uvedenej na webových stránkach v danom čase a období a to za každý jednotlivý
prípad porušenia. Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa jej vyúčtovania.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Vyhlásenie spoločnosti.
Spoločnosť EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, IČO:
31401848, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za
prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9.2 Zisťovanie a využívanie Vašich údajov.
Z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky a informovania o jej priebehu resp. o jej
odoslaní potrebujeme poznať nasledovné údaje:
•
meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
•
Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)
•
voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
•
katastrálne územie a parcelné číslo pozemku Kupujúceho
•
telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
•
ak nakupujete ako ﬁrma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre
vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky
možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám
chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť
Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka spracovaná.
Pri platbe za tovar ( pri realizácii objednávky cez internet on-line formulárom na našej webovej stránke) nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na
Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia
za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne
jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby
sme vedeli platbu identiﬁkovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme
žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.
Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-mail, ktoré vypĺňate
pri objednávke.
Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných
údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely a na účely informovania o službách
pre zákazníkov.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie
Vašej objednávky. Predávajúci ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie
subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracováva osobné údaje
pre predávajúceho na účely a spôsobom, ktoré predávajúci stanovuje. V prípade, keď je so
spracovaním osobných údajov vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame ich spracovávateľom iba
v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Sú to napr. doručovateľské služby (adresa na
dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej
objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a
zneužitím.
9.3 Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade s § 13 ods. 1., písm. b)
Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu určitú - na 10 rokov, zo zákona v účtovných
dokladoch. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla
Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim
Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 21, 22
a 23 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na výmaz osobných
údajov (tzv. právo byť zabudnutý), ak bol splnený účel ich spracúvania.
9.4 Udelenie súhlasu s využívaním osobných údajov na marketingové účely.
Vaše osobné údaje môžu byť použité na marketingové účely ﬁrmy na základe Vášho súhlasu,
ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky.
Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti možnosť namietať voči využívaniu
svojich osobných údajov na marketingové účely a dodatočne má možnosť svoj súhlas odvolať.
9.5 Udelenie súhlasu s využívaním osobných údajov na zaistenie zákazníckej podpory. Vaše osobné údaje môžu byť použité pre zaistenie zákazníckej podpory na základe Vášho súhlasu, ktorý
je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Kupujúci
má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných
údajov na zaistenie zákazníckej podpory.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
10.1 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej
stránke www.eurolineslovakia.sk
10.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným
a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov
samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom,
ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné
a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
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PROJEKTY DOPLNKOVÝCH STAVIEB
GARÁŽE

DVOJGARÁŽE
GARÁŽ 21

DVOJGARÁŽ 36

jednoduchá murovaná stavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie jedného vozidla

jednoduchá murovaná stavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel

cena projektu 33 €
cena realizácie 17 606 €

cena projektu 82 €
cena realizácie 24 698 €

GARÁŽ 22

DVOJGARÁŽ 37

jednoduchá murovaná stavba
s pultovou strechou
pre parkovanie jedného vozidla

jednoduchá murovaná stavba
s pultovou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel

cena projektu 35 €
cena realizácie 16 202 €

cena projektu 84 €
cena realizácie 25 418 €

GARÁŽ 23

DVOJGARÁŽ 38

jednoduchá murovaná stavba
s plochou strechou
pre parkovanie jedného vozidla

jednoduchá murovaná stavba
s plochou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel

cena projektu 37 €
cena realizácie 20 067 €

cena projektu 86 €
cena realizácie 29 592 €

GARÁŽE S PRÍSTREŠKOM

PRÍSTREŠKY

GARÁŽ S PR. 01

PRÍSTREŠOK 01

jednoduchá drevostavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie jedného vozidla

jednoduchá drevostavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie jedného vozidla

cena projektu 92 €
cena realizácie 24 744 €

cena projektu 46 €
cena realizácie 4 708 €

GARÁŽ S PR. 02

PRÍSTREŠOK 02

jednoduchá drevostavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel

jednoduchá drevostavba
so sedlovou strechou
pre parkovanie dvoch vozidiel

cena projektu 94 €
cena realizácie 20 564 €

cena projektu 53 €
cena realizácie 8 552 €

ZÁHRADNÉ STAVBY

ZÁHRADNÉ DOMČEKY
ALTÁNOK 01

ZÁHRADNÝ
DOMČEK 01

jednoduchá drevostavba
so stanovou strechou určená
na rekreáciu a oddych

jednoduchá drevostavba, plniaca
funkciu skladových priestorov

cena projektu 43 €
cena realizácie 2 072 €

cena projektu 66 €
cena realizácie 3 731 €

PRÍSTREŠOK
S KRBOM 01

ZÁHRADNÝ
DOMČEK 02

drevostavba so stanovou strechou, z dvoch
strán obmurovaná

jednoduchá drevostavba, plniaca
funkciu skladových priestorov

cena projektu 86 €
cena realizácie 12 192 €

cena projektu 73 €
cena realizácie 6 122 €

ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD

PLASTOVÉ ŽUMPY MIROSEP

ČOV BIOCLAR

objem:
od 2000 l
do 15000 l

biologická prefabrikovaná
čistička odpadových vôd,
určená pre rodinné domy
(www.bioslovakia.sk)
Projekt je v cene dodávky ČOV.
vysoká životnosť
záruka 10 rokov

PLASTOVÁ
ŽUMPA
sklolaminátová vodotesná nádrž,
slúžiaca na akumuláciu
splaškových vôd
z rodinných domov
(www.mirosep.sk)
Projekt je v cene dodávky žumpy.

V ponuke je 14 projektov doplnkových stavieb. Všetky ceny sú s DPH.
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USPORIADANIE KATALÓGOVEJ STRANY
projekty
sú registrované
v Ochrannej
autorskej organizácii
pri FVÚ SR

NOVINKA
ilustračný obrázok

novinka 2019
ilustračný
obrázok

perspektívne
zobrazenie domu

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

piktogramová
časť

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

ceny s DPH

..
..
..
..
.

78 700 €
109 300 €
125 700 €
60 100 €
990 €
6 týždňov

A0

103.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

technické
parametre
rodinného domu
energetická
náročnosť
(globálny
ukazovateľ)
stručná
charakteristika
názov domu

BUNGALOV 1977

Všetky ceny sú s DPH

farebné rozlíšenie
kategórií domov

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

146.8 m2

zastavaná plocha s garážou

172.1 m2

obostavaný priestor

653.6 m3

celková úžitková plocha

103.3 m2

celková obytná plocha

79.2 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

predpokladaný
počet a zloženie
členov rodiny
a celková
úžitková
plocha domu

4.900 m

sklon strechy

18°

.

pôdorysy
rodinného
domu

moderný bungalov vhodný pre mladú 4-člennú rodinu úsporné
riešenie bez chodieb, s oddelenou dennou a nočnou prevádzkou
technicky a ﬁnančne nenáročná výstavba bez pevnej stropnej
konštrukcie, so sadrokartónovým podhľadom veľká krytá terasa
spojená s domom prostredníctvom zasklenej steny skladovací
priestor v podkroví prístupný skladacím schodiskom moderné
riešenie s veľkou kuchyňou spojenou s hlavným obytným priestorom umožňuje dobrú zariaditeľnosť nábytkom

.

. .
.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
18 €/mesiac

Náklady na
vykurovanie
(viď. strana 16

Doobjednanie pristavanej garáže

možnosti
doobjednania
ceny s DPH

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

hlavný vstup
do domu

PRÍZEMIE [celková plocha 103.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH

pohľady
na rodinný dom
číslo strany

84
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rok vzniku
projektu

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOVEJ ČASTI STRANY
PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

78 700 €
109 300 €
125 700 €
60 100 €
990 €
6 týždňov

vysvetlenie k cenám – pozri stranu 27
vysvetlenie k cenám – pozri stranu 27
vysvetlenie k cenám – pozri stranu 27
vysvetlenie k cenám – pozri stranu 27
- údaj dôležitý pri svojpomocnej výstavbe
cena projektu

103.3 m2
predpokladaný počet a zloženie členov rodiny
+ celková úžitková plocha domu

Všetky ceny sú s DPH

A0

44

dom v energetickej triede A0
(globálny ukazovateľ
- primárna energia)

A1

dom v energetickej triede A1
(globálny ukazovateľ
- primárna energia)

optimálne natočenie vstupu do domu k svetovým
stranám(od juhozápadu po severozápad
a od severovýchodu po východ)
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RODINNÉ DOMY
EUROLINE
17 TYPOVÝCH KATEGÓRIÍ
NAJPREDÁVANEJŠIE PROJEKTY
VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA

NOVINKA 2019
nové domy Euroline v roku 2019
dodacia lehota – 6 týždňov
cena projektu – 990 €
Energetický certiﬁkát ku kolaudácii zdarma (viď. strana 6, 24 a 25)
Projekt STANDARD
dodacia lehota - 5 dní
cena projektu je uvedená pri každom dome
Energetický certiﬁkát ku kolaudácii zdarma (viď. strana 6, 24 a 25)
Projekt SPECIAL
súčasťou dokumentácie je projekt vetrania pomocou rekuperácie
dodacia lehota – 6 týždňov
cena projektu – 1 290 €
Energetický certiﬁkát ku kolaudácii zdarma (viď. strana 6, 24 a 25)

ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

183 500 €
254 800 €
293 000 €
140 100 €
1 490 €
6 týždňov

A0

173.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

AKTIV 2024

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

145.8 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

188.1 m2

obostavaný priestor

977.4 m3

celková úžitková plocha

172.2 m2

celková obytná plocha

98.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

POSCHODIE
[celková plocha 74.9 m2]

A0

výška hrebeňa strechy od ±0

9.285 m

sklon strechy

30°, 40°

. .
.....

moderný dom v pasívnom štandarde plne automatický inteligentný systém riadenia vnútornej klímy
tepelné čerpadlo
s rekuperáciou a chladením atraktívny obytný veľkopriestor
nadväzujúci na krytú terasu komfortné izby a nadštandardné
množstvo úložných priestorov

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
7 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 98.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH

46
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

173.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 74.9 m2]

..
..
..
..
.

133 000 €
184 700 €
212 400 €
101 600 €
1 490 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

145.8 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

188.1 m2

obostavaný priestor

977.4 m3

celková úžitková plocha

172.2 m2

celková obytná plocha

98.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

A0

výška hrebeňa strechy od ±0

9.105 m

sklon strechy

30°, 40°

elegantný podkrovný dom v nízkoenergetickom štandarde
s dôrazom na optimálne rozloženie miestností vzhľadom na
svetové strany
moderný obytný veľkopriestor nadväzujúci
na krytú terasu obývacia izba zvrchu presvetlená strešnými
oknami a otvorená až po galériu v podkroví komfortné izby
a nadštandardné množstvo úložných priestorov garážovú bránu
možno umiestniť vedľa vstupu do domu alebo kolmo vzhľadom
na vstup

..

...

PRÍZEMIE
[celková plocha 98.8 m2]

..

AKTIV BASE 2024

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
30 €/mesiac
plynový kotol
41 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2014
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

126 900 €
176 300 €
202 700 €
96 900 €
1 490 €
5 dní

A0

162.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

AKTIV 2022

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

103.4 m2

zastavaná plocha s garážou

153.6 m2

obostavaný priestor

763.7 m3

celková úžitková plocha

162.7 m2

celková obytná plocha

88.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

POSCHODIE
[celková plocha 76.6 m2]

A0

8.450 m
40°

..

moderný dom v pasívnom štandarde plne automatický inteligentný systém riadenia vnútornej klímy tepelné čerpadlo s rekuperáciou a chladením atraktívne vnútorné riešenie s dobre
využiteľnou galériou v podkroví

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 86.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

48
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

162.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

PRÍZEMIE
[celková plocha 86.0 m2]

115 400 €
160 300 €
184 300 €
88 100 €
1 490 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

103.4 m2

zastavaná plocha s garážou

153.6 m2

obostavaný priestor

763.7 m3

celková úžitková plocha

162.7 m2

celková obytná plocha

88.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

8.450 m

sklon strechy

40°

moderný podkrovný dom v nízkoenergetickom štandarde s dôrazom na optimálne rozloženie miestností vzhľadom na svetové
strany obytný veľkopriestor s krbom a vhodne začleneným
schodiskom zaberá celú južnú časť prízemia nadväzujúcu na terasu dobre využiteľná galéria v podkroví každá izba má vlastný
šatník veľká zasklená plocha vikiera slúži ne presvetlenie domu
do hĺbky

.
..
...

.

AKTIV BASE 2022

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 76.6 m2]

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

179 100 €
248 700 €
286 000 €
136 800 €
1 490 €
6 týždňov

A0

171.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

AKTIV 2021

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

149.2 m2

obostavaný priestor

745.1 m3

celková úžitková plocha

144.0 m2

celková obytná plocha

94.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

A0

výška hrebeňa strechy od ±0

8.020 m

sklon strechy

30°, 45°

.. .

PRÍZEMIE
[celková plocha
106.2 m2]

moderný dom v pasívnom štandarde nadštandardné stavebné materiály a tepelné izolácie plne automatický inteligentný
systém riadenia vnútornej klímy tepelné čerpadlo s rekuperáciou a chladením kompaktný tvar za účelom minimalizácie
tepelných strát parkovací prístrešok s externým skladom

..

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
7 €/mesiac
Doobjednanie projektu odolného domu

POSCHODIE
[celková plocha 64.8 m2]

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

176.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha
108.8 m2]

..
..
..
..

111 800 €
155 300 €
178 600 €
85 400 €
1 490 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

149.2 m2

obostavaný priestor

745.1 m3

celková úžitková plocha

149.6 m2

celková obytná plocha

96.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

8.040 m

sklon strechy

30°, 45°

.

.

. .

...

jednoduchý a kompaktný podkrovný dom v nízkoenergetickom
štandarde praktická dispozícia s malým podielom chodieb je
predpokladom dobrého pomeru obytnej a úžitkovej plochy prekrytá terasa poskytuje ochranu vnútorných priestorov počas leta
a zároveň nebráni prieniku zimných slnečných lúčov do vnútra
dispozície strešné okná nad schodiskom presvetľujú hlavný
obytný priestor prístrešok pre auto možno obmurovať

POSCHODIE
[celková plocha 67.3 m2]

AKTIV BASE 2021

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2012
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

199 500 €
277 100 €
318 700 €
152 400 €
1 490 €
6 týždňov

A0

193.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

AKTIV 2020

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

154.3 m2

obostavaný priestor

996.7 m3

celková úžitková plocha

157.0 m2

celková obytná plocha

89.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

A0

výška hrebeňa strechy od ±0

8.270 m

sklon strechy

30°, 45°

.

POSCHODIE
[celková plocha 65.6 m2]

.. .

dom budúcnosti v pasívnom štandarde
moderný vzdušný
interiér s veľkými izbami a dostatkom úložných priestorov
nadštandardné stavebné materiály a tepelné izolácie
plne
automatický inteligentný systém riadenia vnútornej klímy tepelné čerpadlo s rekuperáciou a chladením parkovací prístrešok
s externým skladom inteligentná elektroinštalácia s prípravou
na fotovoltaické panely špeciálne murovacie tvárnice z EPS

...

..

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 127.6 m2]
Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

198.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 68.3 m2]

..
..
..
..

131 800 €
183 000 €
210 500 €
100 700 €
1 490 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

154.3 m2

obostavaný priestor

980.3m3

celková úžitková plocha

162.7 m2

celková obytná plocha

93.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

A0

výška hrebeňa strechy od ±0

8.220 m

sklon strechy

30°, 45°

atraktívny podkrovný dom v nízkoenergetickom štandarde s dôrazom na optimálne rozloženie miestností vzhľadom na svetové
strany vzdušný interiér s galériou v podkroví, prepojenou s prízemím a presvetlenou strešnými oknami centrálne umiestnený
krb so schodiskom tvorí dominantný prvok interiéru prístrešok
pre auto možno obmurovať a získať tak plnohodnotnú garáž
dostatok úložných priestorov, veľká technická miestnosť

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 130.6 m2]

.

.

... .

AKTIV BASE 2020

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
18 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

69 200 €
96 100 €
110 500 €
52 800 €
890 €
5 dní

A1

87.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

AKTUAL 920

Všetky ceny sú s DPH

POSCHODIE
[celková plocha 43.2 m2]

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

56.4 m2

zastavaná plocha s prístreškom

78.8 m2
398.6 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

83.6 m2

celková obytná plocha

53.5 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.525 m

sklon strechy

35°

.

.

malá zastavaná plocha, vhodné na malé a úzke parcely rozdelená denná a nočná časť prízemie je tvorené veľkopriestorom obývacej izby s krbom, jedálňou a kuchyňou kuchyňu je možné riešiť
i oddelenú minimalne vzdialenosti rozvodov TUV po malých
stavebný úpravách je možné zádverie oddeliť od schodiska, alebo
predelením hornej izby riešiť v podkroví tri izby riešenie domu je
ekonomické, umožňujúce ﬁnančne a technicky jednoduchú a rýchlu
prípadne svojpomocnú výstavbu prístrešok pre automobil, je
možné realizovať i ako obostavaný priestor

.

.

.

.
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
27 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavaného prístrešku

PRÍZEMIE
[celková plocha 44.4 m2]

+550 €
+0 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

54

© EUROLINE 2009

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

101.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

66.3 m2

zastavaná plocha

436.2 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

96.9 m2

celková obytná plocha

58.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

..

A1

7.770 m
38°

kompaktný rodinný dom menšej veľkostnej kategórie určený pre
5 člennú rodinu dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez
podpivničenia malá zastavaná plocha možnosť osadenia objektu na menšie stavebné parcely kontaktný zatepľovací systém
dispozične vhodne rozdelená denná a nočná časť domu obývacia
izba s krbom priamo prepojená s kuchyňou a jedálenským kútom
priama náväznosť obývacej miestnosti na terasu možnosť využitia
izby na prízemí ako pracovne, prípadne ako hosťovskej izby jednoduché technické riešenie a dobrý pomer medzi úžitkovou plochou a obostavaným priestorom dáva predpoklady bezproblémovej
výstavby s nízkymi investičnými nákladmi

. .

. ..
. .

AKTUAL 621

A1

72 600 €
100 800 €
115 900 €
55 400 €
890 €
5 dní

...

POSCHODIE [celková plocha 51.1 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 50.6 m2]

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
28 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2006
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

77 500 €
107 700 €
123 900 €
59 300 €
990 €
5 dní

A0

125.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

AKTUAL 522

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

80.5 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

102.2 m2

obostavaný priestor

513.4 m3

celková úžitková plocha

117.2 m2

celková obytná plocha

75.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

7.470 m
35°

. .

rodinný dom na malej zastavanej ploche ponúka komfortné
bývanie 5-člennej rodiny v prízemí dominuje otvorený veľkopriestor s krbom kuchyňu je možné oddeliť priečkou izba
v prízemí objekt možno zrealizovať aj ako dvojdom použitím
normálneho a zrkadlového riešenia bočná stena bez okien
umožňuje osadiť dom čo najbližšie ku hranici pozemku

.

.

.
...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
29 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 60.4 m2]

POSCHODIE [celková plocha 65.2 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

56
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

115.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

79 000 €
109 700 €
126 200 €
60 400 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

74.4 m2

zastavaná plocha s garážou

93.1 m2

obostavaný priestor

516.0 m3

celková úžitková plocha

112.6 m2

celková obytná plocha

71.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.760 m

sklon strechy

38°

.

izba na prízemí môže slúžiť pre 1 člena domácnosti, prípadne
ako pracovňa či hosťovská hlavný obytný priestor je spojený
s čiastočne oddelenou kuchyňou
kompaktná dispozícia
a malé komunikačné priestory vytvárajú priaznivý pomer medzi obytnou a celkovou podlahovou plochou
objekt možno
realizovať aj ako dvojdom spojením dvoch vzájomne zrkadlovo
otočených domov

.

...

AKTUAL 521

A0

.

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
29 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 59.8 m2]

POSCHODIE [celková plocha 55.5 m2]
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2006
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

71 800 €
99 700 €
114 600 €
54 800 €
890 €
5 dní

A1

99.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

AKTUAL 520

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

65.9 m2

zastavaná plocha s garážou

84.6 m2
454.6 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

95.3 m2

celková obytná plocha

57.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.670 m

sklon strechy

38°

.

väčšiu časť plochy prízemia tvorí obytný veľkopriestor, po menšej úprave je možné kuchyňu stavebne oddeliť objekt možno
realizovať aj ako dvojdom spojením dvoch vzájomne zrkadlovo
otočených domov bočná stena bez okien umožňuje osadiť dom
čo najbližšie k hranici pozemku dobrý pomer medzi úžitkovou
plochou a obostavaným priestorom umožňuje postaviť tento dom
s nízkymi investičnými nákladmi

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
30 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €

PRÍZEMIE [celková plocha 49.4 m2]

POSCHODIE [celková plocha 49.9 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

58
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

130.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

102.6 m2

obostavaný priestor

538.5 m3

celková úžitková plocha

119.0 m2

celková obytná plocha

66.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

6.900 m

sklon strechy

35°

.
.
. .
..

dom určený do dvojpodlažnej okolitej zástavby
vhodný na
rovinatý prípadne mierne svahovitý terén
spĺňa požiadavky pre bývanie 4-člennej rodiny
charakteristikou domu je
otvorená priestranná denná časť v prízemí veľkoryso presvetlený cez strešné okná a galériu v podkroví zo všetkých podkrovných izieb je priamy prístup na balkón prestrešené voľné
státie pre osobné vozidlo je možné riešiť aj ako pristavanú garáž
vzhľadom na svoju malú šírku je vhodný aj na veľmi úzke
stavebné parcely

.

AKTUAL 422

A1

83 100 €
115 400 €
132 700 €
63 500 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 65.9 m2]

POSCHODIE [celková plocha 64.4 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2004
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

63 900 €
88 800 €
102 100 €
48 800 €
890 €
5 dní

A1

95.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

AKTUAL 421

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

61.7 m2

zastavaná plocha s prístreškom

75.4 m2
484.9 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

90.3 m2

celková obytná plocha

53.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.530 m

sklon strechy

. .
.
.

PRÍZEMIE
[celková plocha 48.5 m2]

35°

napriek svojim malým rozmerom spĺňa nároky na bývanie 4-člennej
rodiny možnosť osadiť variabilne z dvoch strán čo najbližšie ku
hranici parcely spĺňa kritériá aj na objekty rekreačného charakteru prízemie, tvorí dennú časť domu, obsahuje veľkoryso riešenú
obývaciu izbu s jedálňou opticky prepojenú s kuchyňou a halou
podkrovie ako nočná časť, komfortné bývanie vo forme troch izieb a
kúpeľne návrh riešenia domu je veľmi ekonomický, čo umožňuje
ﬁnančne a technicky jednoduchú a rýchlu výstavbu prístrešok
možno riešiť i ako obostavaný priestor

.

...

.

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
28 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+550 €
+0 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 47.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

90.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 46.6 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

59.1 m2

zastavaná plocha s garážou

79.4 m2
402.7 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

86.8 m2

celková obytná plocha

55.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.600 m

sklon strechy

40°

.

POSCHODIE
[celková plocha 43.9 m2]

A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý prípadne mierne svahovitý terén jeho veľmi malá zastavaná plocha
umožňuje osadiť objekt aj na veľmi malé stavebné parcely dobrý
pomer medzi úžitkovou plochou a malým obostavaným priestorom
umožňuje tento dom postaviť s minimálnymi investičnými nákladmi
napriek malým rozmerom uspokojí nároky na bývanie 4-člennej
rodiny dispozičné riešenie vhodne rozdeľuje rodinný dom na dennú a nočnú časť variabilitu objektu dopĺňa riešenie s pristavanou
garážou, ktoré zvyšuje jeho atraktivitu

. .

.

AKTUAL 420

A1

67 300 €
93 500 €
107 500 €
51 400 €
890 €
5 dní

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
25 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2004

61

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

87 900 €
122 100 €
140 400 €
67 100 €
890 €
5 dní

AKTUAL 37

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

109.9 m2

obostavaný priestor

575.4 m3

celková úžitková plocha

140.7 m2

celková obytná plocha

79.1 m2

140.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

POSCHODIE
[celková plocha 71.8 m2]

A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.130 m

sklon strechy

35°

..

dom menšej veľkostnej kategórie poschodový rodinný dom s
obytným podkrovím bez suterénu vhodný do dvojpodlažnej
okolitej zástavby na rovinatý prípadne mierne svahovitý terén
prízemie je riešené ako denná časť, ktorá je z veľkej časti
tvorená veľkopriestorom obývacej izby, jedálne a kuchyne
veľkou prednosťou tohoto domu je samostatná izba na prízemí,
ktorá môže slúžiť ako hosťovská izba, prípadne ako pracovňa
podkrovie je riešené ako nočná časť s tromi izbami, kúpelňou
a samostatným WC napriek svojim malým rozmerom plne spĺňa požiadavky na bývanie až 5-člennej rodiny vzhľadom na
svoju šírku je vhodný aj na užšie stavebné parcely

.

.

.
.

. ...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
31 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 68.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

122.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

PRÍZEMIE
[celková plocha 59.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

102.1 m2

obostavaný priestor

502.6 m3

celková úžitková plocha

118.0 m2

celková obytná plocha

84.9 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.120 m

sklon strechy

35°

. .
.

dom menšej veľkostnej kategórie poschodový rodinný dom
s obytným podkrovím bez podpivničenia vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý terén dispozičným riešením
je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu tento
dom napriek svojim malým rozmerom plne spĺňa požiadavky aj
pre náročné bývanie dispozícia prízemia je riešená reprezentačným obytným veľkopriestorom, obývacou izbou na celý zadný
trakt, riešenú s priehľadom do jedálenského kúta a kuchyne k
domu je riešený prístrešok, ktorý možno riešiť i ako obostavaný
priestor

.

...

POSCHODIE
[celková plocha 63.6 m2]

AKTUAL 27

A1

84 100 €
116 800 €
134 300 €
64 200 €
890 €
5 dní

.

.

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
34 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2002

63

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

76 500 €
106 200 €
122 100 €
58 400 €
890 €
5 dní

A1

118.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

AKTUAL 26

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

81.8 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

100.2 m2

obostavaný priestor

511.2 m3

celková úžitková plocha

113.1 m2

celková obytná plocha

69.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.745 m

sklon strechy

. .

A1
38°

vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý resp.
mierne svahovitý terén
plne uspokojí nároky na bývanie
4-5-člennej rodiny dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu technicky čisté riešenie
tento rodinný dom s prehľadne riešenou dispozíciou
a moderným vzhľadom je vhodný aj na malé stavebné pozemky ľavá fasáda umožňuje osadiť dom čo najbližšie ku hranici
parcely

.

POSCHODIE
[celková plocha 58.3 m2]

.

. ...

PRÍZEMIE [celková plocha 59.7 m2]

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
27 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

64
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

111.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 56.7 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

73.1 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

91.54 m2

obostavaný priestor

443.8 m3

celková úžitková plocha

104.8 m2

celková obytná plocha

62.1 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.480 m

sklon strechy

38°

.

AKTUAL 23

A1

69 800 €
97 000 €
111 600 €
53 400 €
890 €
5 dní

komunikačné priestory sú riešené s dvomi vstupmi: hlavný vstup
a vedľajší vstup zo záhrady výhodou je riešenie bez vnútorných
nosných stien, čo umožňuje jeho dispozičnú variabilitu hala
prízemia môže byť spojená s obývacou izbou je možné riešiť
kuchyňu v otvorenej dispozícii optimálny návrh rozvodov TÚV
a umožňuje rýchlu výstavbu vhodnú aj na svojpomocnú formu
realizácie možné realizovať dom s pristavanou garážou

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
28 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
POSCHODIE
[celková plocha 54.4 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2000

65

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

61 600 €
85 600 €
98 400 €
47 100 €
890 €
5 dní

A1

89.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

AKTUAL 20

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

60.5 m2

zastavaná plocha s garážou

78.9 m2
356.2 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

85.1 m2

celková obytná plocha

49.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.370 m

sklon strechy

38°

.

poschodový dom s obytným podkrovím veľmi malá zastavaná
plocha, ktorá umožňuje osadiť objekt aj na veľmi malé stavebné
parcely ľavá fasáda objektu umožňuje osadiť rodinný dom
čo najbližšie ku hranici parcely dom spĺňa všetky kritériá aj
na objekty rekreačného charakteru možné zrealizovať objekt
ako dvojdom použitím normálneho a zrkadlového riešenia

.

..

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
25 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 46.4 m2]

POSCHODIE [celková plocha 42.7 m2]

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

66
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

73.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 73.6 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

92.0 m2
394.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

73.6 m2

celková obytná plocha

46.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.565 m

sklon strechy

22°

.

jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s nízkymi
nákladmi na výstavbu minimálna zastavaná plocha na malé
pozemky obývacia izba s krbovou pieckou, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín
samostatná technická miestnosť
samostatné WC dostatok skladovacích a úložných plôch
v časti povaly je rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím
schodiskom z haly dom s minimom vnútorných nosných stien
a stĺpov, bez pevnej stropnej konštrukcie podhľad izieb tvorí
zavesený sádrokartón

.

.

. .
.
...

.

.

BUNGALOV S 1503

A1

57 700 €
80 100 €
88 200 €
44 000 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
18 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2015
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

58 000 €
80 500 €
102 900 €
44 300 €
990 €
5 dní

A0

70.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV S 1502

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

90.0 m2

zastavaná plocha

425.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

70.7 m2

celková obytná plocha

45.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.870 m

sklon strechy

.

PRÍZEMIE [celková plocha 70.7 m2]

25°

praktický, jednoducho riešený 3-izbový dom vhodný aj na malý
pozemok všetky izby sú orientované do tichej časti pozemku
skladovací rošt v podkroví veľké zasklené plochy chránené
výrazným previsom strechy kompaktná dispozícia s malým podielom chodieb jednoduchý tvar strechy, úsporné riešenie so
sadrokartónovým podhľadom bez pevného stropu jednoduchá
a rýchla výstavba vďaka modernému vzhľadu a cenovej dostupnosti je dom vhodný najmä pre mladých

.

.

..

.

.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
plynový kotol
18 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

68
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

71.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 71.4 m2]

..
..
..
..

56 700 €
78 800 €
90 600 €
43 300 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

89.3 m2

zastavaná plocha

388.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

71.4 m2

celková obytná plocha

45.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.
..

A0

4.720 m
22°

jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s nízkymi
nákladmi na výstavbu minimálna zastavaná plocha na malé pozemky obývacia izba s krbovou pieckou, jedálňou a kuchyňou
so skladom potravín samostatné WC dostatok skladovacích
a úložných plôch v časti povaly je rošt vhodný na skladovanie
prístupný skladacím schodiskom z haly ekonomické riešenie
s minimom vnútorných nosných stien a stĺpov, bez pevnej stropnej konštrukcie podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón

.

.

.
.

...

BUNGALOV S 1501

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
9 €/mesiac
plynový kotol
16 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2015
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

56 900 €
79 000 €
90 900 €
43 500 €
990 €
5 dní

A0

70.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV S 1411

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

88.0 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s prístreškom

106.0 m2

obostavaný priestor

373.0 m3

celková úžitková plocha

70.4 m2

celková obytná plocha

45.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

4.635 m
10°

.
..

.
.

jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s minimálnymi nákladmi na výstavbu možnosť realizovať i ako dvojdom
moderný vizuál minimálna zastavaná plocha na malé pozemky obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou
a komfortnou kuchyňou samostatná technická miestnosť
spálňa s vlastnou kúpeľňou dostatok skladovacích a úložných
plôch dom s minimom vnútorných nosných stien, bez pevnej
stropnej konštrukcie podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón
prístrešok pre auto je riešený zastrešenou pergolou

.

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
9 €/mesiac
plynový kotol
16 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 70.4 m2]
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

57.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

46 500 €
64 600 €
74 300 €
35 500 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

2

obytné miestnosti
zastavaná plocha

72.3 m2

zastavaná plocha s prístreškom

91.5 m2
318.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

57.6 m2

celková obytná plocha

42.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.705 m

sklon strechy

22°

.
.

jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s minimálnymi nákladmi na výstavbu minimálna zastavaná plocha na
malé pozemky obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou a kuchyňou dostatok skladovacích a úložných
plôch samostatná technická miestnosť v časti povaly je rošt
vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z haly
dom s minimom vnútorných nosných stien, bez pevnej stropnej
konštrukcie podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón malé
vzdialenosti rozvodov TUV čiastočné prekrytie vstupu prístrešok pre auto riešený zastrešenou pergolou

.

.

.

.

.

.
.
...

.

BUNGALOV S 1410

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
8 €/mesiac
plynový kotol
14 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 57.6 m2]
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

49 900 €
69 300 €
79 700 €
38 100 €
990 €
5 dní

A0

54.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV S 1409

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

2

zastavaná plocha

73.1 m2
341.4 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

54.8 m2

celková obytná plocha

32.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.620 m

sklon strechy

40°

.

kompaktný 2-izbový dom s jednou spálňou, ďalšie dve miesta
na spanie na ploche v podstrešnom priestore nad kuchyňou
kompaktná dispozícia s malým podielom chodieb, samostatným
WC a samostatným šatníkom atraktívny obytný priestor so
zvýšenom priestorom otvoreným do krovu, s krbovou pieckou
a čiastočne oddelenou kuchyňou a jedálňou cenovo dostupný,
nenáročný na výstavbu ekonomické riešenie bez stropnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom a s minimom nosných
stien

.

...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 54.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

56.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

56 200 €
78 000 €
89 700 €
42 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

2

zastavaná plocha

78.0 m2

zastavaná plocha s prístreškom

96.3 m2
323.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

56.2 m2

celková obytná plocha

34.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.
.

A0

4.055 m
12°

praktický 2-izbový dom s moderným minimalistickým designom
kompaktná dispozícia s malým podielom chodieb, veľkou kúpeľňou a samostatným šatníkom zaujímavý obytný priestor
s krbovou pieckou a čiastočne oddelenou kuchyňou a jedálňou
zasklené plochy obývacej izby účinne chráni previs strechy
ekonomické riešenie bez stropnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom a bez nosných stien

PRÍZEMIE [celková plocha 56.2 m2]

.

...

.

BUNGALOV S 1408

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
15 €/mesiac
plynový kotol
23 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+0 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

46 200 €
64 200 €
73 800 €
35 300 €
1 290 €
6 týždňov

A0

57.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV S 1407

Všetky ceny sú s DPH

2

obytné miestnosti
zastavaná plocha

72.3 m2

zastavaná plocha s prístreškom

91.5 m2
316.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

57.9 m2

celková obytná plocha

36.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.720 m

sklon strechy

22°

.

jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s minimálnymi nákladmi na výstavbu minimálna zastavaná plocha na malé
pozemky obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou dostatok skladovacích a úložných
plôch v časti povaly je rošt vhodný na skladovanie prístupný
skladacím schodiskom zo zádveria dom s minimom vnútorných
nosných stien, bez pevnej stropnej konštrukcie podhľad izieb
tvorí zavesený sádrokartón malé vzdialenosti rozvodov TUV
čiastočné prekrytie vstupu prístrešok pre auto riešený zastrešenou pergolou

.

.

.

.
.
...

.

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
8 €/mesiac
plynový kotol
15 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 57.9 m2]
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

75.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

57 000 €
79 100 €
91 000 €
43 500 €
890 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

93.5 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s prístreškom

112.7 m2

obostavaný priestor

423.4 m3

celková úžitková plocha

75.1 m2

celková obytná plocha

51.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.835 m

sklon strechy

22°

.

jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s minimálnymi nákladmi na výstavbu minimálna zastavaná plocha na malé
pozemky obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín dostatok skladovacích a
úložných plôch v časti povaly je rošt vhodný na skladovanie
prístupný skladacím schodiskom z haly dom s minimom vnútorných nosných stien, bez pevnej stropnej konštrukcie podhľad
izieb tvorí zavesený sádrokartón malé vzdialenosti rozvodov
TUV prekrytie vstupu prístrešok pre auto je riešený zastrešenou pergolou

.

.

.

... .

.

.
.

.

BUNGALOV S 1406

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 75.1 m2]
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

64 400 €
89 400 €
102 800 €
49 200 €
990 €
5 dní

A0

72.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV S 1405

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

90.8 m2
385.7 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

72.2 m2

celková obytná plocha

47.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.130 m

sklon strechy

22°

.

praktický a účelný 3-izbový dom vhodný aj ako dvojdom alebo
do radovej zástavby cenovo dostupný, nenáročný na výstavbu
ekonomické riešenie bez stropnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom a s minimom nosných stien samostatná
kuchyňa opticky prepojená s jedálňou dobrý pomer obytnej
a úžitkovej plochy komfortne vyriešená dispozícia s minimálnou plochou chodieb, samostatným WC a skladom potravín
kompaktný tvar napomáha znižovaniu spotreby energií

.

.

.

.

... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
24 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 72.2 m2]
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

76
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

74.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

61 600 €
85 500 €
103 000 €
47 000 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

102.0 m2

obostavaný priestor

456.0 m3

celková úžitková plocha

74.7 m2

celková obytná plocha

50.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.785 m

sklon strechy

25°

.

moderný a praktický 3-izbový dom vhodný aj na veľmi malé
alebo úzke pozemky
atraktívny vzhľad, cenová dostupnosť
a jednoduchá výstavba predurčuje tento dom najmä pre mladých
ekonomické riešenie bez stropnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom a s minimom nosných stien
samostatná
kuchyňa, WC, sklad potravín a malý sklad vhodný na umiestnenie
práčky dobrý pomer obytnej a úžitkovej plochy vďaka malej
ploche chodieb veľké presklené plochy v obývacej izbe, jedáleň
oddelená od obývacej izby

.

. .

PRÍZEMIE [celková plocha 74.7 m2]

.

...

BUNGALOV S 1404

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

59 000 €
81 900 €
94 200 €
45 100 €
990 €
5 dní

A0

71.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV S 1403

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

89.3 m2

zastavaná plocha s prístreškom

108.5 m2

obostavaný priestor

391.0 m3

celková úžitková plocha

71.8 m2

celková obytná plocha

46.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 71.8 m2]

4.650 m

sklon strechy

22°

.

Jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s minimálnymi
nákladmi na výstavbu minimálna zastavaná plocha na malé pozemky obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou
a kuchyňou dostatok skladovacích a úložných plôch v časti
povaly je rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z haly dom s minimom vnútorných nosných stien, bez
pevnej stropnej konštrukcie podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón malé vzdialenosti rozvodov TUV čiastočné prekrytie
vstupu prístrešok pre auto je riešený zastrešenou pergolou

. .

..

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

78
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

71.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

55 300 €
76 800 €
88 300 €
42 200 €
890 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

90.0 m2

zastavaná plocha

444.4 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

71.2 m2

celková obytná plocha

49.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.800 m

sklon strechy

25°

.

.

praktický a účelný 3-izbový dom vhodný aj na veľmi malé pozemky cenovo dostupný, nenáročný na výstavbu ekonomické
riešenie bez stropnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom
a s minimom nosných stien vhodný aj do chatových oblastí
atraktívny hlavný obytný priestor s moderne začlenenou kuchyňou a krbovou pieckou samostatné WC a sklad potravín dobrý pomer obytnej a úžitkovej plochy vďaka malej ploche chodieb
dôsledne oddelená nočná časť

.

PRÍZEMIE [celková plocha 71.2 m ]
2

.

.

...

.

.

BUNGALOV S 1402

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

59 300 €
82 300 €
94 600 €
45 200 €
890 €
5 dní

A1

72.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV S 1401

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

90.3 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s prístreškom

109.5 m2

obostavaný priestor

394.8 m3

celková úžitková plocha

72.8 m2

celková obytná plocha

47.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.000 m

sklon strechy

22°

.

jednoduchý, malý, účelný dom, vhodný i ako chata s minimálnymi nákladmi na výstavbu minimálna zastavaná plocha na malé
pozemky obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou dostatok skladovacích a úložných
plôch v časti povaly je rošt vhodný na skladovanie prístupný
skladacím schodiskom z haly dom s minimom vnútorných nosných stien, bez pevnej stropnej konštrukcie podhľad izieb tvorí
zavesený sádrokartón čiastočné prekrytie vstupu prístrešok
pre auto je riešený zastrešenou pergolou

.

.

.

.
.

. .
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 72.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH

80

© EUROLINE 2014

ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

155.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 155.2 m2]

..
..
..
..

117 400 €
163 000 €
187 500 €
89 700 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

187.9 m2

obostavaný priestor

909.1 m3

celková úžitková plocha

118.5 m2

celková obytná plocha

70.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.680 m

sklon strechy

25°

. .

veľkoryso navrhnutý bungalov s dvojgarážou, určený pre pohodlné bývanie 4-člennej rodiny všetky izby sú orientované na veľkú terasu v súkromnej časti pozemku hlbšie posadené zasklené
steny chránia rodičovskú spálňu a obývaciu izbu pred slnkom
detské izby s príslušenstvom tvoria samostatný trakt do ulice
sú orientované iba miestnosti príslušenstva a garáž dostatok
úložných priestorov vo forme dvoch šatníkov, vstavaného nábytku
a skladovacieho priestoru v časti neobytného podkrovia úsporné riešenie bez pevnej stropnej konštrukcie

.. .
... .

BUNGALOV 1980

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

88 600 €
123 000 €
141 500 €
67 700 €
990 €
6 týždňov

A0

117.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1979

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

142.7 m2

obostavaný priestor

715.3 m3

celková úžitková plocha

117.2 m2

celková obytná plocha

73.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.
.

A0

5.000 m
22°

kompaktný 4-izbový bungalov spĺňajúci nároky štvorčlennej rodiny priestranná obývacia izba s jedálňou tvoriacou centrálny
priestor rodinného domu kuchyňa s kuchynským ostrovčekom
a so samostatným skladom potravín oddelená denná a nočná
zóna v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie
prístupný skladacím schodiskom
presklené steny na terasu
sú čiastočne chránené previsom strechy úsporné riešenie bez
stropnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom prístrešok
pre auto riešený zastrešenou pergolou

.

.

. .
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
20 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 117.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH

82
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

65.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 65.9 m2]

..
..
..
..

51 600 €
71 700 €
82 500 €
39 500 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

2

obytné miestnosti

82.5 m2

zastavaná plocha

395.5 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

65.9 m2

celková obytná plocha

45.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

A1

výška hrebeňa strechy od ±0

4.815 m

sklon strechy

22°, 33°

.

.

malý, účelný bungalov s jednou spálňou vhodný aj ako chata
racionálna dispozícia bez chodieb vhodný na malé pozemky
presvetlený obytný priestor domu s čiastočne oddelenou kuchyňou kúpeľňa prístupná zo zádveria a spálne samostatný
šatník úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom

. .
.

...

.

BUNGALOV 1978

A1

ilustračný obrázok

NOVINKA

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
8 €/mesiac
plynový kotol
15 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2019
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

78 700 €
109 300 €
125 700 €
60 100 €
990 €
6 týždňov

A0

103.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1977

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

146.8 m2

zastavaná plocha s garážou

172.1 m2

obostavaný priestor

653.6 m3

celková úžitková plocha

103.3 m2

celková obytná plocha

79.2 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.900 m

sklon strechy

18°

.

moderný bungalov vhodný pre mladú 4-člennú rodinu úsporné
riešenie bez chodieb, s oddelenou dennou a nočnou prevádzkou
technicky a ﬁnančne nenáročná výstavba bez pevnej stropnej
konštrukcie, so sadrokartónovým podhľadom veľká krytá terasa
spojená s domom prostredníctvom zasklenej steny skladovací
priestor v podkroví prístupný skladacím schodiskom moderné
riešenie s veľkou kuchyňou spojenou s hlavným obytným priestorom umožňuje dobrú zariaditeľnosť nábytkom

.

. .
.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
18 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 103.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH

84
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

108.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 108.4 m2]

..
..
..
..
.

82 400 €
114 500 €
131 700 €
63 000 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

133.0 m2

zastavaná plocha s garážou

157.5 m2

obostavaný priestor

586.5 m3

celková úžitková plocha

108.4 m2

celková obytná plocha

64.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.285 m

sklon strechy

7°

.
.
.

úsporný dom pre 4-člennú rodinu, s jednoduchou konštrukciou
a moderným vzhľadom kompaktný pôdorys s malým podielom
chodieb drevená strecha s jednoduchou konštrukciou a sadrokartónovým podhľadom súkromie zvyšuje oddelená rodičovská
spálňa s vlastnou kúpeľňou, detské izby tvoria samostatný celok napriek malej zastavanej ploche má dom veľkú technickú
miestnosť a dve kúpeľne atraktívny obytný veľkopriestor spojený s veľkou kuchyňou oddelenou ostrovčekom

.

.

...

BUNGALOV 1976

A0

ilustračný obrázok

NOVINKA

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2019

85

ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

92 400 €
128 300 €
147 600 €
70 600 €
990 €
6 týždňov

A0

120.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1975

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

147.3 m2

zastavaná plocha s garážou

171.8 m2

obostavaný priestor

723.6 m3

celková úžitková plocha

120.5 m2

celková obytná plocha

89.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.960 m

sklon strechy

.

A0
22°

kompaktný 5-izbový bungalov s malou zastavanou plochou
dispozícia s obývacou izbou v strede umožňuje rozdelenie
domu na dve nezávislé obytné prevádzky s vlastným príslušenstvom priestranný hlavný obytný priestor s veľkou kuchyňou,
oddelenou pomocou ostrovčeka veľké zasklené steny orientované do záhrady sú chránené nízko uloženým previsom strechy skladovacie možnosti rozširuje odkladací priestor v časti
podkrovia, prístupný skladacím schodiskom dojem otvoreného
veľkopriestoru je možné podporiť zvýšeným stropom do priestoru
krovu, alebo ponechať strop rovný vo forme zaveseného podhľadu úsporné riešenie bez pevného stropu

.

.

.

.

.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 120.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH

86
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

111.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

85 500 €
118 800 €
136 600 €
65 300 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

144.3 m2

obostavaný priestor

645.5 m3

celková úžitková plocha

111.3 m2

celková obytná plocha

76.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.470 m

sklon strechy

11°

.

.

4-izbový, bohato presvetlený rodinný dom veľkoryso riešený
hlavný obytný priestor kuchynský ostrovček s barovým sedením obytné miestnosti orientované na terasu veľké terasové
presklenia sú čiastočne chránené previsom strechy nadštandrardná svetlá výška obytných miestností nočná zóna domu riešená
v dvoch samostatných častiach s vlastnou kúpeľňou

.

PRÍZEMIE [celková plocha 111.3 m2]

.

..

...

BUNGALOV 1974

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
29 €/mesiac
plynový kotol
40 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

84 700 €
117 700 €
135 400 €
64 800 €
990 €
6 týždňov

BUNGALOV 1973

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

146.5 m2

zastavaná plocha s garážou

182.9 m2

obostavaný priestor

664.6 m3

celková úžitková plocha

110.7 m2

celková obytná plocha

77.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

110.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRÍZEMIE
[celková plocha 110.7 m2]

A0

5.420 m

sklon strechy

22°

.

kompaktný pôdorys s dobre využitou plochou spoločenská časť
domu spojená s veľkou kuchyňou a s prístupom na krytú terasu
nočná časť s príslušenstvom je dôsledne oddelená praktické
riešenie s množstvom odkladacieho priestoru vo forme veľkého šatníka a vstavaných skríň v každej izbe ďalší skladovací
priestor v časti podkrovia, prístupný skladacím schodiskom
rodičovská spálňa s vlastnou kúpeľňou prepojená s krytou terasou pohodlné zádverie s priamym vstupom do technickej
miestnosti a samostatného WC úsporné riešenie bez pevného
stropu, so sadrokartónovým podhľadom

.

.

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

88
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

111.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

89 400 €
124 200 €
142 800 €
68 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

148.7 m2

zastavaná plocha s garážou

185.4 m2

obostavaný priestor

573.9 m3

celková úžitková plocha

111.6 m2

celková obytná plocha

77,0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

4.845 m
12°, plochá

.

atraktívna kombinácia bungalovu a moderného domu s plochou
strechou obývacia izba so zvýšeným stropom, voľne spojená
s veľkou kuchyňou, vytvára moderný a vzdušný obytný veľkopriestor, nadväzujúci na krytú terasu nočná časť s kúpeľňou a
veľkým šatníkom je úplne oddelená rodičovská spálňa a obývacia izba prostredníctvom veľkých zasklených plôch nadväzuje
na súkromnú časť pozemku kompaktná dispozícia s malým
podielom chodieb

... .

..

BUNGALOV 1878

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 111.6 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

100 800 €
140 000 €
161 000 €
77 000 €
990 €
5 dní

A0

133.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1877

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

161.6 m2

zastavaná plocha s garážou

190.6 m2

obostavaný priestor

737.4 m3

celková úžitková plocha

133.9 m2

celková obytná plocha

88.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.395 m

sklon strechy

22°

.

kompaktný 5-izbový bungalov bez pevnej stropnej konštrukcie,
nenáročný na výstavbu
samostatný šatník, veľká technická
miestnosť, množstvo vstavaných skríň a ďalšie možnosti skladovania v podstrešnom priestore, prístupnom skladacím stropným
schodiskom nočnú časť je možné úplne oddeliť voľná dispozícia dennej časti domu, s centrálne umiestneným krbom a
samostatnou jedálňou moderný vzhľad s veľkými zasklenými
plochami

.
...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
30 €/mesiac
plynový kotol
41 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 133.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

113.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

84 900 €
117 900 €
140 600 €
64 900 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

140.3 m2

zastavaná plocha s garážou

166.5 m2

obostavaný priestor

609.7 m3

celková úžitková plocha

113.0 m2

celková obytná plocha

71.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.440 m

sklon strechy

10°

.

moderný bungalov jednoduchej konštrukcie, s obytnými miestnosťami orientovanými do súkromnej časti pozemku nočná
časť je úplne oddelená od dennej časti komfortná rodičovská
spálňa s vlastnou kúpeľňou a šatníkom všetky izby majú vstup
na terasu strop nad obývacou izbou kopíruje tvar strechy, nie
je však výrazne zvýšený oproti rovným podhľadom v ostatných
častiach domu úsporné riešenie bez pevnej stropnej konštrukcie napriek malej zastavanej ploche dom poskytuje súkromie a
dostatok priestoru pre 4-člennú rodinu

.

.

..

.

BUNGALOV 1876

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 113.0 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2018

91
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

104 400 €
145 000 €
171 800 €
79 800 €
990 €
5 dní

A0

127.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1875

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

135.0 m2

zastavaná plocha s garážou

214.8 m2

obostavaný priestor

840.8 m3

celková úžitková plocha

127.1 m2

celková obytná plocha

68.2 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.310 m

sklon strechy

37°

.

jednoduchý bungalov s pevným stropom a možnosťou využitia
podkrovia na obytné účely, aj dostavbou v budúcnosti schodisko do podkrovia je súčasťou hlavného obytného priestoru,
otvoreného do podkrovia prostredníctvom galérie hlavný obytný priestor je bohato presvetlený veľkými zasklenými stenami a
strešnými oknami nočnú časť domu je možné úplne oddeliť
dverami napriek kompaktnému pôdorysu dom poskytuje dostatok priestoru pre 4-člennú rodinu, s úložnými priestormi pod
schodiskom a v neobytnom podkroví prístavba parkovacieho
prístrešku so skladom a prekrytím terasy výrazne pridá tomuto
domu na hodnote

.

.

.

...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 112.6 m2]
GALÉRIA [celková plocha 14.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

79.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

84 900 €
117 900 €
135 600 €
64 900 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

97.5 m2

zastavaná plocha

612.4 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

79.7 m2

celková obytná plocha

49.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.200 m

sklon strechy

42°

kompaktný 3-izbový bungalov s potenciálom využitia podkrovia
neobytné podkrovie prístupné z hlavného obytného priestoru
je navrhnuté pre využitie na obytné účely, aj formou dostavby v
budúcnosti podkrovie umožňuje dostavbu dvoch veľkých izieb
s kúpeľňou a samostatným šatníkom kombinácia tradičných a
moderných prvkov so sedlovou strechou, výrazným presklením
a moderne poňatým obytným priestorom s krbom dom má
napriek malým rozmerom dostatok odkladacích priestorov vo
forme šatníkových skríň, skladu pod schodiskom a neobytného
podkrovia

.

.

.

BUNGALOV 1874

A0

...

PRÍZEMIE [celková plocha 79.7 m ]
2

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
9 €/mesiac
plynový kotol
16 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

79 100 €
109 800 €
126 300 €
60 400 €
990 €
5 dní

A0

98.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1873

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

132.3 m2

zastavaná plocha s garážou

162.5 m2

obostavaný priestor

588.5 m3

celková úžitková plocha

98.5 m2

celková obytná plocha

62.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

5.345 m
22°

.

jednoduchý a praktický bungalov spĺňajúci nároky štvorčlennej
rodiny kompaktný pôdorys s minimálnou plochou chodieb
úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie a jednoduchý tvar strechy zaručujú rýchlu a bezproblémovú výstavbu, aj svojpomocne
technická miestnosť, šatník, sklad potravín a ďalší sklad v podstrešnom priestore, prístupný skladacím stropným schodiskom z
chodby obývacia izba spojená s kuchyňou a veľkou prestrešenou terasou kuchyňu je možné stavebne oddeliť priečkou

.

. .
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 98.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

160.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 46.8 m2]

..
..
..
..
.

121 800 €
169 100 €
194 500 €
93 000 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti
zastavaná plocha

148.5 m2

zastavaná plocha s garážou

176.9 m2

obostavaný priestor

933.7 m3

celková úžitková plocha

160.5 m2

celková obytná plocha

92.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.225 m

sklon strechy

22°

.

moderný atypický bungalov s obytným poschodím krb spolu so
schodiskom tvoria výrazný akcent hlavného obytného priestoru
spojeného s veľkou kuchyňou atraktívny obytný priestor so
zvýšeným stropom, presvetlený strešnými oknami, prepojený s
poschodím prostredníctvom otvorenej galérie a priamo nadväzujúci na krytú terasu tri veľké spálne na prízemí a ďalšie dve plnohodnotné izby na poschodí, vhodné ako pracovňa a hosťovská
dostatok odkladacích priestorov zabezpečujú dva samostatné
šatníky, technická miestnosť a sklad potravín

.

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 113.6 m2]

.

BUNGALOV 1872

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

90 100 €
125 200 €
144 000 €
68 900 €
990 €
5 dní

A0

111.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1871

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

144.0 m2

obostavaný priestor

565.1 m3

celková úžitková plocha

111.7 m2

celková obytná plocha

69.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.835 m

sklon strechy

22°

.

jednoduchý moderný dom vhodný aj na úzke parcely rodičovská spálňa je spolu s kúpeľňou a šatníkom oddelená od dennej
prevádzky cenovo nenáročné riešenie s jednoduchou konštrukciou a sadrokartónovým podhľadom zvýšený priestor obývacej izby spolu so spálňou s priamou väzbou na krytú terasu
kuchyňa je súčasťou hlavného obytného priestoru, je však možné
ju oddeliť priečkou samostatná technická miestnosť, šatník a
sklad potravín obytné miestnosti orientované do troch svetových strán sú zárukou, že dom bude mať vždy dostatok denného
svetla

.

...

.

. .

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 111.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

193.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 124.1 m2]

..
..
..
..
.

142 600 €
198 000 €
227 700 €
108 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti
zastavaná plocha

149.2 m2

zastavaná plocha s garážou

173.7 m2

obostavaný priestor

919.2 m3

celková úžitková plocha

191.7 m2

celková obytná plocha

112.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.635 m

sklon strechy

18°, 25°

dvojgeneračný bungalov pre 4-člennú rodinu a ďalších dvoch členov domácnosti v oddelenej, plne vybavenej časti, ktorá môže
slúžiť aj na prenájom zároveň je možné samostatnú časť úplne
pričleniť a získať tak veľký 6-izbový dom pre väčšiu domácnosť
komfortné detské izby v podkroví majú vlastné šatníky atraktívny obytný veľkopriestor so samostatnou jedálňou, nadväzujúci
na terasu samostatná technická miestnosť, sklad pod schodiskom, množstvo vstavaného nábytku a šatníky v podkroví nad
časťou domu je drevený rošt s úložným priestorom

.

POSCHODIE
[celková plocha 69.5 m2]

.

.

.

... .

BUNGALOV 1775

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

122 400 €
170 000 €
195 500 €
93 500 €
1 290 €
6 týždňov

A0

160.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1774

Všetky ceny sú s DPH

zastavaná plocha

146.5 m

zastavaná plocha s garážou

176.3 m2

obostavaný priestor

883.5 m3

celková úžitková plocha

160.3 m2

celková obytná plocha

93.7 m2

2

A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 120.6 m2]

5

obytné miestnosti

7.575 m

sklon strechy

25°

.

moderný atypický bungalov s obytným podkrovím nad polovicou pôdorysu veľká izba v podkroví, s vlastnou kúpeľňou
a prístupom z obývacej izby môže slúžiť ako hosťovská alebo
pracovňa zvýšený priestor nad obývacou izbou dopĺňa atraktívna galéria kuchyňa je čiastočne spojená s obývačkou, veľká
samostatná jedáleň nadväzuje na čiastočne krytú terasu detské
izby s vlastnou kúpeľňou tvoria samostatnú oddelenú časť domu
v časti neobytného podkrovia je navrhnutý odkladací priestor
moderná otvorená dispozícia, ktorá však nebráni úplnému súkromiu nočnej časti

..

..

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
20 €/mesiac
plynový kotol
29 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

POSCHODIE
[celková plocha 40.2 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

134.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 114.7 m2]

..
..
..
..
.

89 100 €
123 700 €
158 000 €
68 100 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

140.7 m2

zastavaná plocha s garážou

165.0 m2

obostavaný priestor

761.4 m3

celková úžitková plocha

134.2 m2

celková obytná plocha

65.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.620 m

sklon strechy

30°

.

priestranný bungalov vhodný pre 4-člennú domácnosť atraktívny centrálny priestor domu s otvoreným pohľadom do priznaného krovu izby nočnej časti orientované do záhrady a s priamym prístupom na terasu denná časť domu tvorená obytným
priestorom s galériou, ktorú možno využiť napríklad ako pracovňu
opticky vyčlenená jedálenská časť a kuchyňa dostatočne presvetlený centrálny priestor domu vďaka jeho orientácii až na tri
svetové strany dostatok priestoru pre vstavaný nábytok

.

.

.

.

.

BUNGALOV 1773

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
35 €/mesiac
plynový kotol
47 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 19.5 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

101 700 €
141 200 €
182 700 €
77 700 €
990 €
5 dní

A0

125.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1772

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

150.0 m2

zastavaná plocha s garážou

174.5 m2

obostavaný priestor

834.3 m3

celková úžitková plocha

125.1 m2

celková obytná plocha

88.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.265 m

sklon strechy

25°

.

5-izbový bungalov s voľnou dispozíciou stred domu tvorí obývacia izba spojená s kuchyňou a s prístupom na galériu otvorenú
do hlavného obytného priestoru celý priestor je bohato presvetlený veľkou zasklenou stenou a strešnými oknami spálne
s príslušenstvom sú umiestnené do dvoch oddelených častí, akusticky oddelených od hlavného obytného priestoru predsienkami
cenovo priaznivé riešenie so sadrokartónovým podhľadom
množstvo odkladacích priestorov vo forme šatníka, vstavaných
šatníkov a technickej miestnosti dopĺňajú aj skladovacie priestory
v neobytnom podkroví, prístupné z galérie

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
33 €/mesiac
plynový kotol
44 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 125.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH

100
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

117.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

86 100 €
119 600 €
153 200 €
65 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

144.6 m2

zastavaná plocha s garážou

169.1 m2

obostavaný priestor

674.6 m3

celková úžitková plocha

117.8 m2

celková obytná plocha

70.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

A0

výška hrebeňa strechy od ±0

4.905 m

sklon strechy

17°, 25°

.

jednoduchý 4-izbový bungalov so zimnou záhradou, ktorá môže
slúžiť aj ako zastrešená terasa
nočná časť s kúpeľňou a šatníkom je oddelená od dennej prevádzky
cenovo nenáročné
riešenie s jednoduchou konštrukciou a sadrokartónovým podhľadom veľká jedáleň tvorí zároveň komunikačný stred domu,
s priamou väzbou na terasu a obývaciu izbu priestranná kuchyňa nadväzuje na obývaciu izbu, je však možné ju úplne stavebne oddeliť samostatná technická miestnosť a sklad potravín
kompaktný pôdorys s dobre využitým priestorom bez chodieb

.

...

.

.
.

.

BUNGALOV 1771

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
27 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 117.8 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

83 200 €
115 600 €
148 600 €
63 600 €
990 €
5 dní

A0

111.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1681

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

137.0 m2

zastavaná plocha s garážou

160.2 m2

obostavaný priestor

620.0 m3

celková úžitková plocha

111.0 m2

celková obytná plocha

77.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

. .
.
. .
.

A0

5.250 m
15°

moderný a atraktívny bungalov s kompaktným pôdorysom bez
chodieb veľké zasklené plochy v obývacej izbe chránené previsom strechy nočná časť je uzavretá od hlavného obytného
priestoru ťažisko domu tvorí otvorená, bohato presvetlená obývacia izba so zvýšeným šikmým stropom a zaujímavo umiestneným krbom úsporné riešenie so sadrokartónovým podhľadom
bez pevného stropu v každej izbe je možnosť umiestniť vstavaný šatník vďaka modernému vzhľadu a cenovej dostupnosti je
dom vhodný najmä pre mladých

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
24 €/mesiac
plynový kotol
34 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 111.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

78.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

97.8 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

125.4 m2

obostavaný priestor

442.2 m3

celková úžitková plocha

78.7 m2

celková obytná plocha

54.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.725 m

sklon strechy

22°

. .
..

menší kompaktný dom s minimalizovaním chodieb obývacia
izba s krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou dostatok skladovacích a úložných plôch v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z presvetlenej
haly podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón v obývačke
a kuchyni je zvýšený podhľad, ktorý lemuje krov dom s minimom vnútorných nosných stien bez pevnej stropnej konštrukcie
jednoduchá sedlová strecha malé vzdialenosti rozvodov TUV
samostatná technická miestnosť s WC

.

..

.

.

BUNGALOV 1680

A1

59 300 €
82 300 €
106 200 €
45 300 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 78.7 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

69 400 €
96 400 €
110 900 €
53 000 €
990 €
5 dní

A0

99.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1679

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

131.1 m2

zastavaná plocha s garážou

157.5 m2

obostavaný priestor

584.5 m3

celková úžitková plocha

99.8 m2

celková obytná plocha

61.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

5.130 m
22°

menší, moderný 4-izbový bungalov s dobre využitým priestorom
bez pevnej stropnej konštrukcie, s možnosťou skladovania v
časti podstrešného priestoru napriek malej ploche má dom
technickú miestnosť a dostatok úložných priestorov vo forme
samostatného šatníka, skladu potravín a množstva vstavaného
nábytku veľká zasklená plocha v obývacej izbe je chránená
čiastočne prekrytou terasou kompaktná dispozícia s malým
podielom chodieb jednoduchý tvar strechy, rýchla výstavba,
moderný vzhľad

.

.

.... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 99.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

103.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

74 500 €
103 500 €
119 000 €
56 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

129.4 m2

zastavaná plocha s prístreškom

150.5 m2

obostavaný priestor

533.5 m3

celková úžitková plocha

103.5 m2

celková obytná plocha

69.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.290 m

sklon strechy

10°

.
.
..

jednoduchý bungalov vhodný aj na úzke parcely
obývacia
izba so zvýšeným stropom, nadväzujúca na jedáleň a čiastočne oddelenú kuchyňu nočná časť je dôsledne oddelená od
obývacej izby samostatná technická miestnosť veľké izby
napriek malej zastavanej ploche úsporné riešenie bez stropnej
konštrukcie, jednoduchá výstavba, moderný vzhľad atraktívny,
bohato presvetlený hlavný obytný priestor s krbom možnosť
prístavby prístrešku pre automobil fasádny obklad je možné
nahradiť omietkou alebo iným typom obkladu podľa fantázie
majiteľa

. .

.

...

PRÍZEMIE [celková plocha 103.5 m2]

.

BUNGALOV 1678

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

75 100 €
104 300 €
137 700 €
57 400 €
990 €
5 dní

A0

110.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1677

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

142.1 m2

zastavaná plocha s garážou

170.1 m2

obostavaný priestor

687.3 m3

celková úžitková plocha

110.2 m2

celková obytná plocha

68.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.730 m

sklon strechy

22°, 28°

.

moderný bungalov pre štvorčlennú rodinu atraktívny obytný
veľkopriestor s mierne zvýšeným stropom, nadväzujúci na krytú
terasu priestranná kuchyňa orientovaná do ulice, prepojená s
obývacou izbou prostredníctvom moderného ostrovčeka detské
izby sú orientované do tichej zadnej časti samostatná technická
miestnosť nad časťou domu je drevený rošt s úložným priestorom dostatok úložných priestorov vo forme vstavaných šatníkov
v izbách a na chodbe

.

. .

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 110.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

110.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

77 800 €
108 100 €
136 800 €
59 400 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

134.4 m2

zastavaná plocha s garážou

158.9 m2

obostavaný priestor

617.2 m3

celková úžitková plocha

110.3 m2

celková obytná plocha

64.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.340 m

sklon strechy

22°

.

kompaktný bungalov spĺňajúci nároky štvorčlennej rodiny
samostatná kuchyňa s jedálňou prepojená širokým otvorom s
priestrannou a dobre zariaditeľnou obývacou izbou jednoduchá
výstavba bez pevnej stropnej konštrukcie možnosť v časti neobytného podkrovia vybudovať odkladací priestor samostatná
technická miestnosť a šatník dobre využitý priestor s veľkými
izbami tri izby majú prístup na terasu v zadnej časti domu,
terasové dvere je však možné nahradiť oknami

.

.

. ..
...

BUNGALOV 1676

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 110.3 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

75 700 €
105 100 €
120 900 €
57 800 €
990 €
5 dní

A0

106.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1675

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

130.0 m2

obostavaný priestor

595.7 m3

celková úžitková plocha

106.6 m2

celková obytná plocha

65.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.045 m

sklon strechy

22°

.

.. .

.

stredne veľký dom presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou
a komfortnou kuchyňou so skladom potravín priestranné izby
dostatok skladovacích a úložných plôch samostatná technická
miestnosť spálňa s vlastnou kúpeľňou v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom
z presvetlenej haly podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón
dom s minimom vnútorných nosných stien bez pevnej stropnej
konštrukcie exteriérové žalúzie malé vzdialenosti rozvodov
TUV nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

. .

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 106.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

91.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

71 100 €
98 700 €
125 900 €
54 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

114.0 m2

zastavaná plocha s garážou

138.5 m2

obostavaný priestor

521.3 m3

celková úžitková plocha

91.5 m2

celková obytná plocha

61.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.080 m

sklon strechy

22°

.

prakticky navrhnutý 4-izbový bungalov bez chodieb spálne sú
akusticky oddelené od hlavného obytného priestoru predsienkami s posuvnými dverami kuchyňa je čiastočne oddelená od
obývacej izby všetky inštalácie sústredené na jednom mieste
sú predpokladom lacnejšej výstavby aj prevádzky krb v strede
dispozície je možné využiť ako doplnkové vykurovanie (rozvody
nie sú súčasťou projektu) cenovo priaznivé riešenie so sadrokartónovým podhľadom vďaka nosnej priečke v strede domu
je možné po jednoduchej úprave projektu realizovať pevný strop

.

...

.

..

.

BUNGALOV 1674

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
18 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 91.5 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

70 200 €
97 500 €
121 900 €
53 600 €
990 €
5 dní

A0

90.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1673

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

120.0 m2

zastavaná plocha s garážou

141.4 m2

obostavaný priestor

541.6 m3

celková úžitková plocha

90.6 m2

celková obytná plocha

55.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.025 m

sklon strechy

22°

.

.

menší kompaktný dom presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín stavebne oddeliteľná
kuchyňa s jedálňou dostatok skladovacích a úložných plôch
spálňa so šatníkom v časti povaly je drevený rošt vhodný na
skladovanie prístupný skladacím schodiskom z presvetlenej haly
podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón dom s minimom
vnútorných nosných stien bez pevnej stropnej konštrukcie krytá
terasa i vstup jednoduchá sedlová strecha exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti prístrešok pre
auto je riešený zastrešenou pergolou

..

.

.

.

...

.

. .
..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
28 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 90.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

121.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

83 700 €
116 200 €
133 600 €
63 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

147.0 m2

zastavaná plocha s garážou

177.3 m2

obostavaný priestor

686.8 m3

celková úžitková plocha

121.1 m2

celková obytná plocha

80.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.140 m

sklon strechy

22°

.
.
.

jednoduchý 5-izbový bungalov s veľkými izbami
maximálne využitie priestoru takmer bez chodieb cenovo nenáročné
riešenie so sadrokartónovými stropmi priestranná kuchyňa je
súčasťou hlavného obytného priestoru, je však možné ju stavebne oddeliť priečkami samostatná technická miestnosť a sklad
potravín jednoduchý tvar strechy a kompaktný pôdorys spálne sú rozdelené do dvoch oddelených častí s vlastnou kúpeľňou

...

.

.

.

BUNGALOV 1672

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
18 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 121.1 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

73 500 €
102 100 €
128 400 €
56 100 €
990 €
5 dní

BUNGALOV 1671

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

133.0 m2

zastavaná plocha s garážou

160.1 m2

obostavaný priestor

592.3 m3

celková úžitková plocha

109.4 m2

celková obytná plocha

74.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

109.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE
[celková plocha 109.4 m2]

A0

4.985 m

sklon strechy

22°

.
.

.

stredne veľký dom presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou so skladom potravín stavebne
oddeliteľná kuchyňa dostatok skladovacích a úložných plôch
samostatná technická miestnosť v časti povaly je drevený
rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z
presvetlenej haly podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón
dom s minimom vnútorných nosných stien bez pevnej stropnej
konštrukcie exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.
. ...

.

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

104.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 104.8 m2]

..
..
..
..
.

72 400 €
100 500 €
115 600 €
55 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

130.0 m2

zastavaná plocha s garážou

165.0 m2

obostavaný priestor

596.6 m3

celková úžitková plocha

104.8 m2

celková obytná plocha

69.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.085 m

sklon strechy

22°

.

. .

stredne veľký dom so sedlovou strechou presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín
priestranné izby dostatok skladovacích a úložných plôch spálňa s vlastnou kúpeľňou v časti povaly je drevený rošt vhodný
na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z presvetlenej
haly podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón dom s minimom vnútorných nosných stien bez pevnej stropnej konštrukcie
exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.
. ...

. .
.

.

BUNGALOV 1581

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2015

113

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

78 300 €
108 700 €
125 000 €
59 800 €
990 €
5 dní

A0

96.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1580

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

120.4 m2

zastavaná plocha s prístreškom

139.0 m2

obostavaný priestor

555.0 m3

celková úžitková plocha

96.4 m2

celková obytná plocha

61.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.595 m

sklon strechy

19°

. .

úsporný, jednoducho riešený 4-izbový bungalov vhodný aj na
úzky pozemok
všetky izby sú orientované do tichej časti
pozemku napriek malej ploche má dom dostatok úložných
priestorov vo forme samostatného šatníka, skladu potravín a
úložného priestoru v podkroví veľké zasklené plochy chránené previsom strechy kompaktná dispozícia s malým podielom
chodieb jednoduchý tvar strechy, úsporné riešenie so sadrokartónovým podhľadom bez pevného stropu jednoduchá a rýchla
výstavba samostatná technická miestnosť pri vchode, krátke
rozvody inštaláci

.

.
. ...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
28 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 96.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

141.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 121.0 m2]

..
..
..
..
.

98 900 €
137 400 €
158 000 €
75 600 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

149.7 m2

zastavaná plocha s garážou

177.3 m2

obostavaný priestor

729.2 m3

celková úžitková plocha

141.5 m2

celková obytná plocha

79.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.080 m

sklon strechy

15°, 11°

.

moderný bungalov vhodný aj do mestského prostredia obývacia izba so zvýšeným stropom, nadväzujúca na krytú terasu vo
forme átria spoločenské centrum domu tvorí obytná hala so
stolovaním a schodiskom do podkrovného priestoru rodičovská
spálňa s vlastným príslušenstvom oddelená od detských izieb
samostatná technická miestnosť ľahké schodisko sprístupňuje
ďalšie dve miestnosti v podkroví, vhodné ako pracovňa, ﬁtness
alebo hosťovská izba celkový tvar domu umožňuje maximálne
využitie priestoru na prízemí aj v podkroví

.

.

.

.

.

BUNGALOV 1579

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
32 €/mesiac
plynový kotol
44 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 20.5 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

81 500 €
113 200 €
130 200 €
62 300 €
990 €
5 dní

A0

114.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1578

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

140.3 m2

zastavaná plocha s garážou

157.0 m2

obostavaný priestor

623.0 m3

celková úžitková plocha

114.5 m2

celková obytná plocha

74.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

PRÍZEMIE [celková plocha 114.5 m2]

A0

4.725 m
22°

.

.
.

..

stredne veľký dom presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín oddeliteľná kuchyňa
spálňa s vlastnou kúpeľňou samostatná technická miestnosť
dostatok skladovacích a úložných plôch v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom
z presvetlenej haly podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón
dom s minimom vnútorných nosných stien bez pevnej stropnej konštrukcie exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti prístrešok pre auto je riešený zastrešenou
pergolou

.

.

.
..
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
27 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

115.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

92 400 €
128 300 €
147 500 €
70 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

149.9 m2

zastavaná plocha s garážou

178.8 m2

obostavaný priestor

719.0 m3

celková úžitková plocha

115.1 m2

celková obytná plocha

74.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.090 m

sklon strechy

22°

.

bungalov s modernou dispozíciou a tradičným vzhľadom atraktívny obytný veľkopriestor so zvýšeným stropom, nadväzujúci na
krytú terasu vo forme átria dostatok súkromia zabezpečuje
rozdelenie spální na dve samostatné časti s príslušenstvom
samostatná technická miestnosť a šatník nad väčšou časťou
domu je pevný strop s úložným priestorom v podkroví veľké
izby a minimum chodieb zabezpečujú dobrý pomer obytnej plochy dostatok úložných priestorov vo forme vstavaných šatníkov
v izbách

.

.

. ...

.

.

BUNGALOV 1577

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 115.1 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

74 700 €
103 700 €
119 300 €
57 100 €
990 €
5 dní

A0

109.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1576

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

133.0 m2

zastavaná plocha s garážou

171.0 m2

obostavaný priestor

595.0 m3

celková úžitková plocha

109.1 m2

celková obytná plocha

62,.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE [celková plocha 109.1 m2]

A0

4.925 m

sklon strechy

22°

.

stredne veľký dom s rovnakou orientáciou izieb presvetlená
obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín oddeliteľná kuchyňa s jedálňou dostatok skladovacích
a úložných plôch samostatný šatník a technická miestnosť
v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný
skladacím schodiskom z presvetlenej haly podhľad izieb tvorí
zavesený sádrokartón dom s minimom vnútorných nosných
stien bez pevnej stropnej konštrukcie exteriérové žalúzie
nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

.

.

.
. ...

.
.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

189.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

POSCHODIE
[celková plocha 59.9 m2]

119 700 €
166 300 €
191 300 €
91 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

170.4 m2

zastavaná plocha s garážou

198.0 m2

obostavaný priestor

851.9 m3

celková úžitková plocha

180.3 m2

celková obytná plocha

82.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.745 m

sklon strechy

15°

.

moderný bungalov vhodný aj do mestského prostredia atraktívny obytný veľkopriestor so zvýšeným stropom, nadväzujúci
na krytú terasu vo forme átria rodičovská spálňa s vlastným
príslušenstvom oddelená od detských izieb samostatná technická miestnosť a šatník ľahké schodisko sprístupňuje ďalšie
dve miestnosti v podkroví, vhodné ako pracovňa alebo ﬁtness
povalový priestor v podkroví, vhodný na skladovanie atypický
moderný vzhľad celkový tvar domu umožňuje maximálne využitie priestoru na prízemí aj v podkroví

.

.

.

.

...

. .

BUNGALOV 1575

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
38 €/mesiac
plynový kotol
50 €/mesiac
PRÍZEMIE
[celková plocha 129.6 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

76 200 €
105 800 €
121 700 €
58 200 €
990 €
5 dní

A0

104.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1574

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

128.3 m2

zastavaná plocha s garážou

163.9 m2

obostavaný priestor

578.0 m3

celková úžitková plocha

104.0 m2

celková obytná plocha

61.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE [celková plocha 104.0 m2]

A0

4.945 m

sklon strechy

22°

.

..

stredne veľký dom presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou so skladom potravín priestranné
izby dostatok skladovacích a úložných plôch samostatný
šatník a technická miestnosť spálňa s vlastným šatníkom
v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný
skladacím schodiskom z presvetlenej haly podhľad izieb tvorí
zavesený sádrokartón dom s minimom vnútorných nosných
stien bez pevnej stropnej konštrukcie exteriérové žalúzie
malé vzdialenosti rozvodov TUV nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

.

...

. .

.

.
.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

109.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 109.8 m2]

..
..
..
..
.

92 000 €
127 800 €
147 000 €
70 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

137.3 m2

zastavaná plocha s garážou

167.1 m2

obostavaný priestor

665.0 m3

celková úžitková plocha

109.8 m2

celková obytná plocha

71.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

5.400 m
22°

.

prakticky navrhnutý 4-izbový bungalov s veľkými izbami a nadštandardným príslušenstvom
pevný strop s úložným priestorom v podkroví kuchyňa opticky spojená s obývacou izbou, je
možné ju stavebne úplne oddeliť oddelená spálňa s vlastným
príslušenstvom samostatná technická miestnosť, šatník a sklad
potravín
moderná obývacia izba s krbom, jedálňou, priehľadom do kuchyne a veľkou zasklenou stenou do záhrady

.
. .

.

...

BUNGALOV 1573

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

98 200 €
136 400 €
156 900 €
75 000 €
990 €
5 dní

A0

122.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1572

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

150.0 m2

obostavaný priestor

806.3 m3

celková úžitková plocha

122.9 m2

celková obytná plocha

86.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

A0

výška hrebeňa strechy od ±0

5.880 m

sklon strechy

22°, 32°

.

PRÍZEMIE [celková plocha 122.9 m2]

kompaktný 5-izbový bungalov s veľkými izbami a minimálnou
plochou chodieb
nad väčšou časťou domu je pevný strop s
úložným priestorom v podkroví zvýšený priestor nad obývacou izbou uzavretý sadrokartónom kuchyňu je možné stavebne
oddeliť od obývacej izby samostatná technická miestnosť a
sklad potravín veľké zasklené plochy chránené previsom strechy orientované do záhrady nočná časť oddelená od hlavného
obytného priestoru

.

.

..

... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

105.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

PRÍZEMIE [celková plocha 79.1 m2]

77 500 €
107 700 €
123 900 €
59 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

97.8 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

118.9 m2

obostavaný priestor

548.0 m3

celková úžitková plocha

105.6 m2

celková obytná plocha

50.2 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

6.410 m
35°

. . .
.
.. .
...

Jednoduchý, malý, účelný dom s využiteľným podkrovím minimálna zastavaná plocha na malé pozemky obývacia izba s
centrálne umiestneným krbom, jedálňou a kuchyňou priestranné izby spálňa s vlastnou kúpeľňou dostatok skladovacích a
úložných plôch využiteľné podkrovie s dreveným trámovým
stropom prístupné mlynárskym schodiskom zo zádveria dom
s minimom vnútorných nosných stien a stĺpov podhľad izieb
tvorí sádrokartón malé vzdialenosti rozvodov TUV exteriérové
žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

. .
. .

BUNGALOV 1571

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 26.6 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

120 500 €
167 300 €
192 400 €
92 000 €
990 €
5 dní

A0

201.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

BUNGALOV 1477

Všetky ceny sú s DPH

zastavaná plocha

209.0 m2

obostavaný priestor

945.0 m3

celková úžitková plocha

164.3 m2

celková obytná plocha

79.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.290 m

sklon strechy

17°, 12°

.

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE
[celková plocha 172.9 m2]

4

obytné miestnosti

Energetická
náročnosť A0

moderný bungalov s dvojgarážou vhodný aj do mestského prostredia ťažiskom domu je presklené átrium, oddelené od exteriéru aj interiéru zasklenou stenou v lete môže slúžiť ako
krytá terasa, inokedy ako zimná záhrada alebo pracovňa ľahké
schodisko sprístupňuje ďalšie dve miestnosti v podkroví dôsledné delenie na dennú a nočnú časť každá izba má vstup
na terasu atraktívny obytný veľkopriestor s krbom a jedálňou,
so zvýšeným stropom komfortná rodičovská spálňa s vlastným
šatníkom a kúpeľňou

.

.

.
...

.

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
35 €/mesiac
plynový kotol
47 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 28.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

176.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

120 300 €
167 100 €
192 200 €
91 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

216.6 m2

obostavaný priestor

990.0 m3

celková úžitková plocha

140.0 m2

celková obytná plocha

85.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

4.785 m
22°

.
.
.

komfortný 5-izbový bungalov s dvojgarážou spálne s príslušenstvom oddelené od dennej časti menšia izba môže slúžiť
ako pracovňa alebo hosťovská samostatná kuchyňa spojená
s jedálňou atraktívny obytný veľkopriestor s krbom, otvorený
do krovu a presvetlený strešnými oknami, chodby presvetlené
svetlovodmi všetky obytné miestnosti orientované do zadnej
časti
komfort rodičovskej spálne zvyšuje samostatný šatník
a kúpeľňa každá izba má vstavaný alebo samostatný šatník,
ďalšie odkladacie priestory vo forme vstavaných skríň na chodbách úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie so zaveseným
sadrokartónovým podhľadom

.
. ..
.

BUNGALOV 1476

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
37 €/mesiac
plynový kotol
50 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 176.5 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

74 600 €
103 600 €
119 100 €
57 000 €
990 €
5 dní

A0

94.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1475

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

117.4 m2

zastavaná plocha s garážou

145.4 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

169.4 m2

obostavaný priestor

547.0 m3

celková úžitková plocha

94.2 m2

celková obytná plocha

64.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.655 m

sklon strechy

22°

..

presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so
skladom potravín kuchyňu, prípadne i s jedálňou je možné
samostatne oddeliť dostatok skladovacích a úložných plôch
v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z presvetlenej haly v izbách tvorí
podhľad zavesený sádrokartón dom s minimom vnútorných
nosných stien a stĺpov bez pevnej stropnej konštrukcie

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
20 €/mesiac
plynový kotol
29 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 94.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

96.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

71 500 €
99 300 €
114 200 €
54 600 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

119.0 m2

zastavaná plocha s garážou

143.5 m2

obostavaný priestor

550.0 m3

celková úžitková plocha

96.7 m2

celková obytná plocha

67.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

. .

A0

4.805 m
22°

ﬁnančne nenáročný kompaktný 4-izbový bungalov vhodný aj na
užšie parcely jednoduchá dispozícia s minimálnym podielom
chodieb
kuchyňa je čiastočne oddelená od obývacej izby
samostatné WC a špajza jednoduchý tvar zastrešenia úsporné
riešenie bez stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom skladovací priestor v podkroví moderný
vzhľad

... .

.

. .
.

BUNGALOV 1474

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 96.7 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

82 400 €
114 400 €
131 600 €
62 900 €
990 €
5 dní

A0

123.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1473

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

150.0 m2

zastavaná plocha s garážou

173.6 m2

obostavaný priestor

702.6 m3

celková úžitková plocha

123.3 m2

celková obytná plocha

79.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.170 m

sklon strechy

22°

. .

kompaktný 5-izbový bungalov vhodný aj na menšie parcely
prehľadná dispozícia s minimálnou plochou chodieb
úložný
priestor v podkroví dostatok súkromia zabezpečuje rozdelenie
spální na dve samostatné časti s príslušenstvom kuchyňu je
možné stavebne oddeliť od obývacej izby samostatná technická miestnosť úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom veľké zasklené plochy
orientované do záhrady

.

.

...

.

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 123.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

103.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

76 200 €
105 900 €
121 800 €
58 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

126.0 m2

zastavaná plocha s garážou

145.2 m2

obostavaný priestor

586.4 m3

celková úžitková plocha

103.0 m2

celková obytná plocha

64.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.875 m

sklon strechy

22°

.

.. .

.

stredne veľký dom presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín priestranné izby
dostatok skladovacích a úložných plôch samostatná technická
miestnosť spálňa s vlastnou kúpeľňou v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom
z presvetlenej haly podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón,
v prednej a zadnej časti sádrokartón lemujúci krov dom s
minimom vnútorných nosných stien a stĺpov bez pevnej stropnej
konštrukcie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti prístrešok pre auto riešený zastrešenou pergolou

.

.

.

.

BUNGALOV 1472

A0

... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 103.0 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

74 700 €
103 700 €
133 500 €
57 000 €
990 €
5 dní

A0

105.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1471

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

129.0 m2

zastavaná plocha s garážou

166.5 m2

obostavaný priestor

556.0 m3

celková úžitková plocha

105.6 m2

celková obytná plocha

66.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.045 m

sklon strechy

22°

.
.

kompaktný stredne veľký dom presvetlená obývacia izba s
krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou so skladom potravín
priestranné izby dostatok skladovacích a úložných plôch
samostatná technická miestnosť v časti povaly je drevený rošt
vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z presvetlenej haly podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón dom
s minimom vnútorných nosných stien a stĺpov bez pevnej stropnej konštrukcie čiastočné prekrytie vstupu • exteriérové žalúzie
nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.
.

.

.
.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
24 €/mesiac
plynový kotol
34 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 105.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

77.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

58 600 €
81 400 €
93 600 €
44 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

96.8 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s prístreškom

114.8 m2

obostavaný priestor

431.0 m3

celková úžitková plocha

77.3 m2

celková obytná plocha

48.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.525 m

sklon strechy

22°

.

.

jednoduchý menší dom minimálna zastavaná plocha presvetlená obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou
a kuchyňou dostatok skladovacích a úložných plôch samostatný šatník a technická miestnosť spálňa s vlastnou kúpeľňou
dom bez vnútorných nosných stien a pevnej stropnej konštrukcie podhľad izieb tvorí zavesený sádrokartón exteriérové
žalúzie čiastočné prekrytie vstupu nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti prístrešok pre auto je riešený zastrešenou
pergolou

..
.

PRÍZEMIE [celková plocha 77.3 m2]

.

... .

.

.

.

.

BUNGALOV 1470

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
28 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

49 800 €
69 200 €
79 600 €
38 100 €
990 €
5 dní

BUNGALOV 1384

Všetky ceny sú s DPH

2

obytné miestnosti

52.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE
[celková plocha 52.2 m2]

66.5 m2

zastavaná plocha

300.2 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

52.2 m2

celková obytná plocha

37.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.580 m

sklon strechy

. .
. .
.
...

A0

22°

.

Jednoduchý malý dom, vhodný i ako chata minimálna zastavaná plocha obývacia izba s centrálne umiestneným krbom,
jedálňou a kuchyňou technická miestnosť vrámci komfortného
zádveria dom bez vnútorných nosných stien, bez pevnej stropnej konštrukcie v izbách tvorí podhľad zavesený sádrokartón
exteriérové žalúzie malé vzdialenosti rozvodov TUV nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti prístrešok pre auto riešený
zastrešenou pergolou

.

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

131.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

92 400 €
128 300 €
147 600 €
70 600 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

160.1 m2

zastavaná plocha s garážou

190.1 m2

obostavaný priestor

741.4 m3

celková úžitková plocha

131.9 m2

celková obytná plocha

79.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.860 m

sklon strechy

.
. .
.

22°

.
.

Stredne veľký dom komfortné zádverie presvetlená obývacia
izba s krbom, jedálňou a priestrannou kuchyňou so skladom potravín
spálňa so šatníkom a vlastnou kúpeľňou samostatná technická
miestnosť - práčovňa chodba presvetlená svetlovodmi dostatok
skladovacích a úložných plôch v izbách tvorí podhľad sádrokartón
a v strede domu – kuchyni, chodbe, technickom zázemí je žb strop
kde je v časti povaly pochôdzný rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom dom s minimom vnútorných nosných
stien a stĺpov s 1/3 pevnej stropnej konštrukcie exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

.

BUNGALOV 1383

A0

....

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
27 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku
PRÍZEMIE [celková plocha 131.9 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

54 500 €
75 700 €
87 100 €
41 700 €
1 290 €
6 týždňov

A0

64.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1382

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

80.1 m2

zastavaná plocha

372.7 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

64.1 m2

celková obytná plocha

43.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.970 m

sklon strechy

22°

.

.

Jednoduchý malý dom, vhodný i ako chata minimálna zastavaná plocha obývacia izba s centrálne umiestneným krbom,
jedálňou a komfortnou kuchyňou dom s minimom vnútorných
nosných stien, bez pevnej stropnej konštrukcie v izbách tvorí
podhľad zavesený sádrokartón exteriérové žalúzie čiastočné
prekrytie vstupu nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti
prístrešok pre auto riešený zastrešenou pergolou

.

.

.

. .
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
8 €/mesiac
plynový kotol
15 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 64.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH

134
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

84.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

103.2 m2

zastavaná plocha s garážou

135.7 m2

obostavaný priestor

478.7 m3

celková úžitková plocha

84.6 m2

celková obytná plocha

59.7 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.330 m

sklon strechy

22°

.

.

Jednoduchý malý dom minimálna zastavaná plocha obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou a kuchyňou
so skladom potravín dostatok skladovacích a úložných plôch
v časti povaly je drevený rošt vhodný na skladovanie prístupný
skladacím schodiskom z haly
dom s minimom vnútorných
nosných stĺpov, bez pevnej stropnej konštrukcie podhľad tvorí
zavesený sádrokartón exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

. ...

.

.

. .

BUNGALOV 1381

A1

61 400 €
85 300 €
98 100 €
46 900 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
18 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 84.6 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2013

135

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

70 800 €
98 300 €
113 000 €
54 000 €
890 €
5 dní

A1

98.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1380

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

122.5 m2

zastavaná plocha s garážou

147.0 m2

obostavaný priestor

582.9 m3

celková úžitková plocha

98.8 m2

celková obytná plocha

70.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

5.160 m
30°

.

. .

plnohodnotný 4-izbový bungalov vhodný aj na veľmi úzke parcely samostatná technická miestnosť detské izby s vlastnou
kúpeľňou tvoria samostatný trakt variabilnosť umiestnenia na
pozemok - dom je možné umiestniť dlhšou alebo kratšou stranou k ulici jednoduchý tvar pôdorysu a zastrešenia vhodný
pre svojpomocnú výstavbu ekonomické riešenie bez stropnej
konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom a s minimom nosných stien

.

...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €

PRÍZEMIE [celková plocha 98.8 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

126.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

88 600 €
123 100 €
141 600 €
67 700 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

162.0 m2

zastavaná plocha s garážou

196.1 m2

obostavaný priestor

721.0 m3

celková úžitková plocha

126.4 m2

celková obytná plocha

85.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.600 m

sklon strechy

.

A0
22°

.

kompaktný 5-izbový dom s veľkou samostatnou kuchyňou a jedálňou čiastočne prekrytá terasa väčšia časť pôdorysu je navrhnutá so sadrokartónovým stropom - pevná stropná konštrukcia so skladovacím priestorom je len nad strednou časťou domu
samostatná technická miestnosť a šatník ďalšie vstavané
šatníky v izbách zvýšený priestor nad obývacou izbou presvetlený strešnými oknami dodáva pocit vzdušnosti jednoduchý
tvar zastrešenia a kompaktný tvar sú predpokladom jednoduchej
výstavby

.

.

.

...

.

BUNGALOV 1379

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 126.4 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

55 200 €
76 700 €
88 200 €
42 200 €
990 €
5 dní

A0

81.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1378

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

100.0 m2

zastavaná plocha s garážou

132.5 m2

obostavaný priestor

475.5 m3

celková úžitková plocha

81.3 m2

celková obytná plocha

63.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.180 m

sklon strechy

22°

.

. .
.
. ...

jednoduchý malý dom minimálna zastavaná plocha obývacia izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou a kuchyňou
dostatok skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt
vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z haly
dom s minimom vnútorných nosných stien, bez pevnej stropnej
konštrukcie podhľad tvorí zavesený sádrokartón exteriérové
žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
18 €/mesiac
plynový kotol
26 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 81.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

105.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

81 900 €
113 700 €
130 700 €
62 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

134.0 m2

zastavaná plocha s garážou

162.0 m2

obostavaný priestor

604.5 m3

celková úžitková plocha

105.9 m2

celková obytná plocha

68.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.760 m

sklon strechy

22°

.

.

komfortný bungalov vhodný aj na úzke parcely všetky obytné
miestnosti sú orientované do tichej zadnej a bočnej strany
samostatná technická miestnosť a šatník dôsledné delenie na
dennú a nočnú časť komfortná rodičovská spálňa s vlastnou
kúpeľňou vnútorné chodby presvetlené svetlovodmi každá
izba má vstup na terasu obytný veľkopriestor s jedálňou a kuchyňou, presvetlený strešnými oknami cez zvýšený strop

.

.

.

.

.

...

BUNGALOV 1377

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 105.9 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2013

139

ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

78 600 €
109 100 €
125 500 €
60 000 €
1 290 €
6 týždňov

BUNGALOV 1376

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

102.8 m2

zastavaná plocha s garážou

129.1 m2

obostavaný priestor

580.3 m3

celková úžitková plocha

111.7 m2

celková obytná plocha

55.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

117.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

POSCHODIE
[celková plocha 29.4 m2]

A0

6.610 m

sklon strechy

28°

.

kompaktný dom vhodný aj na malé parcely na prízemí je plnohodnotný trojizbový byt so samostatnou kuchyňou a skladom
potravín úsporné schodisko v rámci obývacej izby umožňuje
prístup do podkrovia v podkroví je možné riešiť pracovňu alebo
skladovací priestor či hobby miestnosť centrálne umiestnený
krb malý podiel chodieb kompaktný tvar napomáha znižovaniu vykurovacích nákladov

.

.

.

....

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE
[celková plocha 82.3 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

104.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

74 300 €
103 200 €
118 700 €
56 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

128.5 m2

obostavaný priestor

603.9 m3

celková úžitková plocha

104.7 m2

celková obytná plocha

73.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.885 m

sklon strechy

22°

.
.
.

moderný dom vhodný aj na užšie parcely jednoduchá dispozícia s minimálnym podielom chodieb
dokonale odčlenená
nočná časť s veľkou kúpeľňou komfortnú kuchyňu čiastočne
včlenenú do hlavného obytného priestoru je možné stavebne
úplne oddeliť samostatná technická miestnosť pri vchode
jednoduchý tvar zastrešenia úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom atraktívny
vzhľad s veľkými zasklenými plochami a zvýšeným priestorom
nad obývacou izbou dom je možné umiestniť dlhšou alebo
kratšou stranou k ulici

.

.

....

PRÍZEMIE [celková plocha 104.7 m2]

.

.

BUNGALOV 1375

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

94 100 €
130 700 €
150 300 €
71 900 €
990 €
5 dní

A0

131.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1374

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

169.7 m2

obostavaný priestor

767.8 m3

celková úžitková plocha

113.5 m2

celková obytná plocha

71.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

4.875 m
22°

. .

komfortný dom s garážou, vhodný aj na užšie parcely dôraz na
optimálne rozloženie miestností vzhľadom na svetové strany
samostatná technická miestnosť atraktívny obytný veľkopriestor so zvýšeným stropom nad obývacou izbou veľká kuchyňa
orientovaná do ulice dve samostatné kúpeľne dostatok úložných priestorov vo forme vstavaných skríň úsporné riešenie bez
stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom
chránená terasa s prístupom z každej izby veľké zasklené
plochy chránené krytou terasou

.

.

.

..
.
... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
30 €/mesiac
plynový kotol
40 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 131.3 m2]
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

75.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

56 300 €
78 200 €
89 900 €
43 000 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

93.5 m2

zastavaná plocha

431.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

75.1 m2

celková obytná plocha

47.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.880 m

sklon strechy

22°

.

.

Jednoduchý malý dom minimálna zastavaná plocha obývacia
izba s centrálne umiestneným krbom, jedálňou a kuchyňou so
skladom potravín dostatok skladovacích a úložných plôch v
časti povaly je rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím
schodiskom z haly dom s minimom vnútorných nosných stien a
stĺpov, bez pevnej stropnej konštrukcie podhľad tvorí zavesený
sádrokartón exteriérové žalúzie malé vzdialenosti rozvodov
TUV nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti prístrešok
pre auto riešený zastrešenou pergolou

. .

.
.

..
...

.

.

BUNGALOV 1373

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 75.1 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

94 000 €
130 600 €
150 200 €
71 800 €
990 €
5 dní

A0

126.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1372

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

165.8 m2

zastavaná plocha s garážou

195.5 m2

obostavaný priestor

712.4 m3

celková úžitková plocha

126.4 m2

celková obytná plocha

74.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.880 m

sklon strechy

22°

.

.

stredne veľký dom komfortné zádverie presvetlená obývacia
izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín spálňa
so šatníkom a vlastnou kúpeľňou samostatná technická miestnosť - práčovňa chodba presvetlená svetlovodmi dostatok
skladovacích a úložných plôch dom s minimom vnútorných
nosných stien a stĺpov bez pevnej stropnej konštrukcie – sádrokartónový strop prekrytie vstupu i časti terasy exteriérové
žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.
.

.
.

.

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 126.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

136.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

97 600 €
135 500 €
155 800 €
74 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

177.0 m2

zastavaná plocha s garážou

206.8 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

232.3 m2

obostavaný priestor

778.6 m3

celková úžitková plocha

136.8 m2

celková obytná plocha

92.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.825 m

sklon strechy

22°

. .

.
.

presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín priestranné izby oddelená hosťovská izba-pracovňa so zázemím v časti povaly je drevený rošt vhodný na
skladovanie prístupný skladacím schodiskom z presvetlenej haly
v izbách tvorí podhľad sádrokartón dom s minimom vnútorných
nosných stien a stĺpov bez pevnej stropnej konštrukcie prekrytie
vstupu i časti terasy

...

.

.

BUNGALOV 1371

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 136.8 m2]

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

102 900 €
142 900 €
164 300 €
78 600 €
990 €
5 dní

171.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Podkrovie – Alt.2 [celková plocha 44.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

BUNGALOV 1283

A0

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

138.5 m2

obostavaný priestor

768.1 m3

celková úžitková plocha

140.2 m2

celková obytná plocha

77.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 112.8 m2]

6.810 m

sklon strechy

30°

využitý obytný priestor podkrovia domu prístupný točitým schodiskom s izbou, kúpeľňou a šatníkmi, alt. ako veľkú miestnosť
ateliér - herňu o schod znížená vyššia obývacia izba s krbom
a jedálňou veľká kuchyňa so skladom potravín izby s dostatkom úložných plôch samostatná technická miestnosť – práčovňa
slúžiaca i ako ﬁlter vstupu do garáže vstavaná garáž so skladovacím priestorom v podkroví, možno z nej realizovať i izbu
centrálne umiestnenie krbu exteriérové žalúzie prekrytá časť
terasy mierne zvýšený žb strop s možnosťou zavesenia podhľadu
a umiestnenia bodových svietidiel, prípadne umiestnenie rozvodov
inštalácii nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

...

.

.

.

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
32 €/mesiac
plynový kotol
43 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Podkrovie – Alt.1 [celková plocha 43.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

187.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

107 400 €
149 200 €
171 600 €
82 100 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

168.8 m2

obostavaný priestor

914.1 m3

celková úžitková plocha

153.5 m2

celková obytná plocha

87.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.340 m

sklon strechy

.

30°

.

využitý obytný priestor podkrovia domu s dvomi miestnosťami
a zázemím ateliér ako piata miestnosť obývacia izba s krbom,
jedálňou a kuchyňou sklad potravín pod pohodlným presvetleným schodiskom izba s pracovným kútom izba so šatníkom
dostatok skladovacích a úložných plôch vstavaná komfortná
dvojgaráž so skladovacou galériou centrálne umiestnenie krbu
exteriérové žalúzie prekrytý vstup i časť terasy namiesto vstavanej garáže je možné úpravou zrealizovať veľkú izbu, dve so zázemím mierne zvýšený žb strop s možnosťou zavesenia podhľadu
a umiestnenia bodových svietidiel, prípadne umiestnenie rozvodov
inštalácii nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

PRÍZEMIE [celková plocha 138.2 m2]

POSCHODIE [celková plocha 49.0 m2]

..
.

.
.
.
.

.

.

BUNGALOV 1282

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
17 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

81 800 €
113 600 €
130 600 €
62 500 €
890 €
5 dní

A1

111.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1281

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

138.9 m2

zastavaná plocha s garážou

170.4 m2

obostavaný priestor

654.9 m3

celková úžitková plocha

111.4 m2

celková obytná plocha

77.9 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.950 m

sklon strechy

22°

..

jednoduchý malý dom so samostatne oddelenou jedálňou s kuchyňou a skladom potravín obývacia izba s centrálne umiestneným krbom priestranné izby spálňa so samostatným zázemím
zmenšením zadnej izby je možné prepojiť chodbu až s terasou
v izbách tvorí podhľad zavesený sádrokartón dom s minimom
vnútorných nosných stien a stĺpov bez pevnej stropnej konštrukcie
skladovací rošt nad halou prístupný skladacím schodiskom prekrytie vstupu exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

..
.

.

. ...

.

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 111.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

107.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

78 000 €
108 400 €
124 700 €
59 600 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

134.1 m2

obostavaný priestor

615.3 m3

celková úžitková plocha

107.9 m2

celková obytná plocha

70.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.950 m

sklon strechy

25°

.

komfortný bungalov vhodný aj na úzke parcely bohaté príslušenstvo vo forme samostatného šatníka, technickej miestnosti,
dvoch kúpeľní a špajze, orientované k hranici pozemku poloha vstupu umožňuje zvoliť si orientáciu spálne alebo obývacej
izby do ulice moderný obytný priestor s krbom, jedálňou a kuchyňou veľká spálňa s vlastným príslušenstvom ekonomické
riešenie bez stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým
podhľadom zvýšený priestor nad obývacou izbou presvetlený
strešnými oknami jednoduchý pôdorys a tvar zastrešenia vhodný aj pre svojpomocnú výstavbu

. .
. .

PRÍZEMIE [celková plocha 107.9 m2]

.

.

BUNGALOV 1280

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

88 800 €
123 300 €
141 800 €
67 800 €
990 €
5 dní

A0

108.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1279

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

132.7 m2

zastavaná plocha s garážou

165.2 m2

obostavaný priestor

730.7 m3

celková úžitková plocha

108.9 m2

celková obytná plocha

73.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.370 m

sklon strechy

30°

..

.

možnosť zobytnenia povaly pri jej zvýšení, výhoda pri etapovitej
výstavbe obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad
potravín centrálne umiestnenie krbu povala vhodná na skladovanie prístupná skladacím schodiskom samostatný šatník, v jeho
priestore je možné do budúcna realizovať schodisko a stavebne
upraviť - zobytniť povalu prednú izbu možno upraviť na garáž
mierne zvýšený žb strop s možnosťou zavesenia podhľadu a
umiestnenia bodových svietidiel, prípadne umiestnenie rozvodov
inštalácii konštrukcia krovu umožňuje dom postaviť i bez pevnej
stropnej konštrukcie keďže sú stĺpy na múroch jednoduchá realizácia nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

.

..

.

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 108.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

108.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 141.2 m2]

..
..
..
..

113 100 €
157 100 €
180 700 €
86 400 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

215.6 m2

obostavaný priestor

914.2 m3

celková úžitková plocha

108.7 m2

celková obytná plocha

68.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.550 m

sklon strechy

22°

. . . .
.
.
.

komfortný dom s nádychom stredomoria presvetlená obývacia
izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad potravín priestranné
izby dostatok skladovacích a úložných plôch v časti povaly je
pochôdzný rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom zo zádveria hala presvetlená svetlovodom vstavaná
komfortná dvojgaráž so skladovacou galériou exteriérové žalúzie
kolonádové prekrytie vstupu i terasy namiesto vstavanej garáže je možné úpravou zrealizovať veľkú izbu, (dve) so zázemím
mierne zvýšený žb strop s možnosťou zavesenia podhľadu
a umiestnenia bodových svietidiel, prípadne umiestnenie rozvodov
inštalácii nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.
.

.

.

BUNGALOV 1278

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

69 800 €
97 000 €
111 600 €
53 400 €
1 290 €
6 týždňov

A0

92.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1277

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

116.1 m2

obostavaný priestor

540.0 m3

celková úžitková plocha

92.8 m2

celková obytná plocha

65.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

4.845 m
22°

.
..
.
... .

kompaktná a účelná dispozícia s veľkými izbami jednoduchý tvar
zastrešenia a úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie umožňuje
ﬁnančne nenáročnú svojpomocnú výstavbu zvýšený priestor nad
obývacou izbou presvetlený strešnými oknami dôsledne oddelená nočná časť s komfortnou kúpeľňou účelná dispozícia s malou plochou chodieb zaručuje výborný pomer obytnej a úžitkovej
plochy samostatná technická miestnosť a špajza vhodný aj na
úzke parcely nadčasový moderný vzhľad

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 92.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

195.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

125 100 €
173 700 €
199 700 €
95 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

192.6 m2
1075.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

158.7 m2

celková obytná plocha

101.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.430 m

sklon strechy

30°

. .
. .
.
..
.
.

maximálne využitý priestor domu strop tvorí zavesený sádrokartón, ktorý v obývacej izbe lemuje krov žb strop je len v časti
podkrovnej izby so zázemím ateliér ako štvrtá miestnosť
podkrovnú izbu je možné rozdeliť na dve obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad potravín priestranné izby
dostatok skladovacích a úložných plôch samostatná technická
miestnosť vstavaná komfortná dvojgaráž so skladovacou galériou exteriérové žalúzie namiesto vstavanej garáže je možné
úpravou zrealizovať veľkú izbu so zázemím mierne zvýšený žb
strop s možnosťou zavesenia podhľadu a umiestnenia bodových
svietidiel, prípadne umiestnenie rozvodov inštalácii nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

. .

...

PRÍZEMIE [celková plocha 165.2 m2]

POSCHODIE [celková plocha 30.3 m2]

.
.

BUNGALOV 1276

A0

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
48 €/mesiac
plynový kotol
63 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

81 400 €
113 000 €
130 000 €
62 200 €
990 €
5 dní

A0

109.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1275

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

134.4 m2

zastavaná plocha s garážou

164.1 m2

obostavaný priestor

622.3 m3

celková úžitková plocha

109.1 m2

celková obytná plocha

75.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.315 m

sklon strechy

22°

.

plnohodnotný 5-izbový dom s malou zastavanou plochou ekonomické riešenie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom
- pevná stropná konštrukcia so skladovacím priestorom je len
nad strednou časťou domu priestranná samostatná kuchyňa
a so skladom potravín čiastočne spojená s obývacou izbou,
možno ju však úplne oddeliť technická miestnosť množstvo
priestoru pre vstavané šatníky miestnosť pri vchode vhodná
ako pracovňa alebo hosťovská s vlastným príslušenstvom

.
..

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 109.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

161.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

108 300 €
150 400 €
173 000 €
82 700 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

PRÍZEMIE [celková plocha 161.8 m ]
2

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

197.8 m2

obostavaný priestor

936.0 m3

celková úžitková plocha

126.6 m2

celková obytná plocha

81.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.770 m

sklon strechy

22°

.

. .

.

.

.

kompaktné riešenie s dvojgarážou šetrí miesto na pozemku oddelená denná a nočná časť obývacia izba spojená s kuchyňou,
ktorú možno stavebne oddeliť
priestor pre veľké množstvo
vstavaných skríň ekonomické riešenie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom - pevná stropná konštrukcia so skladovacím priestorom je len nad strednou časťou domu krb uprostred
dispozície možno po úprave využiť aj na vykurovanie zvýšený
podhľad nad obývacou izbou technická miestnosť, dve kúpeľne
a samostatné wc skladovacia galéria nad garážou

. .
...

BUNGALOV 1274

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
30 €/mesiac
plynový kotol
41 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

119 500 €
166 000 €
190 900 €
91 300 €
990 €
5 dní

A0

183.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1273

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

233.2 m2
1124.2 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

152.2 m2

celková obytná plocha

94.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.
.
. .
. .

A0

5.510 m
22°

.

presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou sklad potravín priestranné zádverie i izby oddelená
hosťovská izba-pracovňa so zázemím dostatok skladovacích a
úložných plôch samostatné šatníky, technická miestnosť i práčovňa v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný na skladovanie
prístupný skladacím schodiskom z haly vstavaná dvojgaráž so
skladovacou galériou exteriérové žalúzie prekrytie vstupu
i časti terasy namiesto vstavanej garáže je možné úpravou
zrealizovať veľkú izbu so zázemím mierne zvýšený keramický
strop s možnosťou zavesenia podhľadu a umiestnenia bodových
svietidiel, prípadne umiestnenie rozvodov inštalácii nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

. .

.
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
33 €/mesiac
plynový kotol
45 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 183.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

154.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

110 200 €
153 100 €
176 100 €
84 200 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

200.0 m2

obostavaný priestor

933.0 m3

celková úžitková plocha

119.0 m2

celková obytná plocha

72.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.400 m

sklon strechy

22°

.

.

kompaktná dispozícia s dvojgarážou a dôsledne oddelenou dennou
a nočnou časťou samostatná kuchyňa a technická miestnosť
priestranná obývacia izba s krbom a jedálňou, spojená s krytou
terasou ekonomické riešenie so zaveseným sadrokartónovým
podhľadom - pevná stropná konštrukcia so skladovacím priestorom
je len nad strednou časťou domu veľké množstvo odkladacích
priestorov oddelená spálňa s vlastnou kúpeľňou a šatníkom
zvýšený podhľad nad obývacou izbou

.

.

.

...

.

BUNGALOV 1272

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 154.6 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

86 300 €
119 800 €
137 800 €
65 900 €
890 €
5 dní

A1

112.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1271

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

147.6 m2

zastavaná plocha s garážou

179.1 m2

obostavaný priestor

725.5 m3

celková úžitková plocha

112.3 m2

celková obytná plocha

74.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.680 m

sklon strechy

20°

. .
..

kompaktná dispozícia s dobre využitou plochou ekonomické
riešenie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom spálňa
s vlastným príslušenstvom oddelená od detských izieb miestnosť pri vchode vhodná ako pracovňa alebo hosťovská množstvo vstavaného nábytku priestranná obývacia izba s krbom,
jedálňou a čiastočne začlenenou kuchyňou, ktorú možno úplne
stavebne oddeliť krytá terasa

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 112.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

158.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

111 500 €
154 800 €
178 000 €
85 100 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

207.5 m2

obostavaný priestor

921.0 m3

celková úžitková plocha

123.7 m2

celková obytná plocha

72.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

4.840 m
22°

.
.

komfortné riešenie s oddelenou spálňou s vlastným príslušenstvom detské izby tvoria samostatný trakt dom je bez stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom, so
zvýšeným priestorom nad obývacou izbou skladovacia galéria
nad garážou, technická miestnosť, vstavaný šatník v každej izbe
krytá terasa moderný obytný priestor s krbom, jedálňou
a kuchyňou súkromie od ulice chráni dvojgaráž a priestory
príslušenstva, obytné miestnosti sú orientované do tichých častí
pozemku

.

..
...

BUNGALOV 1270

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 158.7 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

86 400 €
120 000 €
138 000 €
66 000 €
990 €
5 dní

A0

108.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1250

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

150.0 m2

zastavaná plocha s garážou

174.2 m2

obostavaný priestor

659.0 m3

celková úžitková plocha

108.6 m2

celková obytná plocha

74.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.165 m

sklon strechy

.

22°

.

komfortná dispozícia s veľkými izbami a malým podielom chodieb samostatná technická miestnosť rodičovská spálňa má
vlastnú kúpeľňu podkrovný úložný priestor v strede dispozície
s výnimkou strednej časti je celý dom navrhnutý bez stropnej
konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom zvýšený priestor nad obývacou izbou veľké zasklené plochy chránené
krytou terasou

.

.

...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 108.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

86.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

77 000 €
107 000 €
123 100 €
58 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

108.1 m2

zastavaná plocha s garážou

137.3 m2

obostavaný priestor

590.7 m3

celková úžitková plocha

86.5 m2

celková obytná plocha

50.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.050 m

sklon strechy

30°

..

.

Obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad potravín
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu povala vhodná
na skladovanie prístupná skladacím schodiskom z haly možnosť
zobytnenia povaly pri jej zvýšení – výhoda pri etapovitej výstavbe
samostatný šatník, v jeho priestore je možné do budúcna realizovať schodisko a stavebne upraviť-zobytniť povalu pristavaná
garáž s možnosťou vytvorenia skladovacej galérie podlahové
vykurovanie, tepelné čerpadlo alt. plynový kotol jednoduchá
realizácia

.

...

.

...

BUNGALOV 1184

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 86.5 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

72 900 €
101 300 €
116 500 €
55 700 €
990 €
5 dní

A0

94.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1183

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

119.8 m2

zastavaná plocha s garážou

148.6 m2

obostavaný priestor

544.0 m3

celková úžitková plocha

94.2 m2

celková obytná plocha

66.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

4.875 m
22°

.

krb v strede dispozície možno po úprave využiť aj na vykurovanie
oddelená denná a nočná časť priestor pre veľké množstvo
vstavaných skríň ekonomické riešenie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom zvýšený podhľad nad obývacou izbou
kompaktný pôdorys a malá výška domu prispievajú k šetreniu
energiami jednoduchá a rýchla výstavba, aj svojpomocne

.

. .

.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
20 €/mesiac
plynový kotol
29 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 94.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

100.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

132.7 m2

zastavaná plocha s garážou

155.9 m2

obostavaný priestor

560.6 m3

celková úžitková plocha

100.5 m2

celková obytná plocha

71.6 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.490 m

sklon strechy

22°

..

.

Obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad potravín
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu dom bez pevnej stropnej konštrukcie s nosnými stĺpmi bez vnútorných nosných stien, čo umožňuje variabilnosť dispozície priečok v izbách
tvorí podhľad zavesený sádrokartón, v obývacej miestnosti a jedálni zvýšený podhľad lemuje krov jednoduchý tvar strechy
pristavaná garáž s možnosťou vytvorenia skladovacej galérie

....

.

.

BUNGALOV 1182

A1

78 600 €
109 100 €
125 500 €
60 000 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
24 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
PRÍZEMIE [celková plocha 100.5 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011
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57 400 €
79 700 €
91 700 €
43 900 €
890 €
5 dní

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

A1

63.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1181

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

80.0 m2
360.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

63.5 m2

celková obytná plocha

48.8 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.620 m

sklon strechy

22°

.

. .

.

Výborný na malé a úzke pozemky vhodný i ako záhradný dom
či chata minimalizovaná zastavaná plocha minimum chodieb
prepojená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou variabilnosť dispozície bez nosných stien čo tiež pridáva i cenovej
úspore bez vnútorných základov jednoduchý tvar strechy
konštrukcia krovu ktorú tvorí zavesený zateplený sádrokartón bez
stropnej dosky veľkú izbu je možné stavebne predeliť a vytvoriť
tak samostatný šatník, sklad, alebo pracovný kút samostatné WC je možné zväčšiť i o šatník zádveria v časti povaly
je rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom
zo zádveria prístrešok pre auto je riešený formou zastrešenej
pergoly

.

.

.

....

.

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
17 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 63.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

129.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 105.8 m2]

..
..
..
..
.

88 500 €
122 900 €
141 300 €
67 600 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

129.3 m2

zastavaná plocha s garážou

152.0 m2

obostavaný priestor

678.7 m3

celková úžitková plocha

129.2 m2

celková obytná plocha

65.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.290 m

sklon strechy

25°

.

bezkonkurenčnou výhodou je veľká podkrovná miestnosť prístupná schodiskom vhodná ako pracovňa či hobby-miestnosť moderná obývacia izba s krbom, jedálňou a čiastočne oddelenou
kuchyňou dôsledne oddelená denná a nočná časť s výnimkou strednej časti je celý dom navrhnutý bez stropnej konštrukcie
so zaveseným sadrokartónovým podhľadom

.

POSCHODIE
[celková plocha 23.4 m2]

...

.

BUNGALOV 1180

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

107 400 €
149 200 €
171 600 €
82 100 €
990 €
5 dní

BUNGALOV 1179

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

197.1 m2

obostavaný priestor

883.9 m3

celková úžitková plocha

127.6 m2

celková obytná plocha

77.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

160.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE
[celková plocha
160.7 m2]

A0

5.740 m
22°

.

kompaktná dispozícia s dvojgarážou šetrí miesto na pozemku
ekonomické riešenie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom, stropná konštrukcia je len nad strednou časťou, kde vytvára
skladovací priestor ďalšie skladovacie možnosti na galérii nad
garážou priestranná obývacia izba s krbom, jedálňou a čiastočne začlenenou kuchyňou, ktorú možno úplne stavebne oddeliť
zvýšený priestor nad obývacou izbou tri nadštandardne veľké
izby s komfortne vybavenou kúpeľňou, dôsledne oddelené od
dennej časti technická miestnosť využiteľná aj ako sklad alebo šatník kompaktné riešenie prispieva k úspore vykurovacích
nákladov

.

.

.

.....

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
27 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

166
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

96.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 96.8 m2]

..
..
..
..
.

73 900 €
102 600 €
118 000 €
56 400 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

119.3 m2

zastavaná plocha s garážou

137.2 m2

obostavaný priestor

575.6 m3

celková úžitková plocha

96.8 m2

celková obytná plocha

62.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.150 m

sklon strechy

22°

.

. .

nadštandardné množstvo odkladacích priestorov vhodný aj na
úzke pozemky dom je možné orientovať aj obývacou izbou
do ulice
ekonomické riešenie bez stropnej konštrukcie so
zaveseným sadrokartónovým podhľadom
moderný obytný
priestor s krbom, jedálňou a čiastočne začlenenou kuchyňou,
ktorú možno úplne stavebne oddeliť

...

.

BUNGALOV 1178

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
20 €/mesiac
plynový kotol
29 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

58 500 €
81 300 €
93 500 €
44 700 €
990 €
5 dní

BUNGALOV 1177

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

70.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE
[celková plocha 70.6 m2]

88.0 m2

zastavaná plocha s garážou

114.0 m2

obostavaný priestor

397.0 m3

celková úžitková plocha

70.6 m2

celková obytná plocha

46.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

4.650 m

sklon strechy

.
.
. ...

A0

22°

minimum nosných prvkov a riešenie bez stropu zaručuje maximálnu úsporu stavebných nákladov malá výška domu šetrí vykurovacie náklady všetky inštalácie sústredené na jedno miesto
výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy vhodný aj na veľmi
malé pozemky nenáročná a rýchla realizácia vhodná aj pre svojpomocnú výstavbu

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
15 €/mesiac
plynový kotol
24 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

168
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

95.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

81 600 €
113 400 €
130 400 €
62 400 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

120.0 m2

zastavaná plocha s garážou

144.4 m2

obostavaný priestor

581.5 m3

celková úžitková plocha

95.3 m2

celková obytná plocha

62.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

5.030 m
25°

.

prehľadná dispozícia s oddelenou dennou a nočnou časťou zvýšený podhľad nad obývacou izbou, v ostatných miestnostiach je
rovný sadrokartónový podhľad dostatok úložných priestorov vo
forme vstavaných skríň ﬁnančne a stavebne nenáročné riešenie
bez stropnej konštrukcie krb v strede dispozície možno po úprave
využiť aj na vykurovanie

.. .
...

BUNGALOV 1176

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 95.3 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

90 500 €
125 700 €
144 500 €
69 100 €
990 €
5 dní

A0

117.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1175

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

142.4 m2

zastavaná plocha s garážou

170.0 m2

obostavaný priestor

649.8 m3

celková úžitková plocha

117.9 m2

celková obytná plocha

82.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.750 m

sklon strechy

22°

.

..

. .

obývacia izba s krbom, jedálňou a komfortnou kuchyňou sklad
potravín exteriérové žalúzie priestranné izby umiestnenie
krbu umožňuje vykurovanie domu v izbách tvorí podhľad zavesený sádrokartón, v obývacej miestnosti, kuchyni a jedálni zvýšený podhľad lemuje krov dom s minimom vnútorných nosných
stien a stĺpov bez pevnej stropnej konštrukcie, tá je len v časti
povaly na skladovanie nad halou prístupná skladacím schodiskom
pristavaná garáž

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
29 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 117.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

125.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

163.4 m2

obostavaný priestor

746.0 m3

celková úžitková plocha

110.2 m2

celková obytná plocha

69.7 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.765 m

sklon strechy

22°

..

.

Opticky prepojená presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou
a komfortnou kuchyňou sklad potravín umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu v obývacej miestnosti tvorí mierne zvýšený strop zavesený sádrokartón s možnosťou jeho dekoratívneho
stvárnenia a umiestnenia bodových svietidiel vysunutá strecha
slúži ako prístrešok i slnolam exteriérové žalúzie priestranné
izby dostatok skladovacích a úložných plôch v časti povaly je
pochôdzný rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z haly vstavaná garáž so skladovacou galériou stavebne
oddeliteľné technické zázemie namiesto vstavanej garáže je možné úpravou zrealizovať veľkú izbu prepojenú cez halu

.

.

.

. .
.

.

.
...

BUNGALOV 1174

A1

93 000 €
129 100 €
148 500 €
71 000 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac

PRÍZEMIE [celková plocha 125.9 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

73 400 €
102 000 €
117 300 €
56 100 €
1 290 €
6 týždňov

A0

96.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1173

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

125.4 m2

obostavaný priestor

561.1 m3

celková úžitková plocha

96.4 m2

celková obytná plocha

62.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.500 m

sklon strechy

22°

.

.
.

.

prízemný rodinný dom pre 4 člennú domácnosť jednoduchý tvar
malá zastavaná plocha vhodný na menšie stavebné parcely,
na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén obývacia izba s
presvetlenou jedálňou a opticky oddelenou kuchyňou, riešená
ako výhodne z troch strán osvetlený veľkopriestor so zvýšeným
stropom až po krov samostatný sklad potravín a samostatné
WC polovica domu prestropená pevným stropom, využiteľným
na skladovanie chodba v nočnej časti domu sprístupňuje spálne, kúpeľňu a samostatný šatník svetlovody zabezpečujú dostatok denného osvetlenia aj v strede dispozície

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 96.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

92.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

79 300 €
110 100 €
126 600 €
60 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

120.0 m2

obostavaný priestor

557.1 m3

celková úžitková plocha

92.3 m2

celková obytná plocha

66.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.
.
.
. ..
. .

A0

4.775 m
22°

jednoduchý prízemný rodinný dom pre 4 člennú domácnosť, vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén možno umiestniť
na užšie stavebné pozemky kompaktná dispozícia a úsporné komunikačné priestory strešnými oknami presvetlený obytný veľkopriestor s jedálňou a kuchyňou samostatný sklad potravín
prepojenie izieb s terasou strop -sadrokartónový obklad po krov a
zavesený podhľad v strednej časti domu denné osvetlenie svetlovodom v kúpeľni skladovacie priestory v povalovej časti, prístupné skladacími schodmi malé vzdialenosti rozvodov TÚV

PRÍZEMIE [celková plocha 92.3 m2]

.

...

BUNGALOV 1172

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

55 400 €
77 000 €
88 600 €
42 400 €
890 €
5 dní

BUNGALOV 1171

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

A1

62.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE
[celková plocha 62.6 m2]

78.8 m2

zastavaná plocha
obostavaný priestor

370.7 m3

celková úžitková plocha

62.6 m2

celková obytná plocha

43.3 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.825 m

sklon strechy

22°

..
. .

prízemný rodinný dom pre 3-4 člennú domácnosť do nízkej
zástavby, na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén malá
zastavaná plocha vhodný na úzke a stredne veľké pozemky
kompaktná dispozícia a úsporné komunikačné priestory rýchla
a ﬁnančne nenáročná výstavba jednoduchý tvar domu a strechy minimum nosných stien stropná konštrukcia - zavesený
sadrokartónový podhľad obývacia izba s jedálňou a kuchyňou
otvorená po krov, presvetlená strešnými oknami skladovacie
priestory v časti povaly, prístupné skladacím schodiskom malé
vzdialenosti rozvodov TÚV

.

.

.
.
.
...

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

174

© EUROLINE 2011

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

144.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

112 200 €
155 900 €
179 300 €
85 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

178.5 m2

obostavaný priestor

820.3 m3

celková úžitková plocha

113.8 m2

celková obytná plocha

69.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.210 m

sklon strechy

22°

.

dôsledne oddelená denná a nočná časť, pričom rodičovská spálňa
je oddelená a vybavená vlastnou kúpeľňou v strede domu
dominuje obytný veľkopriestor s priestrannou jedálenskou časťou,
nadväzujúc na kuchyňu vybavenú veľkou odvetranou špajzou
umiestnenie krbu v strede dispozície umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností vstavaná dvojgaráž ponúka dostatok
miesta veľmi užitočná technická miestnosť svetlovod zabezpečuje príjemné denné svetlo aj v strede dispozície

.

.

.

. ...

BUNGALOV 1088

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
24 €/mesiac
plynový kotol
34 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 144.5 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

56 000 €
77 800 €
89 500 €
42 800 €
890 €
5 dní

A1

65.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1087

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

83.3 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

103.5 m2

obostavaný priestor

401.3 m3

celková úžitková plocha

65.9 m2

celková obytná plocha

46.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1
5.320 m

sklon strechy

30°

.

kompaktný dom s jednoduchým tvarom zastrešenia je predpokladom rýchlej výstavby a nízkych vykurovacích nákladov zavesený sadrokartónový podhľad
spálne orientované do tichej
zadnej časti, v alternatíve bez prístrešku je možné dom osadiť
aj s obývacou izbou orientovanou dozadu krb v blízkosti dverí
do izieb umožňuje rýchle prehriatie domu

.

....

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
15 €/mesiac
plynový kotol
23 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 65.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

130.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

96 700 €
134 300 €
154 500 €
73 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

161.5 m2

obostavaný priestor

732.7 m3

celková úžitková plocha

114.9 m2

celková obytná plocha

68.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.100 m

sklon strechy

22°

.

..

vhodný na stredne veľké pozemky rozdelená denná a nočná
časť kompaktná dispozícia, dobrý pomer obytnej a úžitkovej
plochy opticky prepojená obývacia izba s krbom a jedálňou
kuchyňu je možné stavebne oddeliť od obytného priestoru
sklad potravín krb umožňuje vykurovanie domu v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím
schodiskom chodba a kúpeľňa dosvetlená svetlovodom výhodou je prepojenie garáže s kuchyňou cez uzavretý skladovací
ﬁlter namiesto vstavanej garáže je možné úpravou zrealizovať
veľkú izbu prepojenú cez zádverie, alebo halu

.

.

.

.

.

.

.

BUNGALOV 1086

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 130.5 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

84 000 €
116 600 €
134 100 €
64 100 €
990 €
5 dní

BUNGALOV 1085

Všetky ceny sú s DPH

.
.

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

135.3 m2

obostavaný priestor

607.7 m3

celková úžitková plocha

90.5 m2

celková obytná plocha

59.2 m2

107.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE
[celková plocha 107.3 m2]

A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.225 m

sklon strechy

22°

.

. .

vhodný na stredne veľké pozemky rozdelená denná a nočná časť
opticky prepojená obývacia izba s krbom a jedálňou kuchyňu
je možné stavebne oddeliť od obytného priestoru sklad potravín
v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom chodba a kúpeľňa dosvetlená svetlovodom namiesto vstavanej garáže je možné úpravou zrealizovať
veľkú izbu prepojenú cez zádverie technicky jednoduchá, rýchla
realizácia kombinácia stavebných konštrukcií s nadštandardnými
tepelno-technickými vlastnosťami je predpokladom minimalizovania spotreby energie na vykurovanie

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

105.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

130.0 m2

zastavaná plocha s garážou

153.6 m2

obostavaný priestor

649.6 m3

celková úžitková plocha

105.4 m2

celková obytná plocha

70.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1
5.630 m

sklon strechy

22°

.

nad väčšou časťou pôdorysu je pevný strop, ktorý poskytuje dostatok skladovacieho priestoru obytný veľkopriestor bez stropnej konštrukcie je otvorený až po krov, je však možné ho uzavrieť
zaveseným podhľadom nočná časť oddelená od dennej časti
samostatná technická miestnosť, šatník a špajza podlahové
vykurovanie, kondenzačný plynový kotol alt. tepelné čerpadlo
kompaktný pôdorys spolu s jednoduchým tvarom zastrešenia sú
predpokladom nenáročnej výstavby

.

.

.

...

.

BUNGALOV 1084

A1

91 400 €
127 000 €
146 000 €
69 800 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 105.4 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2010
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

65 000 €
90 300 €
103 900 €
49 700 €
990 €
5 dní

BUNGALOV 1083

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

110.3 m2

zastavaná plocha s garážou

131.3 m2

obostavaný priestor

506.4 m3

celková úžitková plocha

90.5 m2

celková obytná plocha

69.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

90.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRÍZEMIE [celková plocha 90.5 m2]

A0
5.590 m
22°

.

vďaka eliminácii vnútorných nosných stien je možná variabilita
priestoru a bez nutnosti zmeny statiky hlavný obytný priestor
tvorí obývacia izba s jedálenskou časťou a kuchyňou, umiestnenie
krbu v strede dispozície umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností svetlovod zabezpečuje denné svetlo aj v strede
dispozície projekt možno objednať aj s doplnenými stenami
a väznicovým krovom (požiadavku vyznačiť v objednávke)

. .

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
18 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

180

© EUROLINE 2010

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

92.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

73 200 €
101 600 €
116 800 €
55 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

114.0 m2

zastavaná plocha s prístreškom

133.2 m2

obostavaný priestor

513.9 m3

celková úžitková plocha

92.5 m2

celková obytná plocha

64.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.765 m

sklon strechy

22°

.

malá zastavaná plocha, vhodný aj na úzke a malé parcely kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory, výborný pomer
obytnej a úžitkovej plochy opticky prepojená presvetlená obývacia izba so zvýšeným stropom, s krbom, jedálňou a kuchyňou
sklad potravín podlahové vykurovanie, plynový kotol alt.
tepelné čerpadlo dom je bez stropnej konštrukcie - zavesený
sádrokartón v časti haly - povaly je pochôdzný rošt vhodný
na skladovanie prístupný skladacím schodiskom
technicky
veľmi jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia

.

.
.
.

.

BUNGALOV 1082

A0

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
28 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku
PRÍZEMIE [celková plocha 92.5 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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181

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

67 900 €
94 300 €
108 400 €
51 800 €
890 €
5 dní

A1

86.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1081

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

108.4 m2

zastavaná plocha s prístreškom

124.3 m2

obostavaný priestor

511.3 m3

celková úžitková plocha

86.8 m2

celková obytná plocha

63.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE [celková plocha 86.8 m2]

4.980 m

sklon strechy

22°

.

kompaktný pôdorys s malou zastavanou plochou jednoduchý
tvar zastrešenia a úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie sú
predpokladom rýchlej a ﬁnančne nenáročnej výstavby strop vo
forme zaveseného podhľadu priestor obývacej izby dosahuje
výšku až po krov dôsledne oddelená nočná časť orientovaná do tichej zadnej časti výborný pomer obytnej a úžitkovej
plochy

. .
...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

93.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 93.3 m2]

..
..
..
..
.

77 300 €
107 400 €
123 500 €
59 100 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

119.9 m2

zastavaná plocha s garážou

149.2 m2

obostavaný priestor

574.4 m3

celková úžitková plocha

93.3 m2

celková obytná plocha

61.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.710 m

sklon strechy

.

A0
22°

.

kompaktný pôdorys s malou zastavanou plochou jednoduchý
tvar zastrešenia vhodný aj na nepriaznivo orientované pozemky
so vstupom z oslnenej strany pevná stropná konštrukcia nad
celým pôdorysom je zárukou celoročne príjemnej klímy a zároveň rozširuje skladovacie možnosti všetky spálne orientované
do tichej zadnej časti kompaktný tvar je predpokladom úspory
vykurovacích nákladov

.

.... .

BUNGALOV 1080

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2010
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

89 000 €
123 600 €
142 100 €
68 000 €
990 €
5 dní

A0

107.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1079

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

145.0 m2

obostavaný priestor

700.8 m3

celková úžitková plocha

107.4 m2

celková obytná plocha

69.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0
5.800 m

sklon strechy

22°

..

.

priestor obývacej izby je zvýšený až po krov kuchyňu možno
stavebne oddeliť priečkou nad polovicou domu je pevný strop
využiteľný pre skladovanie v alternatíve s dvojgarážou / prístreškom jej výhodná poloha v prednej časti domu umožňuje
osadenie aj na úzky pozemok

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 107.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

86.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha
86.6 m2]

..
..
..
..
.

73 200 €
101 700 €
116 900 €
55 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

112.5 m2

zastavaná plocha s garážou

143.4 m2

obostavaný priestor

492.8 m3

celková úžitková plocha

86.6 m2

celková obytná plocha

56.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0
4.890 m

sklon strechy

22°

.

rozdelená denná a nočná časť kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory, výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy
obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad potravín
dostatok skladovacích a úložných plôch – samostatný šatník
v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný na skladovanie prístupný
skladacím schodiskom technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne
nenáročná realizácia

..

.

....

.

BUNGALOV 1078

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2010
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

84 500 €
117 400 €
135 000 €
64 600 €
890 €
5 dní

A1

97.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1077

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

137.6 m2

zastavaná plocha s garážou

158.7 m2

obostavaný priestor

566.0 m3

celková úžitková plocha

97.8 m2

celková obytná plocha

66.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.940 m

sklon strechy

.

A1
12°

jednoduchý tvar zastrešenia minimalizuje nevyužiteľný priestor
pod strechou úsporné riešenie bez stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom v časti podstrešného
priestoru je odkladací priestor prístupný z chodby skladacím schodiskom priestor obývacej izby a kuchyne dosahuje výšku až
po krov veľké zasklené plochy chránené krytou terasou

..

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 97.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH

186
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

122.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 122.4 m2]

..
..
..
..
.

88 100 €
122 300 €
140 700 €
67 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

150.0 m2

zastavaná plocha s garážou

175.0 m2

obostavaný priestor

683.6 m3

celková úžitková plocha

106.4 m2

celková obytná plocha

72.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.625 m

sklon strechy

.

A0
22°

.

.

kompaktná zastavaná plocha rozdelená denná a nočná časť
sklad potravín v časti povaly je pochôdzný rošt na skladovanie
prístupný skladacím schodiskom polovica domu má keramický
strop, a polovica je bez stropnej konštrukcie - zavesený sádrokartón, čo pri stavebnej úprave umožňuje tieto varianty kombinovať
namiesto vstavanej garáže je možné úpravou zrealizovať veľkú
izbu prepojenú cez zádverie, alebo halu

.

.

...

BUNGALOV 1076

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

85 600 €
118 900 €
136 700 €
65 400 €
990 €
5 dní

A0

98.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1075

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

130.8 m2

zastavaná plocha s garážou

151.8 m2

obostavaný priestor

501.2 m3

celková úžitková plocha

98.5 m2

celková obytná plocha

63.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.200 m

sklon strechy

22°

.
.
.
.
.
...

kompaktný tvar, nenáročná výstavba dom možno umiestniť aj
na užšie stavebné pozemky, oddelená časť rodičovskej spálne
s vlastnou kúpeľňou obývacia izba so zvýšeným stropom, nad
jedálenskou časťou dvojica strešných okien umiestnenie krbu
v strede dispozície umožňuje vykurovanie miestností kuchyňu
dopĺňa odvetraná špajza dostatok úložného priestoru neobytné podkrovie prístupné stropnými skladacími schodmi ponúka
ďalší skladovací priestor

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 98.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

119.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

75 600 €
105 000 €
120 700 €
57 700 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

143.5 m2

obostavaný priestor

648.0 m3

celková úžitková plocha

119.3 m2

celková obytná plocha

82.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.540 m

sklon strechy

22°

..

vďaka eliminácii vnútorných nosných stien je možná variabilita
priestoru bez obmedzenia a bez nutnosti zmeny statiky kompaktná dispozícia, oddelená denná a nočná časť domu v dennej časti
dominuje veľkopriestor obývacej izby s jedálenskou časťou a s krbom umiestnenie krbu v strede dispozície umožňuje vykurovanie
miestností veľká a komfortne vybavená kuchyňa s odvetranou
špajzou svetlovod zabezpečuje denné svetlo aj v strede dispozície v alt. s väznicovým krovom je neobytné podkrovie prístupné
stropnými skladacími schodmi projekt možno objednať aj s doplnenými vnútornými nosnými stenami a väznicovým krovom (požiadavku je potrebné vyznačiť v objednávke)

. .
..

PRÍZEMIE [celková plocha 119.3 m2]

.

BUNGALOV 1074

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2010
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

66 000 €
91 700 €
105 500 €
50 500 €
990 €
5 dní

A0

97.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 1073

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

118.8 m2

zastavaná plocha s garážou

152.0 m2

obostavaný priestor

616.6 m3

celková úžitková plocha

97.7 m2

celková obytná plocha

63.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.590 m

sklon strechy

.

22°

kompaktná dispozícia, oddelená časť rodičovskej spálne s vlastnou
kúpeľňou veľká obývacia izba priamo nadväzuje na terasu, krb
v strede dispozície vďaka eliminácii vnútorných nosných stien
je možná voľná variabilita priestoru bez obmedzenia a bez nutnosti
zmeny statiky svetlovod zabezpečuje denné svetlo aj v strede
dispozície 2 solárne kolektory na ohrev úžitkovej vody projekt
možno objednať aj s doplnenými stenami a väznicovým krovom
(požiadavku vyznačiť v objednávke)

. .

.

...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 97.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

93.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

116.0 m2

zastavaná plocha s garážou

144.0 m2

obostavaný priestor

492.2 m3

celková úžitková plocha

93.7 m2

celková obytná plocha

64.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1
4.800 m

sklon strechy

22°

.

..

kompaktná dispozícia hlavný obytný veľkopriestor je funkčne delený ale opticky prepojený kuchyňa vybavená špajzou,
z jedálne je priamy vstup na terasu umiestnenie krbu v strede
dispozície umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností
svetlovod zabezpečuje príjemné denné svetlo aj v strede dispozície
neobytné podkrovie prístupné stropnými skladacími
schodmi ponúka ďalší skladovací priestor

.

.

...

BUNGALOV 1072

A1

71 600 €
99 500 €
114 400 €
54 700 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 93.7 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

77 300 €
107 400 €
123 500 €
59 100 €
1 290 €
6 týždňov

A0

106.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 1071

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

128.4 m2

obostavaný priestor

630.3 m3

celková úžitková plocha

106.5 m2

celková obytná plocha

80.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.470 m

sklon strechy

22°

.
.

kompaktná dispozícia, veľká obývacia izba s krbom v strede
domu, priestranná jedáleň a kuchyňa vďaka eliminácii vnútorných nosných stien je možná variabilita priestoru bez obmedzenia a bez nutnosti zmeny statiky krb v strede dispozície
umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností neobytné
podkrovie prístupné stropnými skladacími schodmi ponúka veľa
skladovacieho priestoru projekt možno objednať aj s doplnenými vnútornými nosnými stenami a väznicovým krovom (potrebné
vyznačiť v objednávke)

.
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 106.5 m2]
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

46.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

40 600 €
56 400 €
64 900 €
31 000 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

2

zastavaná plocha

59.4 m2

zastavaná plocha s garážou

79.7 m2
259.3 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

46.2 m2

celková obytná plocha

30.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.360 m

sklon strechy

..

22°

.

vhodný i ako chata malá zastavaná plocha, vhodný aj na veľmi
úzke a malé parcely bez vnútorných nosných stien obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou dom je bez stropnej
konštrukcie - zavesený sádrokartón
minimálne vzdialenosti
rozvodov TUV technicky veľmi jednoduchá, rýchla a ﬁnančne
nenáročná realizácia je vhodná pre svojpomocnú výstavbu
nadštandardné tepelno-technické vlastnosti

.

..

...

.

BUNGALOV 1070

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
20 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 46.2 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

105 400 €
146 400 €
168 400 €
80 500 €
1 290 €
6 týždňov

A0

128.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 981

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

205.4 m2

zastavaná plocha s garážou

226.5 m2

obostavaný priestor

859.6 m3

celková úžitková plocha

128.0 m2

celková obytná plocha

92.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

6.025 m

sklon strechy

22°

.

hlavný obytný priestor tvorí priestranná obývacia izba s jedálňou, priamo prepojená s krytou terasou dom je navrhnutý bez
stropnej konštrukcie ťažisko domu tvorí priestor obývacej izby
spojenej s jedálňou, kuchyňou a terasou
kuchyňu je možné
stavebne oddeliť priečkou nočná časť s kúpeľňou a šatníkom
je oddelená a sústredená v tichej časti domu pridanú hodnotu
dodáva terasa na ktorú je prístup okrem obyvačky aj z rodičovskej
spálne a izby

.

.

...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
27 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 128.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

194

© EUROLINE 2009

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

138.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

167.1 m2

obostavaný priestor

834.0 m3

celková úžitková plocha

109.0 m2

celková obytná plocha

69.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.630 m

sklon strechy

22°

.

prízemný dom určený do nízkej zástavby na prevažne rovinatý terén určený pre 4 člennú rodinu vhodný na úzke a stredne veľké
pozemky kompaktná dispozícia i zastavaná plocha opticky
prepojená obývacia izba s krbom a jedálňou sklad potravín
komfortná dvojgaráž umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie
domu terasu chráni vysunutá strecha ktorá slúži ako prístrešok
i slnolam podlahové kúrenie malé vzdialenosti rozvodov TUV
v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom technicky jednoduchá, rýchla a
ﬁnančne nenáročná realizácia

.

.

..

.

.

. .

.
....

BUNGALOV 980

A1

101 200 €
140 500 €
161 600 €
77 300 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
43 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 138.5 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

71 800 €
99 700 €
114 700 €
54 900 €
1 290 €
6 týždňov

A0

100.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Vetranie
s rekuperáciou tepla

BUNGALOV 979

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

141.2 m2

zastavaná plocha s garážou

169.3 m2

obostavaný priestor

569.6 m3

celková úžitková plocha

100.3 m2

celková obytná plocha

58.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

5.080 m
22°

.

dom s prakticky riešenou dispozíciou otvorenou do záhrady
veľká obývacia izba s jedálňou a izba je prostredníctvom bohatého presklenia prepojená s krytou terasou dom je čiastočne
navrhnutý bez stropnej konštrukcie podstrešný priestor môže
slúžiť ako dalšia úložná možnosť obývacia izba je vzdušná aj
vďaka priehľadu do krovu, je v nej možné realizovať aj zavesený
podhľad ako v ostatných častiach domu alebo dotvoriť a presvetliť
izbu strešnými oknami samostatná kuchyňa opticky komunikuje
s hlavným obytným priestorom

.
.
.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
21 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 100.3 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

189.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

250.7 m2
1094.3 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

157.6 m2

celková obytná plocha

108.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A1

5.405 m
15°

..
.
. .

vhodný na stredne veľké pozemky kompaktná zastavaná plocha rozdelená denná a nočná časť kompaktná dispozícia,
dobrý pomer obytnej a úžitkovej plochy presvetlený efektný reprezentačný veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v obývacej izbe s jedálňou a kuchyňou sklad potravín umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu dostatok skladovacích
a úložných plôch komfortná dvojgaráž nad dvojgarážou je
možnosť vytvorenia galérie na skladovanie samostatná technická miestnosť komfortné vnútorné priestory uspokoja aj tých
najnáročnejších terasu chráni vysunutá strecha ktorá slúži ako
prístrešok i slnolam dom je bez stropnej konštrukcie - zavesený
sádrokartón minimum nosných stien

.

.

.. .

..

.

BUNGALOV 978

A1

123 100 €
171 000 €
196 600 €
94 000 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
50 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 189.9 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

82 800 €
115 000 €
132 200 €
63 200 €
890 €
5 dní

A1

95.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 977

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

131.0 m2

zastavaná plocha s garážou

164.3 m2

obostavaný priestor

553.9 m3

celková úžitková plocha

95.8 m2

celková obytná plocha

67.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.250 m

sklon strechy

22°

. .

malá zastavaná plocha, vhodný aj na úzke a malé parcely
kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory výborný
pomer obytnej a úžitkovej plochy opticky prepojená obývacia
izba s krbom a jedálňou oddelenú kuchyňu je možné stavebne
prepojiť s obytným priestorom a tento priestor tak úplne otvoriť
sklad potravín terasu chráni vysunutá strecha ktorá slúži ako
prístrešok i slnolam v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný
na skladovanie prístupný skladacím schodiskom namiesto pristavanej garáže je možné úpravou zrealizovať veľkú izbu

.

..

.

.

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
30 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 95.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

71.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 71.2 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

89.3 m2
395.4 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

71.2 m2

celková obytná plocha

51.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.700 m

sklon strechy

22°

.

.

kompaktná dispozícia
umiestnenie krbu v strede dispozície
umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností obývacia
izba má oddelenú jedálenskú časť kuchyňa funkčne spojená
s jedálňou v zádverí je riešená praktická vstavaná skriňa
kúpeľňa vybavená vaňou aj sprchou ale navrhnuté je aj samostatné wc ekonomické riešenie bez stropnej konštrukcie
veľká terasa je prístupná z obývacej izby ale aj zo zadnej izby
technicky veľmi jednoduchá konštrukcia, kompaktný tvar a jednoduchá strecha sú predpokladom rýchlej a ﬁnančne nenáročnej
výstavby ideálne aj pre svojpomocnú výstavbu

.

.
.

.

.

.
.

BUNGALOV 976

A1

60 700 €
84 300 €
96 900 €
46 300 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
25 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

104 600 €
145 300 €
167 100 €
79 900 €
890 €
5 dní

A1

135.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 975

Všetky ceny sú s DPH

..

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

179.6 m2

obostavaný priestor

785.9 m3

celková úžitková plocha

118.5 m2

celková obytná plocha

78.7 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.230 m

sklon strechy

22°

.

vhodný na stredne veľké pozemky rozdelená denná a nočná časť
kompaktná dispozícia, dobrý pomer obytnej a úžitkovej plochy
opticky prepojená obývacia izba s krbom a jedálňou oddelenú
kuchyňu je možné stavebne prepojiť s obytným priestorom sklad
potravín krb umožňuje vykurovanie domu dostatok odkladacieho priestoru priestranná garáž s možnosťou vytvorenia galérie
na skladovanie terasu chráni vysunutá strecha ktorá slúži ako
prístrešok i slnolam dom je bez stropnej konštrukcie - zavesený
sádrokartón, strop je len v časti povaly na skladovanie nad halou
prístupné skladacím schodiskom technicky jednoduchá, rýchla
realizácia

. .
..
...

..
.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 135.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

100.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 100.8 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

143.0 m2

zastavaná plocha s garážou

170.7 m2

obostavaný priestor

591.5 m3

celková úžitková plocha

100.8 m2

celková obytná plocha

66.7 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

4.880 m

sklon strechy

.

22°

.
.

obývacia izba s jedálňou a krbom je spojená s priestrannou krytou
terasou kuchyňu je možné stavebne oddeliť priečkou nočná
časť s komfortnou kúpeľňou je dôsledne oddelená od dennej časti
dom je navrhnutý bez pevnej stropnej konštrukcie - strop
v celom dome tvorí zavesený sadrokartónový podhľad napriek
malej zastavanej ploche dom ponúka komfortné izby, samostatnú
kuchyňu so skladom potravín a malú technickú miestnosť

.

BUNGALOV 974

A1

83 300 €
115 700 €
133 000 €
63 600 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

96 600 €
134 100 €
154 200 €
73 700 €
890 €
5 dní

A1

109.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 973

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

147.6 m2

zastavaná plocha s garážou

175.3 m2

obostavaný priestor

682.7 m3

celková úžitková plocha

109.0 m2

celková obytná plocha

72.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.520 m

sklon strechy

.

A1
22°

priestranná obývacia izba s jedálňou, priamo prepojená s krytou terasou komfortná kuchyňa opticky spojená s obývacou
izbou, je však možné ju stavebne úplne oddeliť nočná časť je
dôsledne oddelená od dennej časti pevný strop navrhnutý nad
nočnou časťou, vytvárajúci povalový priestor zvyšné časti sú
zastropené zaveseným sadrokartónovým podhľadom, v obývacej
izbe je možné otvoriť priestor až do krovu spolu s presvetlením
strešnými oknami

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 109.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

95.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 95.4 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

133.0 m2

zastavaná plocha s garážou

154.9 m2

obostavaný priestor

558.2 m3

celková úžitková plocha

95.4 m2

celková obytná plocha

61.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.080 m

sklon strechy

22°

.

vďaka malej šírke a bočným stenám bez okien vhodný aj na užšie
stavebné parcely jednoduchý nosný systém bez stropnej konštrukcie s jednoduchým tvarom zastrešenia strop v celom dome
tvorí zavesený sadrokartónový podhľad kompaktná dispozícia
s malými chodbami je zárukou úspory vykurovacích nákladov
krytá terasa v zadnej časti denná a nočná časť sú dôsledne
oddelené napriek malej rozlohe má dom plnohodnotnú samostatnú kuchyňu so skladom potravín

.

.

..

.

BUNGALOV 972

A1

77 400 €
107 500 €
123 600 €
59 100 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
30 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

92 400 €
128 400 €
147 700 €
70 600 €
990 €
5 dní

A0

114.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 971

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

151.6 m2

zastavaná plocha s garážou

177.6 m2

obostavaný priestor

645.5 m3

celková úžitková plocha

114.7 m2

celková obytná plocha

75.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.550 m

sklon strechy

.
.
. .

A0
22°

vďaka bočným stenám bez okien do obytných priestorov vhodný
aj na užšie pozemky technická miestnosť a množstvo priestoru
pre vstavané skrine prevažná časť domu je riešená bez stropnej
konštrukcie
pevný strop nad malou časťou domu vytvára
povalový priestor
stropné podhľady sú znížené zaveseným
sadrokartónom, v obývacej izbe je možné otvoriť priestor až do
krovu spolu s presvetlením strešnými oknami

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
24 €/mesiac
plynový kotol
34 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 114.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

112.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

145.5 m2

zastavaná plocha s garážou

175.1 m2

obostavaný priestor

681.0 m3

celková úžitková plocha

112.3 m2

celková obytná plocha

75.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.670 m

sklon strechy

22°

. . .

kompaktný pôdorys s veľkými izbami, plnohodnotným príslušenstvom a minimálnymi komunikačnými priestormi prevažná časť
domu je riešená bez stropnej konštrukcie pevný strop navrhnutý nad malou časťou domu vytvára povalový priestor stropné
podhľady sú znížené zaveseným sadrokartónom, v obývacej izbe
je možné otvoriť priestor až do krovu kuchyňu je možné stavebne oddeliť priečkou krytá terasa prístupná z jedálne a obývacej izby

... .

.

BUNGALOV 969

A1

97 600 €
135 600 €
155 900 €
74 600 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
42 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 112.3 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

86 500 €
120 200 €
138 200 €
66 100 €
890 €
5 dní

A1

112.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 968

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

148.2 m2

zastavaná plocha s garážou

167.0 m2

obostavaný priestor

623.6 m3

celková úžitková plocha

112.9 m2

celková obytná plocha

77.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.820 m

sklon strechy

12°

.

dôsledné oddelenie dennej a nočnej časti vzdušná obývacia
izba s jedálňou a kuchyňou sú spojené do moderne poňatého
veľkopriestoru v prípade potreby je možné kuchyňu stavebne
oddeliť priečkou veľké zasklené plochy a krytá terasa orientovaná do tichej zadnej časti dom je navrhnutý bez stropnej
konštrukcie hlavný obytný priestor dosahuje plnú výšku až po
krov, v ostatných častiach domu je strop znížený zaveseným
podhľadom

..

.
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
39 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 112.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH

206
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

105.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 105.1 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

142.8 m2

zastavaná plocha s garážou

163.9 m2

obostavaný priestor

663.0 m3

celková úžitková plocha

105.1 m2

celková obytná plocha

64.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.350 m

sklon strechy

22°

.

nočná časť dôsledne oddelená od dennej časti hlavný obytný
priestor je spolu s rodičovskou spálňou orientovaný na čiastočne
prekrytú terasu dom je navrhnutý bez stropnej konštrukcie,
čo spolu s jednoduchým tvarom zastrešenia prispieva k úspore
materiálu podstrešný priestor je znížený zaveseným sadrokartónovým podhľadom priestor obývacej izby je vzdušný aj vďaka
priehľadu do krovu, je však možné aj tu realizovať zavesený podhľad samostatný šatník a sklad potravín

.

.

.

.

BUNGALOV 967

A1

88 500 €
122 900 €
141 300 €
67 600 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

79 000 €
109 700 €
126 100 €
60 300 €
890 €
5 dní

A1

105.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 966

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

134.9 m2

zastavaná plocha s garážou

155.2 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

172.4 m2

obostavaný priestor

647.7 m3

celková úžitková plocha

105.2 m2

celková obytná plocha

64.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.560 m

sklon strechy

PRÍZEMIE
[celková plocha 105.2 m2]

30°

.

vhodný aj na úzke parcely hlavný obytný priestor orientovaný
do prednej časti domu umožňuje osadenie aj na nepriaznivo orientované parcely so vstupom z oslnenej strany dom je navrhnutý bez stropnej konštrukcie nočná časť oddelená a orientovaná do tichej zadnej časti technická miestnosť a samostatný
šatník

...

..

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

208
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

115.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

149.5 m2

obostavaný priestor

609.0 m3

celková úžitková plocha

100.1 m2

celková obytná plocha

69.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.050 m

sklon strechy

22°

.

.

prízemný dom určený na prevažne rovinatý terén kompaktná
dispozícia umiestnenie krbu v strede dispozície umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností reprezentatívna obývacia
izba a jedáleň s dostatočným priestorom aj pre sviatočné stolovanie početnejšej rodiny kuchyňa je funkčne prepojená s obývacou izbou, pričom je opticky oddelená veľká, sčasti prekrytá
terasa dopĺňa obývaciu izbu, je prepojená cez veľkú presklenú
plochu, ponúka ideálny priestor pre celú rodinu ekonomické
riešenie bez stropnej konštrukcie strešné okná v obývacej izbe
efektne dosvetľujú priestor aj do hĺbky komfortne vybavená
veľká kúpeľňa vstavaná garáž je prístupná zo vstupnej chodby

.

.

...

.

.

BUNGALOV 964

A1

93 900 €
130 400 €
150 000 €
71 700 €
890 €
5 dní

. . .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
34 €/mesiac

PRÍZEMIE [celková plocha 115.0 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

72 700 €
101 000 €
116 200 €
55 600 €
890 €
5 dní

A1

89.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 963

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

112.0 m2

zastavaná plocha s garážou

140.0 m2

obostavaný priestor

494.0 m3

celková úžitková plocha

89.7 m2

celková obytná plocha

62.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.600 m

sklon strechy

22°

.

.
.

kompaktná dispozícia
umiestnenie krbu v strede dispozície
umožňuje vykurovanie aj priľahlých miestností
priestranná
obývacia izba prepojená s kuchyňou, jedálňou a veľkou terasou
v obývacej izbe 2 strešné okná efektne osvetľujú miestnosť aj
do hĺbky kuchyňu dopĺňa odvetraná špajza
ekonomické
riešenie bez stropnej konštrukcie

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
31 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 89.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

98.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 98.2 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

127.5 m2

obostavaný priestor

583.1 m3

celková úžitková plocha

81.6 m2

celková obytná plocha

50.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.240 m

sklon strechy

22°

.

.

kompaktná dispozícia
umiestnenie krbu v strede dispozície
umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností priestranná obývacia izba prepojená s kuchyňou, jedálňou a veľkou terasou vstavaná garáž je v prednej časti rozšírená pre potreby
uskladnenia neobytné podkrovie prístupné stropnými skladacími schodmi ponúka veľa skladovacieho priestoru technicky
jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia je vhodná aj
pre svojpomocnú výstavbu

. .

...

.

BUNGALOV 962

A1

80 900 €
112 400 €
129 300 €
61 800 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
34 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

77 700 €
107 900 €
124 100 €
59 400 €
890 €
5 dní

A1

104.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 961

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

126.6 m2

zastavaná plocha s garážou

148.5 m2

obostavaný priestor

579.1 m3

celková úžitková plocha

104.0 m2

celková obytná plocha

69.3 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.500 m

sklon strechy

22°

.

.
.
.
..

kompaktná zastavaná plocha
malé komunikačné priestory,
výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy opticky prepojená
presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad
potravín samostatná technická miestnosť, i šatník dom je bez
stropnej konštrukcie - zavesený sádrokartón minimum nosných
stien minimálne vzdialenosti rozvodov TUV namiesto pristavanej garáže je možné úpravou zrealizovať veľkú izbu prepojenú
cez šatník technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná
realizácia

.

.

.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 104.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

92.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 92.7 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

132.0 m2

zastavaná plocha s garážou

164.5 m2

obostavaný priestor

509.0 m3

celková úžitková plocha

92.7 m2

celková obytná plocha

67.8 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.200 m

sklon strechy

22°

.

kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory, výborný
pomer obytnej a úžitkovej plochy opticky prepojená presvetlená
obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou sklad potravín
terasu chráni vysunutá strecha ktorá slúži ako prístrešok i slnolam
dom je bez stropnej konštrukcie - zavesený sádrokartón minimálne vzdialenosti rozvodov TUV technicky jednoduchá, rýchla
a ﬁnančne nenáročná realizácia namiesto pristavanej garáže
je možné úpravou zrealizovať veľkú izbu, prípadne samostatnú
obytnú jednotku

.

...

.

..

.

.

BUNGALOV 960

A1

77 500 €
107 700 €
123 900 €
59 300 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

72 800 €
101 100 €
116 300 €
55 600 €
890 €
5 dní

A1

86.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 883

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

108.6 m2

zastavaná plocha s garážou

131.9 m2

obostavaný priestor

535.8 m3

celková úžitková plocha

86.9 m2

celková obytná plocha

60.3 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.130 m

sklon strechy

22°

.

.

malá zastavaná plocha, vhodný na úzke a malé parcely rozdelená denná a nočná časť kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory, výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy
opticky prepojená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu v časti povaly
je pochôdzný rošt vhodný na skladovanie technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia je vhodná pre svojpomocnú výstavbu

...

. .

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
33 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 86.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

134.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

186.0 m2

zast. plocha s pristavanou garážou

213.1 m2

obostavaný priestor

763.5 m3

celková úžitková plocha

115.4 m2

celková obytná plocha

74.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.560 m

sklon strechy

22°

.

..

vhodný na stredne veľké pozemky rozdelená denná a nočná časť opticky prepojená obývacia izba s krbom, jedálňou
a kuchyňou krb umožňuje vykurovanie domu samostatná
technická miestnosť slúžiaca i ako sklad prístupná z exteriéru
terasu chráni vysunutá strecha, ktorá slúži ako prístrešok i slnolam
dom je bez stropnej konštrukcie časť priestoru nad garážou
je určená na skladovacie účely technicky jednoduchá, rýchla a
ﬁnančne nenáročná realizácia

.

.... .

.

.

BUNGALOV 882

A1

107 400 €
149 100 €
171 500 €
82 000 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
47 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 134.4 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

93 100 €
129 300 €
148 700 €
71 100 €
890 €
5 dní

A1

118.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 881

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

162.3 m2

zastavaná plocha s garážou

181.1 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

199.8 m2

obostavaný priestor

680.8 m3

celková úžitková plocha

118.7 m2

celková obytná plocha

73.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

4.980 m

PRÍZEMIE
[celková plocha 118.7 m2]

22°

.

. .

dom je bez stropnej konštrukcie s priestorom otvoreným do krovu
a s presvetlením strešnými oknami veľká krytá terasa jednoduché technické riešenie vhodné pre svojpomocnú výstavbu
praktická technická miestnosť kompaktný pôdorys je predpokladom tepelných úspor drevený obklad fasády je možné nahradiť
omietkou alebo iným typom obkladu

. . ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
42 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

119.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

163.7 m2

zastavaná plocha s garážou

181.7 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

199.7 m2

obostavaný priestor

743.0 m3

celková úžitková plocha

119.6 m2

celková obytná plocha

81.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.870 m

sklon strechy

22°

.

.

hlavný obytný priestor presvetlený z viacerých strán umožňuje variabilitu orientácie domu na svetové strany veľká krytá terasa
nad obývacou izbou je vynechaná stropná konštrukcia nočná časť
domu je úplne oddelená od dennej časti prednosťou domu je aj
praktická miestnosť pre domáce práce časť neobytného podkrovia
je využiteľná na skladovacie účely

.
.
...

.

BUNGALOV 880

A1

102 700 €
142 600 €
164 000 €
78 400 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
36 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 119.6 m2]

+550 €
+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

120 400 €
167 200 €
192 300 €
92 000 €
890 €
5 dní

A1

159.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 879

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

212.1 m2
1042.7 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

129.5 m2

celková obytná plocha

82.6 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

6.240 m
25°

.

napriek značnej rozlohe je dom vhodný aj na užšie pozemky
po menších úpravách vhodný aj pre osobu so zníženou
schopnosťou pohybu hlavný obytný priestor je situovaný do
tichej zadnej časti s priamym prepojením na krytú terasu nad
obývacou izbou a jedálňou je vynechaná stropná konštrukcia,
čo spolu s presvetlením strešnými oknami umocňuje dojem
otvoreného veľkopriestoru
detské izby spolu s kúpeľňou
tvoria samostatnú časť dispozície komfort rodičovskej spálne
zvyšuje samostatná kúpeľňa
časť neobytného podkrovia je
využiteľná na skladovacie účely prednosťou domu je aj technická miestnosť prístupná z krytej terasy, vhodná na skladovanie
záhradného nábytku a techniky

.

.

. .
..
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
43 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 159.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

118.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

154.9 m2

zastavaná plocha s garážou

172.9 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

190.9 m2

obostavaný priestor

744.6 m3

celková úžitková plocha

118.4 m2

celková obytná plocha

77.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

5.500 m
22°

.. .
.... .

vďaka malej šírke vhodný aj na užšie pozemky hlavný obytný
priestor je situovaný do tichej zadnej časti nad obývacou izbou
a jedálňou je vynechaná stropná konštrukcia detské izby spolu
s kúpeľňou tvoria samostatnú časť dispozície komfort rodičovskej
spálne zvyšuje samostatná kúpeľňa časť neobytného podkrovia
je využiteľná na skladovacie účely

BUNGALOV 878

A1

97 700 €
135 700 €
156 100 €
74 700 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
39 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 118.4 m2]

+550 €
+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

143 500 €
199 300 €
229 200 €
109 600 €
890 €
5 dní

A1

179.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 877

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

245.0 m2
1189.7 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

179.2 m2

celková obytná plocha

103.1 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.370 m

sklon strechy

22°

.

prízemný dom určený do nízkej zástavby na prevažne rovinatý terén, prípadne aj svahovitý terén rozdelená denná a nočná časť
kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory presvetlený veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v obývacej
izbe s jedálňou a kuchyňou terasu chráni vysunutá strecha,
ktorá slúži ako prístrešok i slnolam umiestnenie krbu umožňuje
vykurovanie domu v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný
na skladovanie dom je so suterénom, pri osadení do svahu
je možné vytvoriť dvojgaráž v suteréne
nad dvojgarážou je
možnosť vytvorenia galérie na skladovanie v zadnej časti izieb
je možné namiesto okien realizovať terasové dvere technicky
jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia

.

..

.

. .

..
.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
58 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 167.7 m2]

SUTERÉN
[celková plocha 42.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

166.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

212.0 m2

obostavaný priestor

991.7 m3

celková úžitková plocha

133.2 m2

celková obytná plocha

85.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.575 m

sklon strechy

22°

.

..
.. .

rozdelená denná a nočná časť kompaktná dispozícia opticky
prepojená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou komfortné izby umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu
v časti povaly je pochôdzný rošt vhodný na skladovanie terasu
chráni vysunutá strecha, ktorá slúži ako prístrešok i slnolam nad
dvojgarážou je otvorený strops možnosťou vytvorenia galérie na
skladovanie technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia je vhodná pre svojpomocnú výstavbu kombinácia
stavebných konštrukcií s nadštandardnými tepelno-technickými
vlastnosťami je predpokladom minimalizovania spotreby energie
na vykurovanie

.

.

BUNGALOV 876

A1

121 000 €
168 000 €
193 200 €
92 400 €
890 €
5 dní

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
39 €/mesiac

PRÍZEMIE [celková plocha 166.1 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

96 900 €
134 600 €
154 800 €
74 000 €
890 €
5 dní

A1

119.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 874

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

160.0 m2

zast. plocha s pristavanou garážou

190.0 m2

obostavaný priestor

728.5 m3

celková úžitková plocha

103.2 m2

celková obytná plocha

76.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

5.350 m
22°

.

.. .

malá zastavaná plocha
rozdelená denná a nočná časť
kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory opticky
prepojená obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu v časti povaly je
pochôdzný rošt vhodný na skladovanie terasu chráni vysunutá
strecha, ktorá slúži ako prístrešok i slnolam namiesto vstavanej
garáže je možné realizovať izbu technicky jednoduchá, rýchla
a ﬁnančne nenáročná realizácia je vhodná pre svojpomocnú
výstavbu

...

.

. ..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 119.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

154.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

210.8 m2

obostavaný priestor

947.7 m3

celková úžitková plocha

122.9 m2

celková obytná plocha

79.9 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.775 m

sklon strechy

22°

.

.

kompaktná dispozícia rozdelená denná a nočná časť presvetlený efektný veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom
v obývacej izbe s jedálňou a kuchyňou
umiestnenie krbu
umožňuje vykurovanie domu terasu chráni vysunutá strecha,
ktorá slúži ako prístrešok i slnolam v časti povaly je pochôdzný
rošt vhodný na skladovanie dom má dostatok skladovacích
a úložných plôch pri drobných stavebných úpravách je možné
prepojiť dverami dvojgaráž s halou technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia

.

.. .
.
....

BUNGALOV 873

A1

116 800 €
162 200 €
186 500 €
89 200 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
36 €/mesiac

PRÍZEMIE [celková plocha 154.8 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

88 700 €
123 200 €
141 700 €
67 800 €
990 €
5 dní

BUNGALOV 872

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

116.3 m2

zastavaná plocha s garážou

142.5 m2

obostavaný priestor

644.4 m3

celková úžitková plocha

131.0 m2

celková obytná plocha

80.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

131.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

PRÍZEMIE
[celková plocha 92.6 m2]

A0

6.930 m
35°

malá zastavaná plocha umožnuje umiestniť dom aj na malé stavebné pozemky umiestnenie krbu v strede dispozície umožňuje
vykurovanie priľahlých miestností v prízemí až 2 priestranné
izby presvetlený efektný veľkopriestor obývacej izby so zvýšeným stropom, priamo prepojený s kuchyňou aj veľkou prekrytou
terasou
prízemie ponúka plnohodnotný komfortný 3-izbový
byt, zobytnenie podkrovia je možné realizovať v druhej etape

.

...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
36 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 38.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

152.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

184.0 m2

obostavaný priestor

794.5 m3

celková úžitková plocha

118.1 m2

celková obytná plocha

83.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.870 m

sklon strechy

22°

.

rozdelená denná a nočná časť kompaktná dispozícia a malé
komunikačné priestory, výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy presvetlený efektný reprezentačný veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v obývacej izbe s jedálňou a kuchyňou
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu dom je bez
stropu, strop je len v časti povaly nad halou, určený na skladovanie, prístupný je skladacím schodiskom z haly je prístupný
aj príručný sklad dvojgaráž je možné po drobných úpravách
prepojiť dverami so záverím nad dvojgarážou je možnosť vytvorenia galérie na skladovanie technicky jednoduchá, rýchla
a ﬁnančne nenáročná realizácia

.

.

..
...

.

.

.

BUNGALOV 871

A1

105 200 €
146 100 €
168 000 €
80 300 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
42 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 152.7 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

78 800 €
109 400 €
125 800 €
60 200 €
890 €
5 dní

A1

106.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 869

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

142.4 m2

zastavaná plocha s garážou

167.9 m2

obostavaný priestor

603.7 m3

celková úžitková plocha

106.2 m2

celková obytná plocha

72.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.770 m

sklon strechy

22°

. .

.

malá zastavaná plocha, vhodný na malé parcely kompaktná
dispozícia rozdelená denná a nočná časť presvetlený efektný veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v obývacej izbe
s jedálňou a kuchyňou umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu terasu chráni vysunutá strecha, ktorá slúži ako
prístrešok i slnolam Dom je bez stropu, strop je len v časti
povaly na skladovanie nad halou technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia je vhodná pre svojpomocnú
výstavbu

. ..
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 106.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

185.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 185.5 m ]
2

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

222.3 m2

obostavaný priestor

992.1 m3

celková úžitková plocha

157.5 m2

celková obytná plocha

117.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.880 m

sklon strechy

19°

.

.

vhodný na prevažne rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén
rozdelená denná a nočná časť moderná dispozícia a jasne deﬁnované priestory presvetlený efektný veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v obývacej izbe s jedálňou a kuchyňou
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu prednosťou je vstavaná dvojgaráž v časti povaly je priestor vhodný
na skladovanie možnosť realizovať terasu variantne v napojení
na obývačku alebo kuchyňu komfort zvyšuje priestorný šatník,
prípadne realizovaný ako pracovňa technické zázemie je riešené centralizovane

.

.

. ..
.
...

.

BUNGALOV 868

A1

131 500 €
182 600 €
210 000 €
100 400 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
42 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

89 100 €
123 700 €
142 300 €
68 100 €
890 €
5 dní

A1

105.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 867

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

145.7 m2

zastavaná plocha s garážou

163.7 m2

obostavaný priestor

639.9 m3

celková úžitková plocha

88.2 m2

celková obytná plocha

58.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.170 m

sklon strechy

22°

.

.

malá zastavaná plocha, vhodný aj na úzke a malé parcely
kompaktná dispozícia presvetlený efektný veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v obývacej izbe s jedálňou a kuchyňou
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu namiesto
garáže je možné zrealizovať veľkú izbu terasu chráni vysunutá
strecha, ktorá slúži ako prístrešok i slnolam v časti povaly je
pochôdzný rošt vhodný na skladovanie technicky jednoduchá,
rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia

.

. . .
.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
38 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 105.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

161.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 161.1 m2]

..
..
..
..

122 200 €
169 700 €
195 100 €
93 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

211.5 m2

zastavaná plocha

1053.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

129.6 m2

celková obytná plocha

84.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

5.790 m
25°

. .

prehľadné delenie na dennú a nočnú časť, nočná časť je situovaná do tichej zadnej časti komfort rodičovskej spálne zvyšuje
samostatná kúpeľňa
hlavný obytný priestor tvorí obývacia
izba spojená s jedálňou a kuchyňou, s priamym prepojením
na krytú terasu nad obývacou izbou je vynechaná stropná
konštrukcia, čo spolu s presvetlením strešnými oknami vytvára
dojem otvoreného veľkopriestoru časť neobytného podkrovia
je využiteľná na skladovacie účely veľké plochy obytných miestností tehlový obklad fasády je možné nahradiť omietkou,
alebo iným typom obkladu

.

.

...

..

BUNGALOV 866

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
35 €/mesiac
plynový kotol
47 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

89 900 €
124 800 €
143 500 €
68 600 €
890 €
5 dní

A1

112.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 865

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

142.3 m2

zastavaná plocha s garážou

166.3 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

188.3 m2

obostavaný priestor

700.0 m3

celková úžitková plocha

112.0 m2

celková obytná plocha

79.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

6.000 m

sklon strechy

.

PRÍZEMIE [celková plocha 112.0 m2]

25°

časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely
kompaktne navrhnutý pôdorys umožňuje umiestniť dom
aj na menší pozemok praktická technická miestnosť prehľadná
dispozícia s malými plochami komunikačných priestorov a veľkými
izbami kompaktný pôdorys a zateplenie obvodových stien napomáhajú minimalizácii tepelných strát

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
34 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

148.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 148.1 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

200.0 m2

obostavaný priestor

871.8 m3

celková úžitková plocha

117.4 m2

celková obytná plocha

68.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

4.760 m
22°

.

vhodný na väčší pozemok dom je bez stropnej konštrukcie
s priestorom otvoreným do krovu a s presvetlením strešnými oknami priestor detských izieb je zväčšený o plochu na spanie
umiestnenú nad dverami komfort rodičovskej spálne zvyšuje
šatník a samostatná kúpeľňa ťažiskom domu je priestranná
obývacia izba spojená s jedálňou a kuchyňou do veľkopriestoru,
spojeného cez presklenú stenu s čiastočne prekrytou terasou
časť priestoru nad garážou je využitá na skladovacie účely
výhodou je aj veľká technická miestnosť prístupná z exteriéru
výrazné členenie vstupného priečelia, veľké presklené plochy vo
väzbe na terasu zabudované exteriérové žalúzie zvyšujú tepelný komfort a bezpečnosť

.

..

.

.

BUNGALOV 772

A1

111 700 €
155 200 €
178 500 €
85 400 €
890 €
5 dní

..

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
40 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

128 700 €
178 700 €
205 500 €
98 300 €
990 €
5 dní

A0

170.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 772 XL

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

224.0 m2

obostavaný priestor

994.6 m3

celková úžitková plocha

139.9 m2

celková obytná plocha

88.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 170.6 m2]

A0

4.830 m

sklon strechy

22°

.

vhodný na väčší pozemok dom je bez stropnej konštrukcie
s priestorom otvoreným do krovu a s presvetlením strešnými
oknami komfort rodičovskej spálne zvyšuje šatník a samostatná kúpeľňa ťažiskom domu je priestranná obývacia izba
spojená s jedálňou a kuchyňou do veľkopriestoru, spojeného cez
presklenú stenu s čiastočne prekrytou terasou časť priestoru
nad garážou je využitá na skladovacie účely výhodou je aj
veľká technická miestnosť prístupná z exteriéru výrazné členenie vstupného priečelia, veľké presklené plochy vo väzbe na
terasu zabudované exteriérové žalúzie zvyšujú tepelný komfort
a bezpečnosť

. .

. ...

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
38 €/mesiac
plynový kotol
50 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

116.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 116.9 m2]

..
..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

161.8 m2

zastavaná plocha s garážou

184.5 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

200.8 m2

obostavaný priestor

755.7 m3

celková úžitková plocha

116.9 m2

celková obytná plocha

88.4 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.910 m

sklon strechy

25°

.

dispozične vhodne rozdelená denná a nočná časť domu obývacia izba s krbom prepojená na kuchyňu s jedálenským kútom
priama náväznosť obývacej miestnosti na terasu
jednoduché riešenie dispozície časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely dom je vhodný na stredné stavebné
parcely

.

...

..

.

BUNGALOV 771

A1

100 800 €
140 000 €
161 000 €
77 000 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
34 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

84 200 €
116 900 €
134 400 €
64 300 €
990 €
5 dní

A0

115.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

BUNGALOV 765

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

140.2 m2

zastavaná plocha s garážou

168.3 m2

obostavaný priestor

697.6 m3

celková úžitková plocha

115.1 m2

celková obytná plocha

85.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 113.6 m2]

A0

5.430 m

sklon strechy

22°

.
.

.

malá zastavaná plocha, vhodné na malé parcely
rozdelená
denná a nočná časť kompaktná dispozícia a malé komunikačné
priestory, výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy presvetlený
efektný veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v obývacej
izbe s jedálňou a kuchyňou umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu v časti povaly je pochôdzny rošt vhodný na skladovanie
technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná
realizácia je vhodná pre svojpomocnú výstavbu

. .

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

98.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

128.7 m2

zastavaná plocha s prístreškom

147.7 m2

obostavaný priestor

664.6 m3

celková úžitková plocha

98.5 m2

celková obytná plocha

66.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.890 m

sklon strechy

25°

.

najatraktívnejším priestorom je obývacia izba s krbom a
priehľadom do krovu prepojenie dennej časti s terasou prostredníctvom veľkých presklených plôch kuchyňa má priamu
väzbu na obytný priestor a sklad potravín časť neobytného
podkrovia je využiteľná na skladovacie účely
kompaktne
navrhnutý pôdorys prispieva za predpokladu správnej orientácie
na svetové strany k úsporám energií

..

...

.

BUNGALOV 764

A1

86 500 €
120 200 €
138 200 €
66 100 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
38 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavaného prístrešku
PRÍZEMIE [celková plocha 98.5 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

80 600 €
112 000 €
128 800 €
61 600 €
890 €
5 dní

A1

100.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 763

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

127.6 m2

zastavaná plocha s prístreškom

144.7 m2

obostavaný priestor

640.8 m3

celková úžitková plocha

100.2 m2

celková obytná plocha

70.4 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.860 m

sklon strechy

25°

. .

ťažisko domu tvorí atraktívny priestor obývacej izby spojenej
s jedálňou a kuchyňou a s priehľadom do krovu
časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely kompaktne navrhnutý pôdorys spojený so zateplením stien prispieva
k úsporám energií
veľké nečlenené okenné otvory a tehlový
obklad prispievajú k modernému vzhľadu namiesto tehlového
obkladu je možné dom omietnuť

.

... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
37 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 100.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH

236
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

90.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

123.4 m2

obostavaný priestor

547.0 m3

celková úžitková plocha

90.5 m2

celková obytná plocha

62.2 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.140 m

sklon strechy

22°

.
. .

.
.

vhodný na malé a úzke parcely nerealizovaním okien zo strany
kúpeľne možno dom osadiť čo najbližšie ku hranici parcely
rozdelená denná a nočná časť kompaktná dispozícia a malé
komunikačné priestory presvetlený veľkopriestor so zvýšeným
stropom a krbom v obývacej izbe s jedálňou a kuchyňou
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu terasu chráni
vysunutá strecha, ktorá slúži ako prístrešok i slnolam v časti
povaly je pochôdzny rošt vhodný na skladovanie technicky
jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia je vhodná pre
svojpomocnú výstavbu

...

. .
.

BUNGALOV 762

A1

75 500 €
104 900 €
120 600 €
57 700 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
29 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 90.5 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

93 600 €
130 000 €
149 500 €
71 500 €
890 €
5 dní

A1

118.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 672

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

165.5 m2

obostavaný priestor

720.5 m3

celková úžitková plocha

118.8 m2

celková obytná plocha

87.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

PRÍZEMIE
[celková plocha 118.8 m2]

5.240 m

sklon strechy

22°

.

prízemný dom strednej veľkostnej kategórie určený do nízkej
zástavby na prevažne rovinatý terén možno roešiť ako bezbariérový – vhodný na bývanie osôb so zníženou schopnosťou pohybu svojimi priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-člennej
rodiny
prízemie tvorí efektný presvetlený veľkopriestor so
zvýšeným stropom a krbom v rámci obývacej izby s jedálňou
a nadväzujúcou kuchyňou centrálne umiestnený krb umožňuje
vykurovanie celého objektu zadnú terasu chráni vysunutá strecha, ktorá slúži ako prístrešok i slnolam nad polovicou objektu
je v rámci krovu riešená povala s pochôdznym roštom vhodná
na skladovanie
technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne
nenáročná realizácia

..

..

. ...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

143.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

120.5 m2

obostavaný priestor

762.2 m3

celková úžitková plocha

140.4 m2

celková obytná plocha

84.7 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.800 m

sklon strechy

25°

.

prehľadné členenie dispozície na dennú a nočnú časť štyri izby
s veľkorysým hygienickým príslušenstvom, z toho dve na prízemí
prednosťou domu sú pohodlné podkrovné izby s vysoko posadeným krovom ťažisko prízemia tvorí obytný veľkopriestor so
zvýšeným stropom a priehľadom do krovu a s centrálne umiestneným krbom hlavný obytný priestor je čiastočne prepojený
s kuchyňou priama nadväznosť všetkých obytných miestností
na terasu alebo balkón možnosť vybudovania krytého prístrešku pre automobil kompaktná dispozícia spojená so zateplením
stien prispieva k úspore energií zaujímavý vzhľad umožňuje
umiestnenie domu do mestského aj vidieckeho prostredia

.

POSCHODIE [celková plocha 45.7 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 98.1 m2]

.
..

. .

.

BUNGALOV 669

A1

97 200 €
135 000 €
155 300 €
74 300 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
37 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

83 700 €
116 300 €
133 800 €
64 000 €
890 €
5 dní

A1

92.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 667

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

123.6 m2

obostavaný priestor

593.2 m3

celková úžitková plocha

92.0 m2

celková obytná plocha

60.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.480 m

sklon strechy

25°

.

vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén
orientácia vstupu a bočné steny bez okien do obytných miestností
umožňujú umiestnenie na užší pozemok
ťažisko domu tvorí
atraktívny priestor obývacej izby s jedálňou a krbom, s priehľadom
do krovu prepojenie dennej časti s terasou priama náväznosť
obytného priestoru na kuchyňu po menších úpravách vhodný aj
pre osobu so zníženou schopnosťou pohybu časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely jednoduché technické
riešenie, vhodné na svojpomocnú výstavbu kompaktná dispozícia
prispieva k úspore energií

.

.

.

...

...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
28 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 92.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

240
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62 100 €
86 300 €
99 200 €
47 400 €
890 €
5 dní

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

70.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRÍZEMIE
[celková plocha 70.4 m2]

DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

88.0 m2

o zastavaná plocha s prístreškom

102.7 m2

bostavaný priestor

413.4 m3

celková úžitková plocha

70.4 m2

celková obytná plocha

47.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

4.940 m

sklon strechy

22°

..

prízemný dom menšej veľkostnej kategórie určený do nízkej
zástavby na prevažne rovinatý terén svojimi priestormi uspokojí
nároky na bývanie 4-člennej rodiny prízemie tvorí presvetlený
veľkopriestor so zvýšeným stropom a krbom v rámci obývacej
izby s jedálňou a na ňu nadväzujúcou kuchyňou nad polovicou
objektu je v rámci krovu riešená povala s pochôdznym roštom,
vhodná na skladovanie malá zastavaná plocha umožňuje objekt osadiť aj na malé a úzke parcely technicky jednoduchá,
rýchla a ﬁnančne nenáročná realizácia je vhodná pre alternatívu
svojpomocnej výstavby

.
...

.

BUNGALOV 666

A1

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
23 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2006
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

80 200 €
111 400 €
128 100 €
61 300 €
890 €
5 dní

A1

101.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 570

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

147.8 m2

zastavaná plocha s garážou

168.9 m2

obostavaný priestor

666.2 m3

celková úžitková plocha

101.2 m2

celková obytná plocha

62.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

5.320 m

PRÍZEMIE
[celková plocha
101.2 m2]

22°

. .

jednoduché bezbariérové riešenie dispozície komfortná obývacia
izba s krbom a s jedálenským kútom priama náväznosť obývacej
izby na kuchyňu časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely možnosť výstavby aj na menších stavebných parcelách bočné steny bez okien umožňujú osadiť dom čo najbližšie
k hraniciam pozemku vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén

.
.
.
... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
36 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

242
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

115.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 115.5 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

145.7 m2

obostavaný priestor

650.6 m3

celková úžitková plocha

115.5 m2

celková obytná plocha

79.8 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

5.290 m
20°

.
.. .
.
... .

5-izbový prízemný dom menšej veľkostnej kategórie s neobytným
podkrovím určený pre 5-člennú domácnosť prehľadné členenie
dispozície na dennú a nočnú časť vynikajúci pomer medzi obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou komfortná obývacia
izba s krbom a s jedálenským kútom prepojenie dennej časti
s terasou prostredníctvom zasklenej steny priama náväznosť obývacej miestnosti na kuchyňu jednoduché riešenie dispozície časť
neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely možnosť
výstavby aj na menších stavebných parcelách vhodný na rovinatý,
prípadne mierne svahovitý terén

.

..

BUNGALOV 569

A1

95 200 €
132 200 €
152 000 €
72 700 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
38 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

74 700 €
103 800 €
119 400 €
57 100 €
890 €
5 dní

A1

90.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 567

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

114.8 m2

zastavaná plocha s garážou

135.9 m2

obostavaný priestor

523.0 m3

celková úžitková plocha

90.0 m2

celková obytná plocha

62.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

PRÍZEMIE [celková plocha 90.0 m2]

A1

5.100 m
22°

.

dispozíciou je vhodne rozdelená denná a nočná časť domu
prízemie je tvorené veľkopriestorom so zvýšeným stropom a dominantným telesom krbu v rámci obývacej izby s jedálňou a nadväzujúcou kuchyňou nad polovicou objektu je v rámci krovu
riešená dobre prístupná povala s pochôdznym roštom, vhodná
na skladovacie priestory
malá zastavaná plocha, umožňuje
objekt osadiť na malé parcely technicky jednoduchá, rýchla
a ﬁnančne nenáročná realizácia

.

. .
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
27 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

244
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

102.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

129.5 m2

obostavaný priestor

642.8 m3

celková úžitková plocha

102.3 m2

celková obytná plocha

66.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

5.280 m
20°

. .

prízemný rodinný dom bez suterénu dispozícia vhodne rozdeľuje dennú a nočnú časť rodinného domu denná časť, ktorá
je tvorená opticky prepojeným priestorom obývacej izby s krbom
a kuchyne s jedálenským kútom voľne naväzuje na exteriér terasou samostatná nočná časť tvorená izbami je oddelená v dispozícii halou technicky jednoduchá, rýchla a ﬁnančne nenáročná
realizácia je vhodná pre alternatívu svojpomocnej výstavby
objekt je vzhľadom na variabilitu osadenia vhodný aj na stredne
široké stavebné parcely

. .

...

PRÍZEMIE
[celková plocha 102.3 m2]

.

BUNGALOV 467

A1

82 400 €
114 400 €
131 600 €
62 900 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
36 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2004
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

126 600 €
175 800 €
202 200 €
96 700 €
990 €
5 dní

A0

233.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

BUNGALOV 80

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

141.4 m2

zastavaná plocha

1028.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

215.1 m2

celková obytná plocha

96.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

SUTERÉN
[celková plocha 57.8 m2]

7.515 m
38°

..

dom vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby tento dom má
obytné podkrovie a je čiastočne podpivničený dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu
prízemie je charakteristické opticky otvoreným veľkopriestorom
izba na prízemí môže plniť funkciu pracovne, alebo hosťovskej
izby suterén plne spĺňa nároky na skladové priestory súčasťou rodinného domu je vstavaná garáž vhodný na rovinatý,
prípadne mierne svahovitý terén

..
.

... .

POSCHODIE
[celková plocha 76.5 m2]

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
53 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 99.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH

246

© EUROLINE 1996
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

106.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

136.2 m2

obostavaný priestor

586.1 m3

celková úžitková plocha

106.1 m2

celková obytná plocha

75.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

5.500 m

sklon strechy

25°

.

.

dom menšej veľkostnej kategórie dennú časť tvorí obytný veľkopriestor so zvýšeným stropom a dominantným telesom krbu
denná časť voľne naväzuje na exteriér terasou nočná časť je dispozične samostatná nad polovicou objektu je v rámci krovu riešená dobre prístupná povala, ktorá poskytuje dostatočné skladovacie
priestory dom je vhodný aj na menšie stavebné parcely najmä do
prostredia s nízkou jednopodlažnou zástavbou

.

.

.

BUNGALOV 75

A1

79 200 €
110 000 €
126 500 €
60 500 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
38 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 106.1 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 1999
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

66 200 €
92 000 €
105 800 €
50 600 €
890 €
5 dní

A1

72.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 70

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

98.0 m2

zastavaná plocha

380.1 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

72.1 m2

celková obytná plocha

43.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A1

4.850 m
22°

.

dom menšej veľkostnej kategórie vhodný do nízkej okolitej zástavby svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie
3-4 člennej rodiny úpravou na bezbariérové riešenie je vhodný
aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou má neobytné podkrovie, ktoré je možné využiť ako ďalší skladový priestor
domu vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén
možnosť výstavby aj na menších stavebných parcelách

.

.

.
... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
30 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 72.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH

248
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

118.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

163.3 m2

obostavaný priestor

873.8 m3

celková úžitková plocha

118.2 m2

celková obytná plocha

81.9 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

5.720 m

sklon strechy

25°

.

dom strednej veľkostnej kategórie, vhodný do nízkej okolitej zástavby, na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén svojimi
vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná
časť rodinného domu, pričom nočná časť je o dva stupne výškovo
posunutá voči dennej, ktorá je charakteristická opticky otvoreným
veľkopriestorom má neobytné podkrovie, ktoré je možné využiť
ako ďalší skladový priestor domu určený na stredne veľké stavebné parcely s dostatočnou šírkou

.

.

BUNGALOV 68

A1

101 400 €
140 800 €
161 900 €
77 400 €
890 €
5 dní

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
41 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 118.2 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

62 300 €
86 500 €
99 500 €
47 600 €
890 €
5 dní

A1

66.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

BUNGALOV 65

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti

82.5 m2

zastavaná plocha

404.6 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

66.2 m2

celková obytná plocha

42.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

5.440 m
25°

. .
.

dom menšej veľkostnej kategórie svojimi priestormi plne uspokojí nároky na bývanie 3-člennej rodiny má neobytné podkrovie,
ktoré je možné využiť ako ďalší skladový priestor vhodný na malé
stavebné parcely najmä do prostredia s nízkou jednopodlažnou zástavbou veľkou výhodou tohoto domu je riešenie bez vnútorných
nosných stien, čo umožňuje jeho dispozičnú variabilitu podľa potrieb investora riešenie domu je optimálnym návrhom rozvodov
a celkovej koncepcie objektu veľmi ekonomické, čo zabezpečuje
ﬁnančne a technicky veľmi jednoduchú a rýchlu realizáciu vhodnú
najmä na svojpomocnú výstavbu

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
23 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 66.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH

250
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

188.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

113.7 m2

obostavaný priestor

781.5 m3

celková úžitková plocha

156.6 m2

celková obytná plocha

98.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.625 m

sklon strechy

35°

.

.
.

dom strednej veľkostnej kategórie vhodný do dvojpodlažnej zástavby na prevažne rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén
poschodový dom s obytným podkrovím bez suterénu dispozičné
riešenie rozdeľuje dennú a nočnú časť domu prízemie je tvorené
veľkopriestorom obývacej izby s krbom, jedálňou a kuchyňou
centrálne umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu
prednosťou je vstavaná garáž a izba na prízemí, ktorá môže
slúžiť pre osobu s nižšou mobilitou, prípadne ako hosťovská alebo
pracovňa kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory
veľkorysé členenie dispozície poskytuje komfortné bývanie 6
člennej domácnosti dom možno osadiť čo najbližšie ku hranici
parcely, prípadne ho realizovať ako dvojdom

.
.
PRÍZEMIE [celková plocha 93.0 m2]

POSCHODIE [celková plocha 95.5 m2]

.

.

. .

DOMINANT 740

A1

108 200 €
150 300 €
172 800 €
82 600 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
44 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2007
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

116 600 €
161 900 €
186 200 €
89 100 €
890 €
5 dní

A1

203.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

DOMINANT 641

Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti
zastavaná plocha

128.9 m2

obostavaný priestor

841.0 m3

celková úžitková plocha

179.5 m2

celková obytná plocha

110.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.640 m

sklon strechy

35°

.
..

dom strednej veľkostnej kategórie určený pre bývanie 6 člennej
rodiny vhodný do dvojpodlažnej zástavby na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén určený na stredne veľké stavebné
parcely poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez
suterénu prízemie je tvorené reprezentačným veľkopriestorom
obývacej izby s krbom, jedálňou a kuchyňou krb umožňuje
vykurovanie celého objektu prednosťou riešenia je umiestnenie
samostatnej izby ako aj vstavanej garáže v prízemí zaujímavosťou je v podkroví samostatná kúpelňa pre rodičov i šatník ako samostatná miestnosť dom možno osadiť čo najbližšie ku hranici
parcely, prípadne ho realizovať ako dvojdom

.

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
47 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 97.8 m2]

POSCHODIE [celková plocha 105.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH

252
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

215.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 112.4 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

132.8 m2

obostavaný priestor

865.9 m3

celková úžitková plocha

172.9 m2

celková obytná plocha

106.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

7.900 m
38°

.

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu
denná a nočná časť rodinného domu je vhodne rozdelená dispozíciou objektu denná časť je situovaná na prízemí, ktorá z veľkej
časti tvorí reprezentačný veľkopriestor obývacej izby s krbom a
jedálne prednosťou riešenia je aj umiestnenie samostatnej izby
ako aj vstavanej garáže v prízemí podkrovie je riešené ako nočná časť so štyrmi izbami, ktoré spĺňajú nároky funkčného bývania
zaujímavosťou je samostatná kúpelňa pre rodičov a nepochybne i šatník ako samostatná miestnosť určený na stredne veľké
stavebné parcely

.

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 103.0 m2]

.

.

...

DOMINANT 148

A1

116 500 €
161 800 €
186 100 €
89 000 €
890 €
5 dní

.

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
39 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2000
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

134 800 €
187 200 €
215 300 €
103 000 €
890 €
5 dní

A1

210.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

POSCHODIE [celková plocha 103.0 m2]

DOMINANT 121

Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti

151.9 m2

zastavaná plocha

1 188.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

228.2 m2

celková obytná plocha

117.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

8.420 m
35°

.

.
.

dom väčšej veľkostnej kategórie spoľahlivo uspokojí bývanie
6-7 člennej rodiny navrhnutý na svahovitý pozemok , ktorý
stúpa od príjazdovej komunikácie v suteréne je riešená dvojgaráž, kotolňa a práčovňa | hosťovská izba pri vstupe sa dá využiť aj
ako kancelárske priestory obytný priestor je veľkoryso riešený
obývacia izba s presklenými stenami v čelnej a zadnej fasáde,
s prístupom na balkón a terasu, je prepojená s kuchyňou a jedálňou príjemne riešené schodisko je súčasťou obytného priestoru
spálňa rodičov je riešená ako samostatný celok so šatníkom,
kúpeľňou a balkónom ostatné izby majú spoločnú priestrannú kúpeľňu a balkón prístupný z chodby výškovým rozdielom
1,5 m medzi vstupom do objektu a východom na terasu je dané
kvalitné osadenie objektu do svahu

.
..

.

.

.
...

PRÍZEMIE
[celková plocha 107.0 m2]

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
50 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

SUTERÉN
[celková plocha 71.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

254
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

2x97.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

125 500 €
174 300 €
226 200 €
95 900 €
1 490 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

2x4

zastavaná plocha

115.5 + 115.5 m2

obostavaný priestor

495.0 + 495.0 m3

celková úžitková plocha

97.5 + 97.5 m2

celková obytná plocha

70.3 + 70.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

. .

5.380 m
18°

dvojdom s dvomi 4-izbovými bytovými jednotkami, navrhnutý
ako bungalov praktická kompaktná dispozícia šetrí miesto na
pozemku samostatná technická miestnosť so šatníkom moderne riešená kuchyňa spojená s obývacou izbou, s prístupom
na terasu v zadnej časti úsporné riešenie bez pevnej stropnej
konštrukcie, jednoduchá výstavba skladovací priestor v časti
neobytného podkrovia v každej izbe je možnosť umiestniť vstavaný šatník inštalácie sústredené na jedno miesto sú zárukou
úspornej prevádzky

.

. ....

DUAL 1720

A0

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 2 x 97.5 m2]
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2017
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

DUAL 1523

Všetky ceny sú s DPH

181 200 €
251 600 €
289 300 €
138 400 €
1 490 €
5 dní

A

+

obytné miestnosti
zastavaná plocha

A0

2x272.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

B
2x5

88.2 + 88.0 m2
663.8 + 660.5 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

2 x 136.0 m2

celková obytná plocha

2 x 76.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 2 x 71.3 m2]

7.665 m

sklon strechy

20°

.

.

moderný dvojdom spĺňajúci všetky nároky na bývanie plnohodnotné poschodie s plnou výškou jednoduché konštrukčné riešenie, rýchla výstavba domy sú konštrukčne samostatné pohodlné schodisko s úložným priestorom atraktívny obytný priestor
s jedálňou a čiastočne včlenenou kuchyňou s možnosťou jej úplného stavebného oddelenia od obývačky pohodlné poschodie
s tromi spálňami, samostatným šatníkom, veľkou kúpeľňou s oddeleným WC a technickou miestnosťou moderný vzhľad s veľkými
oknami orientovanými do zadnej časti pozemku

.

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
46 €/mesiac
plynový kotol
61 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 2 x 65.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

256
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ilustračný obrázok

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

2x

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

178.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 47.8 m2]

PRÍZEMIE
[celková plocha 47.5 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

114 300 €
158 800 €
212 600 €
87 300 €
1 490 €
5 dní

A

+

obytné miestnosti

B
2x4

zastavaná plocha

60.0 + 60.0 m2

zastavaná plocha s garážou

78.3 + 78.3 m2

obostavaný priestor

418.0 + 418.0 m3

celková úžitková plocha

89.2 + 88.9 m2

celková obytná plocha

63.5 + 63.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

6.975 m

sklon strechy

15°

.
.

DUAL 1522

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
A0

dvojdom s malou zastavanou plochou, vhodný i na malé parcely
domy sú z časti asymetrické realizovateľné i každý samostatne
veľkopriestor obývacej izby s krbom, kuchyňou a jedálňou
pohodlné schodisko samostatné WC samostatná technická
miestnosť plnohodnotná výška poschodia množstvo skladovacích a úložných plôch malé vzdialenosti rozvodov TUV • exteriérové žalúzie prekrytý vstup nadštandardné tepelnotechnické
vlastnosti

.

. ..
.
....

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
35 €/mesiac
plynový kotol
46 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 41.4 m2]

POSCHODIE
[celková plocha 41.4 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2015
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

DUAL 1521

Všetky ceny sú s DPH

134 600 €
187 000 €
215 100 €
102 900 €
1 490 €
5 dní

A

+

obytné miestnosti

2x
199.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

B
2x4

65.6 + 65. 6 m2

zastavaná plocha

470.8 + 470.8 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

100.4 + 99.1 m2

celková obytná plocha

64.4 + 62.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.755 m

sklon strechy

.

A0

15°

atypicky riešený dvojdom vhodný do prímestského aj horského
prostredia praktická dispozícia bez chodieb je zárukou vysokej
úžitkovej hodnoty domu priestranná obývačka spojená s kuchyňou dostatočná výška v podkroví každý z domov má inú
dispozíciu prízemia jednoduchý pultový tvar zastrešenia dostatok úložných priestorov vo forme šatníkov technická miestnosť
v podkroví, úložný priestor pod schodiskom kuchyňu je možné
stavebne oddeliť od obývacej izby kompaktný tvar je predpokladom nižšej spotreby energie

.

.

.

.

..
....

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
41 €/mesiac
plynový kotol
54 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

A-PRÍZEMIE [celková plocha 52.8 m2]

A-POSCHODIE [celková plocha 47.6 m2]

B-PRÍZEMIE [celková plocha 51.6 m2]

B-POSCHODIE [celková plocha 47.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH

258
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

2x

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

204.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

POSCHODIE
[celková plocha 49.8 m2]
POSCHODIE
[celková plocha 45.3 m2]

129 900 €
180 400 €
207 500 €
99 200 €
1 490 €
6 týždňov

A

+

obytné miestnosti

B
2x4

zastavaná plocha

68.9 + 63.4 m2

zastavaná plocha s garážou

88.4 + 82.9 m2

obostavaný priestor

493.0 + 453.0 m3

celková úžitková plocha

106.6 + 97.5 m2

celková obytná plocha

54.4 + 50.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.375 m

sklon strechy

15°

.
.

DUAL 1520

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
A0

dvojdom s malou zastavanou plochou, vhodný i na malé parcely
domy sú asymetrické s rôznym umiestnením vstupu realizovateľné
i samostatne veľkopriestor obývacej izby s krbom samostatná
komfortná kuchyňa s jedálňou pod schodiskom sklad potravín
samostatné WC samostatný šatník plnohodnotná výška poschodia množstvo skladovacích a úložných plôch v časti povaly
je rošt na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby
podkrovie bez nosných stien malé vzdialenosti rozvodov TUV
exteriérové žalúzie čiastočne prekrytý vstup a terasa nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.
.
. .
. .
..
. . ...
.

PRÍZEMIE
[celková plocha 56.9 m2]

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac

PRÍZEMIE
[celková plocha 52.2 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2015
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

144 900 €
201 200 €
231 400 €
110 700 €
1 490 €
6 týždňov

A0

2x
132.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

DUAL 523

Všetky ceny sú s DPH

2x5

obytné miestnosti

182.5 m2

zastavaná plocha

1190.2 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

2 x 125.5 m2

celková obytná plocha

2 x 76.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.850 m

sklon strechy

38°

.

dvojdom určený pre dve 5-6-členné domácnosti dve rovnaké
bytové jednotky sú vzájomne zrkadlovo otočené a spojené jednou spoločnou stenou variabilne navrhnutá kuchyňa umožňuje
dobré optické a prevádzkové spojenie s obývacou izbou, alebo jej
úplné stavebné oddelenie komfort domu zvyšuje priestranná
izba na prízemí a samostatný šatník v podkroví chránená lodžia
zabezpečuje úplné súkromie poloha izby na prízemí umožňuje
jej dobré akustické oddelenie od dennej časti domu v prípade
nerealizovania okna v kuchyni možno osadiť dom čo najbližšie
k hranici pozemku

.

.

.

.

...

.

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
25 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 2 x 67.5 m2]

POSCHODIE [celková plocha 2 x 65.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

2x142.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
..

174 200 €
241 900 €
309 600 €
133 100 €
1 490 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

2x5

zastavaná plocha

189.8 m2
1282.2 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

2 x 134.8 m2

celková obytná plocha

2 x 88.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

8.110 m

sklon strechy

DUAL 38

A0

35°

.

dvojdom určený pre dve 4 – 5 členné domácnosti poschodový
objekt s obytným podkrovím bez podpivničenia vhodný prevažne
na rovinatý terén do dvojpodlažnej okolitej zástavby jednotlivé
bytové jednotky sú navrhnuté ako samostatné poschodové domy
priliehajúce k sebe jednou stenou vertikálne členený na dennú
a nočnú časť, izba na prízemí môže slúžiť ako hosťovská alebo
pracovňa obývacia izba je priamo spojená s jedálňou a krytou
terasou, priamy kontakt medzi kuchyňou a jedálňou zabezpečuje
podávací pult v podkroví sú navrhnuté priestranné izby s priamym vstupom na balkón vonkajší vzhľad domu v sebe spája
tradičné hmotové riešenie s využitím moderných prvkov

.

PRÍZEMIE [celková plocha 2 x 71.5 m2]

POSCHODIE [celková plocha 2 x 70.9 m2]

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
56 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2003
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

98 800 €
137 200 €
157 800 €
75 500 €
990 €
5 dní

A0

209.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

EKOLINE 1237

Všetky ceny sú s DPH

PRÍZEMIE
[celková plocha 109.7 m2]

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

151.4 m

obostavaný priestor

768.6 m3

celková úžitková plocha

151.4 m2

celková obytná plocha

90.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

2

7.230 m

sklon strechy

9°, plochá

.

komfortný moderný dom navrhnutý v súlade s modernými trendmi energetickej efektívnosti pri optimálnej orientácii obytných
miestností na juh je možné dosiahnuť výrazné úspory energií
atraktívny obytný priestor s krytou terasou, krbom, samostatnou
jedálňou a čiastočne oddelenou kuchyňou technická miestnosť,
množstvo vstavaného nábytku, samostatné šatníky a wc strešná terasa prístupná z dvoch izieb prístrešok pre auto je možné
zrealizovať ako uzavretú garáž pohodlné poschodie s plnou výškou stropu vzdušné, dobre presvetlené izby sú predpokladom
zdravého bývania prízemie s vyššou svetlou výškou umožňuje
umiestnenie rozvodov a bodových svietidiel do podhľadu

. .

..

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
30 €/mesiac
plynový kotol
42 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 100.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

262
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

174.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

108 400 €
150 500 €
173 100 €
82 800 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

144.1 m2

obostavaný priestor

767.0 m3

celková úžitková plocha

140.4 m2

celková obytná plocha

76.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.870 m

sklon strechy

8°

.

pri správnej orientácii obytných miestností na južnú stranu možno
dosiahnuť výrazné úspory nákladov na vykurovanie kompaktná hmota vykurovanej časti domu garáž a technická miestnosť
chránia hlavný obytný priestor pred únikmi tepla a zvyšujú súkromie možnosť umiestnenia na úzku parcelu pri otočení
vjazdu do garáže na pozdĺžnu stranu domu je možné osadiť dom
širšou stranou k ulici technická miestnosť s tepelným čerpadlom
alebo kondenzačným plynovým kotlom je vďaka svojej polohe
akusticky oddelená od obytnej časti komfort nočnej časti na poschodí zvyšuje samostatný šatník, miestnosť na domáce práce
a plná výška stropu, úsporne riešeného formou sadrokartónového
podhľadu

.

.

.

.

EKOLINE 1037

A0

.

...

POSCHODIE [celková plocha 60.0 m2]

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
20 €/mesiac

PRÍZEMIE [celková plocha 114.2 m2]
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2010
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

113 400 €
157 500 €
181 100 €
86 600 €
1 290 €
6 týždňov

A0

189.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

EKOLINE 833

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

145.0 m2

obostavaný priestor

802.4 m3

celková úžitková plocha

151.7 m2

celková obytná plocha

86.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

PRÍZEMIE
[celková plocha 120.0 m2]

A0

6.970 m
8°, plochá

kombinácia kompaktnej dispozície, nadštandardného zateplenia a modernej vykurovacej technológie prispieva k výrazným
energetickým úsporám
dvojgaráž je rozšírená o skladovací
priestor a technickú miestnosť ťažisko domu tvorí obývacia
izba s jedálňou a kuchyňou izby na poschodí majú plnú výšku
izba na prízemí môže slúžiť pre osobu s nižšou mobilitou, prípadne ako hosťovská alebo pracovňa centrálna poloha krbu
umožňuje vykurovanie objektu kompaktná dispozícia s minimalizovanými chodbami umožňuje dobré využitie vnútorných
priestorov drevený obklad fasády je možné nahradiť omietkou
alebo iným typom obkladu moderný vzhľad domu je v súlade
s najnovšími trendami obytnej architektúry

.

.

. .
.
. .
.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 69.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH

264
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

125.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

75.0 m2

zastavaná plocha s prístreškom

93.8 m2

obostavaný priestor

514.0 m3

celková úžitková plocha

115.7 m2

celková obytná plocha

71.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.470 m

sklon strechy

9°

.

EKOLINE 273

A1

83 600 €
116 100 €
133 500 €
63 800 €
890 €
5 dní

poschodový rodinný dom menšej veľkostnej kategórie denná
časť je na prízemí, ktoré tvorí optický veľkopriestor obývacej izby
s krbom a kuchyne s jedálenským kútom podkrovie je riešené
ako nočná časť a jeho tri pomerne veľké izby spĺňajú nároky
funkčného bývania zaujímavosťou je praktický prístrešok pre
auto, ktorého strešná konštrukcia môže niesť solárne kolektory

...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
31 €/mesiac
POSCHODIE [celková plocha 64.3 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 61.4 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2003
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

97 200 €
135 000 €
155 200 €
74 200 €
990 €
5 dní

A0

164.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

JUNIOR 630

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

108.5 m2

obostavaný priestor

636.0 m3

celková úžitková plocha

136.8 m2

celková obytná plocha

84.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.440 m

sklon strechy

38°

.
. .

.

dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia malá
zastavaná plocha možnosť osadenia objektu na menšie stavebné
parcely je vhodný aj na extrémne úzke stavebné parcely dom
je vhodný na rovinatý prípadne mierne svahovitý terén ľavá fasáda objektu umožňuje osadenie domu čo najbližšie k hranici pozemku jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú
výstavbu dispozične vhodne rozdelená denná a nočná časť domu
priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým
sedením vstavaná garáž je súčasťou domu napriek malej celkovej
šírke objektu kontaktný zatepľovací systém

.

. .
. .
.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
39 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 78.0 m2]
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE [celková plocha 86.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH

266
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

183.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

100 500 €
139 600 €
160 500 €
76 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

112.6 m2

zastavaná plocha s garážou

136.2 m2

obostavaný priestor

731.8 m3

celková úžitková plocha

176.0 m2

celková obytná plocha

107.2 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.635 m

sklon strechy

35°

.

JUNIOR 629

A0

poschodový dom vhodný do dvojpodlažnej zástavby
dom
možno osadiť na úzke parcely, čo najbližšie ku hranici pozemku
centrálne umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu izbu na prízemí je možné z minimálnymi úpravami realizovať i ako garáž prípadne ju predeliť a chodbou prepojiť dom
s pristavanou garážou v zádverí sa nachádza dostatok úložného
priestoru riešenie domu umožňuje ﬁnančne a technicky jednoduchú a rýchlu svojpomocnú výstavbu

. .

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
37 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 88.6 m2]

POSCHODIE [celková plocha 94.4 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2006
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

107 300 €
149 000 €
189 300 €
82 000 €
990 €
5 dní

A0

160.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

JUNIOR 628

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

117.3 m2

obostavaný priestor

659.9 m3

celková úžitková plocha

154.9 m2

celková obytná plocha

105.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.285 m

sklon strechy

35°

.

.
.
.

dom menšej kategórie určený pre bývanie 5 člennej rodiny
vhodný do dvojpodlažnej zástavby vďaka svojej malej šírke
a bočnej stene bez okien je vhodný na úzke stavebné parcely
prízemie tvorí veľkopriestor obývacej izby, samostatná jedáleň
s kuchyňou a bohaté zázemie – skladovací priestor kuchyňu
je možné stavebne oddeliť od jedálne prípadne vytvoriť izbu
centrálne umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu
technickú miestnosť na prízemí možno využiť alternatívne ako
sklad na tuhé palivo parkovací prístrešok je možné riešiť aj
formou uzavretej pristavanej garáže

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
35 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 81.8 m2]

POSCHODIE [celková plocha 78.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH

268
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

139.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

85.0 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

107.8 m2

obostavaný priestor

531.1 m3

celková úžitková plocha

126.9 m2

celková obytná plocha

87.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.375 m

sklon strechy

35°

.

JUNIOR 627

A1

80 900 €
112 300 €
129 100 €
61 700 €
890 €
5 dní

kompaktný dom na malej zastavanej ploche v prízemí dominuje otvorený priestor obývacej izby, prepojenej s kuchyňou cez
jedáleň kuchyňu je možné oddeliť priečkou krb v strede dispozície umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
30 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 65.3 m2]

POSCHODIE [celková plocha 74.5 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

87 800 €
121 900 €
140 200 €
67 100 €
890 €
5 dní

A1

86.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

JUNIOR 529

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

110.2 m2

obostavaný priestor

656.1 m3

celková úžitková plocha

86.9 m2

celková obytná plocha

53.7 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.210 m

sklon strechy

35°

.

.. .

dom menšej kategórie, ktorý spĺňa nároky na bývanie 3-4 člennej
rodiny ide o poschodový dom s neobytným podkrovím dispozíciou je vhodne rozdelená denná a nočná časť domu centrálne
umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu na prízemí
je schodisko pre prípad zobytnenia podkrovia, ktorého preriešením
možno dostať štyri nové obytné miestnosti so zázemím, čím ho je
možné preradiť do strednej veľkostnej kategórie, v ktorej bude spĺňať požiadavky náročného bývania riešenie umožňuje osadiť objekt aj na úzke stavebné parcely dom je vhodný na rovinatý terén
riešenie domu je ekonomické, umožňujúce ﬁnančne a technicky
veľmi jednoduchú a rýchlu prípade svojpomocnú výstavbu

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 86.9 m2]

..

...

POSCHODIE
[celková plocha podľa
stavebných úprav]

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

135.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 65.0 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

81.0 m2

zastavaná plocha s prístreškom

98.4 m2

obostavaný priestor

567.1 m3

celková úžitková plocha

125.5 m2

celková obytná plocha

85.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

7.790 m
35°

..

.

JUNIOR 528

A1

84 800 €
117 800 €
135 500 €
64 800 €
890 €
5 dní

dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia
malá zastavaná plocha možnosť osadenia objektu na menšie stavebné parcely ľavá fasáda objektu umožňuje osadenie
domu čo najbližšie k hranici pozemku dispozične vhodne rozdelená denná a nočná časť domu priestranná obývacia izba
s krbom a jedálenským kútom priamo prepojená s kuchyňou a terasou možnosť realizácie s prístreškom pre automobil

.

..

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
31 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 70.5 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

75 100 €
104 300 €
120 000 €
57 400 €
890 €
5 dní

A1

123.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

JUNIOR 527

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

79.5 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

102.7 m2

obostavaný priestor

498.2 m3

celková úžitková plocha

119.0 m2

celková obytná plocha

82.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 62.3 m2]

A1

7.220 m
35°

malá zastavaná plocha, umožňuje objekt osadiť aj na veľmi malé
parcely dom možno osadiť čo najbližšie ku hranici parcely, prípadne ho realizovať ako dvojdom dispozíciou je vhodne rozdelená denná a nočná časť domu centrálne umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu riešenie domu je ekonomické,
umožňujúce ﬁnančne a technicky veľmi jednoduchú a rýchlu prípade svojpomocnú výstavbu

. ..
...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
29 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 61.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

150.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE [celková plocha 76.9 m2]

..
..
..
..
.

87 600 €
121 600 €
139 800 €
66 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

94.0 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

116.8 m2

obostavaný priestor

620.0 m3

celková úžitková plocha

144.7 m2

celková obytná plocha

84.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.510 m

sklon strechy

35°

.

.

JUNIOR 430

A0

malá zastavaná plocha, vhodný i na malé a úzke parcely veľkopriestor obývacej izby s krbom a jedálňou samostatná kuchyňa
prepojená s jedálňou pod pohodlným schodiskom je sklad potravín samostatná veľká technická miestnosť-sklad množstvo
skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby podkrovie
je bez nosných stien, možnosť variability dispozície prekrytý
vstup i časť terasy malé vzdialenosti rozvodov TUV jednoduchá realizácia nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

.

. .

.
..
.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 73.3 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

105 000 €
145 800 €
167 700 €
80 200 €
990 €
5 dní

A0

171.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

JUNIOR 429

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

86.4 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

109.1 m2

obostavaný priestor

742.0 m3

celková úžitková plocha

165.9 m2

celková obytná plocha

77.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

.

A0

7.635 m

sklon strechy

POSCHODIE
[celková plocha 69.2 m2]

35°

PRÍZEMIE
[celková plocha 65.8 m2]

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím so suterénom
priestor prízemia tvorí obývacia izba s jedálenským kútom
opticky prepojeného s priestorom kuchyne na prízemí sa nachádza aj izba, kúpeľňa a samostatné WC izba na prízemí môže
plniť funkciu pracovne alebo hosťovskej izby v podkroví je riešená spálňa rodičov, dve izby, priestranná kúpeľňa a šatník po
malých technických úpravách je možné odstránením priečky medzi izbami v prízemí realizovať veľký otvorený veľkopriestor

. ..

.
...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
41 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

SUTERÉN [celková plocha 36.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

169.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

117.1 m2

obostavaný priestor

662.2 m3

celková úžitková plocha

140.9 m2

celková obytná plocha

80.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.750 m

sklon strechy

38°

.

.
.

JUNIOR 55

A1

102 900 €
142 900 €
164 300 €
78 600 €
890 €
5 dní

poschodový rodinný dom
obytným podkrovím bez podpivničenia
veľkou prednosťou tohoto domu je vstavaná garáž
s priamym vstupom do objektu pri celkovej šírke objektu len
7,5 m
plná ľavá fasáda objektu umožňuje osadiť rodinný
dom čo najbližšie k hranici parcely zaujímavosťou dispozičného riešenia je veľkopriestor obývacej izby, jedálenského kúta
a barovým sedením oddelenej kuchyne
podkrovie okrem
technickej miestnosti obsahuje dve izby detí s veľkoryso riešenou kúpeľňou v podkroví sa tiež nachádza spálňa rodičov
so samostatnou kúpelňou rodičov prístupnou zo spálne a s prepojením na samostatne prístupnú pracovňu

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
40 €/mesiac
POSCHODIE [celková plocha 88.8 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 81.1 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

79 000 €
109 700 €
126 200 €
60 400 €
890 €
5 dní

A1

132.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

JUNIOR 54

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

83.5 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

102.4 m2

obostavaný priestor

518.4 m3

celková úžitková plocha

124.7 m2

celková obytná plocha

84.8 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

PRÍZEMIE
[celková plocha 66.0 m2]

7.660 m
35°

.
.

poschodový s obytným podkrovím bez podpivničenia
dom
aj napriek malým vonkajším rozmerom plne uspokojí bývanie
6-člennej rodiny izba na prízemí môže slúžiť ako hosťovská
izba objekt svojim riešením umožňuje etapovú výstavbu veľkou výhodou tohoto domu vzhľadom na jeho veľkosť sú relatívne
nízke investičné náklady po malých technických úpravách je
možné odstránením priečky medzi izbami v prízemí realizovať
veľký otvorený veľkopriestor

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
34 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 66.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

95.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 65.3 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

117.2 m2

obostavaný priestor

672.0 m3

celková úžitková plocha

95.0 m2

celková obytná plocha

64.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

6.975 m

sklon strechy

35

JUNIOR 50

A1

88 900 €
123 500 €
142 000 €
67 900 €
890 €
5 dní

rodinný dom s neobytným podkrovím bez podpivničenia, ktorý napriek malým rozmerom plne spĺňa nároky na bývanie 3-4
člennej rodiny dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu v prízemí je v chodbe riešené
schodisko pre prípad zobytnenia podkrovia preriešením podkrovia je možné dostať tri nové obytné miestnosti čím je možné
ho preradiť do strednej veľkostnej kategórie, v ktorej bude spĺňať
požiadavky náročného bývania svojou jednoduchosťou riešenie
umožňuje osadiť objekt aj na úzke stavebné parcely vhodný na
rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén

.

.

.

.

... .

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

89 400 €
124 100 €
142 700 €
68 200 €
990 €
5 dní

A0

152.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

KLASIK 460

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

96.0 m2

zastavaná plocha s garážou

116.3 m2

obostavaný priestor

646.5 m3

celková úžitková plocha

142.0 m2

celková obytná plocha

89.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.440 m

sklon strechy

35°

.

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu
vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý prípadne
mierne svahovitý terén denná a nočná časť rodinného domu je
oddelená schodiskom umiestneným v strede dispozície prízemie je riešené ako denná časť, z veľkej časti je tvorené optickým
veľkopriestorom obývacej izby a jedálne podkrovie je riešené
ako nočná časť a jeho tri izby spĺňajú nároky funkčného bývania

.

...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
29 €/mesiac
plynový kotol
40 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 73.9 m2]

POSCHODIE [celková plocha 78.4 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

278
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

127.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 46.4 m2]

POSCHODIE [celková plocha 49.2 m2]

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

60.0 m2

obostavaný priestor

471.0 m3

celková úžitková plocha

110.6 m2

celková obytná plocha

58.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

7.090 m
40°

.

KLASIK 99

A1

79 500 €
110 400 €
127 000 €
60 700 €
890 €
5 dní

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím a čiastočným podpivničením napriek svojim malým rozmerom plne spĺňa nároky
na spokojné bývanie 4-člennej rodiny veľkou výhodou tohto
rodinného domu je nenáročnosť výstavby a z toho vyplývajúce
pomerne nízke investičné náklady vzhľadom k tomu, že bočné
strany sú bez okien, je možné tento rodinný dom vhodne umiestniť aj na úzky pozemok

...

.

.

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
31 €/mesiac
SUTERÉN
[celková plocha 31.9 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 1996
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

87 800 €
122 000 €
140 300 €
67 100 €
1 290 €
6 týždňov

A0

133.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

KOMPAKT 1101

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

88.0 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

109.9 m2

obostavaný priestor

584.3 m3

celková úžitková plocha

133.7 m2

celková obytná plocha

84.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.525 m

sklon strechy

.
....

A0
35°

výška 1,5m pri bočných stenách v podkroví je predpokladom výbornej zariaditeľnosti samostatná technická miestnosť, špajza,
sklad pod schodiskom a ďalší skladovací priestor v podstrešnej
časti, prístupný skladacím schodiskom priestor pre vstavané
skrine v každej izbe jednoduchá a rýchla výstavba, podkrovie
bez nosných stien

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
9 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 69.7 m2]

POSCHODIE [celková plocha 63.9 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

280
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

136.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

PRÍZEMIE
[celková plocha 65.1 m2]

87 000 €
120 900 €
139 000 €
66 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

81.4 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

104.1 m2

obostavaný priestor

575.2 m3

celková úžitková plocha

125.7 m2

celková obytná plocha

82.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.465 m

sklon strechy

30°

.

dvojgeneračný dom pre jednu alebo dve rodiny výška 2m pri
bočných stenách v podkroví je predpokladom plnohodnotného
2-izbového bytu vo variante s plynovým vykurovaním má každé podlažie vlastný kotol prestavba z dvojgeneračného domu
na dom pre 1 rodinu alebo naopak je vďaka jednoduchému konceptu možná aj neskôr v rámci rekonštrukcie

POSCHODIE – Alt. 1
[celková plocha 71.1 m2]

.

.

...

KOMPAKT 1100

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
33 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
POSCHODIE – Alt. 2
[celková plocha 71.1 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

103 000 €
143 100 €
164 600 €
78 700 €
990 €
5 dní

A0

171.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

KOMPAKT 1001

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

106.3 m2

obostavaný priestor

718.2 m3

celková úžitková plocha

141.5 m2

celková obytná plocha

85.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0
7.725 m

sklon strechy

35°

dom možno umiestniť aj na užšie stavebné pozemky, resp. blízko
k hranici pozemku, pričom súčasťou domu je už aj vstavaná garáž
v zadnej časti domu dominuje obytný veľkopriestor s krbom
umiestnenie krbu v strede dispozície umožňuje priame vykurovanie priľahlých miestností veľká a komfortne vybavená kuchyňa
funkčne nadväzuje na terasu a má k dispozícii odvetranú špajzu
v podkroví sú 3 izby, pričom rodičovská spálňa má veľký šatník
výška 1,5m pri bočných stenách v podkroví znamená vynikajúcu
zariaditeľnosť izieb a plnohodnotný komfort praktická technická
miestnosť

.

.

...

.

.
..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
29 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 84.1 m2]

POSCHODIE [celková plocha 87.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH

282
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

145.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

87 100 €
121 000 €
139 200 €
66 600 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

88.3 m2

zastavaná plocha
obostavaný priestor

605.5 m3

celková úžitková plocha

137.2 m2

celková obytná plocha

90.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

7.235 m
38°

. . .
.
.

.

dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia
kontaktný zatepľovací systém
dispozične vhodne rozdelená
denná a nočná časť domu obývacia izba s krbom a jedálenským
kútom priamo prepojená s kuchyňou priama náväznosť obývacej miestnosti na terasu možnosť využitia izby na prízemí ako
pracovne, prípadne ako hosťovskej izby pravá fasáda objektu
umožňuje osadenie domu čo najbližšie k hranici pozemku, či realizáciu prístrešku, alebo pristavanej garáže pre automobil dom
je vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén

POSCHODIE [celková plocha 72.1 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 73.2 m2]

KOMPAKT 702

A0

....

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
27 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

85 700 €
119 000 €
136 800 €
65 400 €
890 €
5 dní

A1

139.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

KOMPAKT 602

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

89.1 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

119.2 m2

obostavaný priestor

548.5 m3

celková úžitková plocha

128.9 m2

celková obytná plocha

81.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

7.120 m
35°

.

malá zastavaná plocha umožňuje objekt osadiť aj na veľmi malé a
úzke parcely dom možno osadiť čo najbližšie ku hranici parcely
centrálne umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu izba na prízemí môže slúžiť pre osobu zo zníženou schopnosťou pohybu
riešenie domu je ekonomické, umožňujúce
ﬁnančne a technicky veľmi jednoduchú a rýchlu výstavbu

..

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
34 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 67.2 m2]

POSCHODIE [celková plocha 72.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH

284
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

123.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

76.5 m2

zastavaná plocha
obostavaný priestor

571.9 m3

celková úžitková plocha

108.3 m2

celková obytná plocha

72.9 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.680 m

sklon strechy

38°

..

dom ponúka priestory na komfortné bývanie 4-člennej rodiny
charakteristickým znakom domu je minimalizovanie chodieb
v dennej časti dominuje krb v strede dispozície, umožňujúci priame vykurovanie priľahlých miestností kuchyňu s jedálňou je
možné oddeliť priečkou krytá terasa ponúka príjemný priestor
na posedenie prípadne aj na stolovanie v letných mesiacoch,
alternatívne je ju možné riešiť ako zimnú záhradu v nočnej
časti domu v podkroví sú situované tri komfortné izby a kúpelňa,
z dvoch izieb je prístup na balkón

.

.

...

PRÍZEMIE [celková plocha 54.3 m2]

POSCHODIE [celková plocha 69.4 m2]

KOMPAKT 601

A1

72 400 €
100 600 €
115 700 €
55 300 €
890 €
5 dní

.

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
31 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2006
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

76 300 €
106 000 €
121 900 €
58 300 €
890 €
5 dní

A1

123.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

KOMPAKT 600

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

76.6 m2

zastavaná plocha s garážou

98.5 m2

obostavaný priestor

509.9 m3

celková úžitková plocha

116.3 m2

celková obytná plocha

74.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.. .
. .
.

A1

8.070 m
40°

malá zastavaná plocha možnosť osadenia objektu na menšie
stavebné parcely dom je vhodný na rovinatý prípadne mierne
svahovitý terén ľavá fasáda objektu umožňuje osadenie domu
čo najbližšie k hranici pozemku jednoduché technické riešenie
umožňuje rýchlu svojpomocnú výstavbu dispozične vhodne rozdelená denná a nočná časť domu obývacia izba s krbom

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €

POSCHODIE [celková plocha 60.0 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 60.3 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

286
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

119.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

76.9 m2

zastavaná plocha s garážou

95.94 m2

obostavaný priestor

509.3 m3

celková úžitková plocha

119.8 m2

celková obytná plocha

75.4 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.550 m

sklon strechy

38°

..

vďaka svojej malej šírke a bočnej stene bez okien je vhodný
na úzke stavebné parcely izba na prízemí môže slúžiť ako
hosťovská či pracovňa hlavný obytný priestor tvorí obývacia
izba s jedálňou a s čiastočne oddelenou kuchyňou centrálne
umiestnený krb umožňuje vykurovanie celého objektu riešenie
domu je ekonomické, umožňujúce ﬁnančne a technicky veľmi
jednoduchú a rýchlu prípade svojpomocnú výstavbu

PRÍZEMIE [celková plocha 59.0 m2]

POSCHODIE [celková plocha 60.8 m2]

..
...

KOMPAKT 504

A1

80 400 €
111 700 €
128 500 €
61 500 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
30 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2005
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

72 200 €
100 300 €
115 300 €
55 100 €
890 €
5 dní

A1

116.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

KOMPAKT 502

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

75.8 m2

zastavaná plocha s garážou

96.8 m2

obostavaný priestor

477.3 m3

celková úžitková plocha

110.7 m2

celková obytná plocha

75.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.640 m

sklon strechy

35°

.

.

kompaktný dom na malej zastavanej ploche v prízemí dominuje otvorený veľkopriestor kuchyňu je možné oddeliť priečkou
krb v strede dispozície umožňuje rozvod teplého vzduchu aj do
vedľajších miestností situovanie schodiska umožňuje nerušenú
prevádzku prízemia a podkrovia

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
18 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €

POSCHODIE [celková plocha 57.6 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 58.4 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

288
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

117.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

PRÍZEMIE
[celková plocha 59.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

91.0 m2

obostavaný priestor

489.5 m3

celková úžitková plocha

112.0 m2

celková obytná plocha

77.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.420 m

sklon strechy

38°

.

napriek svojím malým rozmerom dokáže poskytnúť dostatok pohodlia 5-člennej rodine
vzhľadom na svoju malú
šírku a plné bočné steny je vhodný aj na úzke stavebné parcely
hlavný obytný priestor tvorí obývacia izba s jedálňou
a s čiastočne oddelenou kuchyňou izba na prízemí je určená
na bývanie jedného člena domácnosti, jej umiestnenie umožňuje
dobré akustické oddelenie od dennej časti domu kompaktná
dispozícia a úsporné komunikačné priestory umožňujú veľké izby
v podkroví parkovací prístrešok je možné riešiť aj formou uzavretej pristavanej garáže

.

.

.

POSCHODIE
[celková plocha 58.0 m2]

KOMPAKT 401

A1

79 100 €
109 800 €
126 300 €
60 400 €
890 €
5 dní

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
29 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2004

289

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

79 200 €
110 000 €
126 500 €
60 500 €
890 €
5 dní

A1

123.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

KOMPAKT 47

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

80.3 m2

zastavaná plocha s garážou

98.7 m2

obostavaný priestor

495.3 m3

celková úžitková plocha

118.6 m2

celková obytná plocha

78.1 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.390 m

sklon strechy

35°

.

poschodový dom s obytným podkrovím bez podpivničenia zaujímavosťou tohoto domu je malá zastavaná plocha, ktorá umožňuje
osadiť objekt aj na menšie stavebné parcely ľavá fasáda objektu umožňuje osadiť rodinný dom čo najbližšie k hranici parcely
dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť
domu

. ...

.

POSCHODIE [celková plocha 61.9 m2]

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
31 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €

PRÍZEMIE [celková plocha 61.5 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

290
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

148.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

89 600 €
124 500 €
143 200 €
68 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

92.4 m2

obostavaný priestor

570.2 m3

celková úžitková plocha

132.5 m2

celková obytná plocha

80.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

7.130 m
35°

.

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu
vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý prípadne
mierne svahovitý terén denná a nočná časť rodinného domu
je vhodne rozdelená
prízemie je riešené ako denná časť,
z veľkej časti je tvorené veľkopriestorom obývacej izby, jedálne
a kuchyne veľkou prednosťou tohoto domu je samostatná izba
na prízemí podkrovie je riešené ako nočná časť a jeho tri izby
spĺňajú nároky funkčného bývania svojou dispozíciou uspokojí nároky na pohodlné bývanie 5-6 člennej rodiny vzhľadom
na svoju šírku je vhodný aj na užšie stavebné parcely

..

POSCHODIE [celková plocha 76.3 m ]
2

PRÍZEMIE [celková plocha 71.7 m ]
2

..

.

KOMPAKT 42

A0

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
29 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2001

291

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

72 300 €
100 400 €
115 500 €
55 200 €
890 €
5 dní

A1

101.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

KOMPAKT 40

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

68.0 m

zastavaná plocha s garážou

86.4 m2

obostavaný priestor

2

415.2 m3

celková úžitková plocha

95.5 m2

celková obytná plocha

59.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

PRÍZEMIE
[celková plocha 50.6 m2]

A1

7.480 m
38°

.
.

poschodový dom s obytným podkrovím bez podpivničenia zaujímavosťou tohoto domu je veľmi malá zastavaná plocha, ktorá
umožňuje osadiť objekt aj na veľmi malé stavebné parcely plná
pravá fasáda objektu umožňuje osadiť rodinný dom čo najbližšie
ku hranici parcely po malých technických úpravách je možné
zrealizovať objekt ako dvojdom použitím normálneho a zrkadlového riešenia

.
...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
27 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 50.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH

292
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

164.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

100 100 €
139 000 €
159 900 €
76 500 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

108.8 m2

obostavaný priestor

761.1 m3

celková úžitková plocha

145.4 m2

celková obytná plocha

86.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

8.790 m

sklon strechy

32°

.

.
.
.

vhodný do radovej zástavby alebo ako dvojdom či samostatne
stojaci dom úzka dispozícia vhodná na úzke parcely zasunutá
terasa poskytuje súkromie v radovej zástavbe priestor pod pohodlným schodiskom je využitý ako sklad podkrovie obsahuje
tri veľké izby s komfortnou kúpeľňou dom má nadštandardné príslušenstvo v podobe samostatného šatníka a technickej
miestnosti veľké vikiere zvyšujú komfort v spálňach balkón
z rodičovskej spálne, orientovaný do záhrady napriek plným
bočným stenám je väčšina miestností priamo odvetraná minimálne vzdialenosti rozvodov a kompaktný tvar sú predpokladom
úspornej prevádzky

.

.

...

PRÍZEMIE [celková plocha 84.6 m2]

POSCHODIE [celková plocha 79.4 m2]

LINIA 1061

A0

ilustračný obrázok

SPECIAL

. ..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2010

293

ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

112 900 €
156 800 €
180 300 €
86 200 €
1 290 €
6 týždňov

A0

180.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

LINIA 1060

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

143.0 m2

obostavaný priestor

799.0 m3

celková úžitková plocha

147.6 m2

celková obytná plocha

84.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

. .

A0
6.280 m
plochá

vhodný ako samostatne stojaci dom, dvojdom alebo radová zástavba zasunutá terasa poskytuje súkromie v radovej zástavbe
veľké presklené plochy orientované do záhrady, súkromie z ulice chráni dvojgaráž kompaktné poschodie nezaberá celú plochu
prízemia, po menšej stavebnej úprave možno strechu nad prízemím využiť ako terasu komfort nočnej časti zvyšuje samostatná
kúpeľňa oddelená od WC a 3 šatníky formou samostatnej miestnosti a vstavaných skríň podlahové vykurovanie, kondenzačný
plynový kotol alt. tepelné čerpadlo
kombinácia materiálov
s nadštandardnými tepelno-izolačnými vlastnosťami, modernými
technológiami a krátkymi vzdialenosťami rozvodov sú predpokladom úspornej prevádzky

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 115.9 m2]

POSCHODIE [celková plocha 64.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH

294
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

196.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

124.0 m2

obostavaný priestor

796.1 m3

celková úžitková plocha

154.6 m2

celková obytná plocha

79.4 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

6.780 m

sklon strechy

plochá

.

LINIA 855

A1

103 200 €
143 400 €
164 900 €
78 900 €
890 €
5 dní

vhodný do radovej zástavby, ale aj ako samostatne stojaci dom
či dvojdom
navrhnutý je v dvoch alternatívach – odlišujú sa
iba na poschodí - alt. B sa líši od alt. A malou loggiou napriek
malej šírke je v dome umiestnená priestranná dvojgaráž väčšiu
časť prízemia zaberá atraktívny obytný veľkopriestor orientovaný
do tichej zadnej časti pozemku komfortné poschodie obsahuje
okrem troch izieb nadštandardné príslušenstvo vo forme dvoch
kúpeľní, šatníka a technickej miestnosti
priestor chodby a
schodiska je vďaka terase prirodzene presvetlený
súkromie
z ulice chráni dvojgaráž a vstupný priestor navrhnutý tak, aby
tvoril bariéru pred nežiadúcimi pohľadmi

.

..

. .
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
44 €/mesiac

PRÍZEMIE [celková plocha 104.2 m2]

POSCHODIE [celková plocha 92.5 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2008

295

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

96 400 €
133 900 €
154 000 €
73 700 €
890 €
5 dní

A1

152.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

LINIA 854

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

99.3 m2

obostavaný priestor

646.6 m3

celková úžitková plocha

132.3 m2

celková obytná plocha

74.9 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

6.950 m

sklon strechy

plochá

..

dom menšej kategórie pre 5 člennú rodinu
poschodový dom
vhodný do dvojpodlažnej radovej zástavby dom možno realizovať
aj ako samostatne stojaci a vzhľadom na svoju šírku a plné bočné
štítové steny je vhodný aj na extrémne úzke stavebné parcely
dom možno osadiť čo najbližšie ku hranici parcely rozdelená
denná a nočná časť krb umožňuje vykurovanie celého objektu
dostatok úložných priestorov samostatná technická miestnosť
a práčovňa
pohodlné schodisko
vstupná časť s kúpeľňou
a garážou tvorí optickú a akustickú bariéru oddeľujúcu hlavný obytný priestor od ulice riešenie domu je ekonomické, umožňujúce
ﬁnančne a technicky jednoduchú a rýchlu výstavbu

.

.

.

.

. .

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
38 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 78.5 m2]

POSCHODIE [celková plocha 74.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH

296
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

178.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 88.0 m2]

..
..
..
..

113 600 €
157 800 €
181 500 €
86 800 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

6-7

obytné miestnosti
zastavaná plocha

110.25 m2

obostavaný priestor

839.65 m3

celková úžitková plocha

178.1 m2

celková obytná plocha

117.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.580 m

sklon strechy

.

15°

.

6-izbový kompaktný, priestranný dom má dve plnohodnotne
podlažia je vhodný pre 5 – 7 člennú rodinu má k dispozícii
5 komfortných izieb a veľkopriestor spojenej obývacej izby, jedálne a kuchyne tri kúpeľne, dva šatníky a veľa ďalších úložných priestorov *skladovací rošt na povale a úložný priestor pod
schodiskom Kuchyňu je možné od obývačky stavebne oddeliť
poschodie umožňuje jednoduché úpravy dispozície Centrálne
umiestnený krb je možné využiť aj ako zdroj kúrenia teplovzdušnými rozvodmi (rozvody nie sú súčasťou projektu).

.

POSCHODIE
[celková plocha 90.1 m2]

.

.

.
...

OPTIMAL 1988

A0

ilustračný obrázok

NOVINKA

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2019
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

99 900 €
138 700 €
159 500 €
76 300 €
990 €
6 týždňov

OPTIMAL 1987

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

A0

145.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRÍZEMIE
[celková plocha 73.2 m2]

96.0 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

123.1 m2

obostavaný priestor

717.5 m3

celková úžitková plocha

139.3 m2

celková obytná plocha

87.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.205 m

sklon strechy

15°

.

kompaktný poschodový dom vhodný aj na užší pozemok poschodie s plnou výškou a rovným stropom vo forme sadrokartónového podhľadu maximálne využitá plocha prízemia bez
chodieb, schodisko je súčasťou hlavného obytného priestoru
oddelená izba na prízemí, vhodná ako hosťovská alebo pracovňa
tri veľké izby na poschodí s dvomi kúpeľňami a šatníkmi skladovacie možnosti rozširuje úložný priestor pod strechou, prístupný
skladacím schodiskom rodičovská spálňa má vlastné príslušenstvo a lodžiu orientácia izieb na jednu stranu umožňuje osadiť
dom jednou stranou blízko k hranici pozemku

.

.

.

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

POSCHODIE
[celková plocha 72.2 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

298
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

141.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 66.7 m2]

..
..
..
..
..

98 400 €
136 600 €
157 100 €
75 100 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

90.3 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

115.6 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

137.4 m2

obostavaný priestor

624.6m3

celková úžitková plocha

141.3 m2

celková obytná plocha

82.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A0

7.375 m
15°

.

priestorovo úsporný 5-izbový dom s veľkými izbami a šatníkom
na poschodí spálňa na prízemí s vlastnou kúpeľňou je oddelená
od ostatných častí domu a umožňuje súkromie ďalšiemu členovi
domácnosti, môže však slúžiť aj ako pracovňa alebo hosťovská
jednoduchý kompaktný tvar a krátke inštalačné rozvody sú zárukou úspornej prevádzky veľká kuchyňa s prístupom na terasu je
súčasťou hlavného obytného priestoru plnohodnotné poschodie
s rovným podhľadom

.
...

OPTIMAL 1838

A0

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
7 €/mesiac
plynový kotol
13 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE
[celková plocha 74.7 m2]

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

92 500 €
128 500 €
161 400 €
70 700 €
990 €
5 dní

A0

140.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

OPTIMAL 1643

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

90.3 m2

zastavaná plocha s garážou

114.8 m2

obostavaný priestor

679.8 m3

celková úžitková plocha

140.7 m2

celková obytná plocha

89.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.470 m

sklon strechy

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 75.0 m2]

15°

.. .
. .
.

úsporne navrhnutý moderný dom spĺňajúci nároky až 5-člennej
domácnosti plnohodnotné poschodie s plnou výškou jednoduché konštrukčné riešenie, rýchla výstavba priestranná, dobre
zariaditeľná obývacia izba spojená s kuchyňou krátke inštalačné
rozvody a kompaktný tvar sú zárukou úspory energií nenáročná
a rýchla výstavba, jednoduchý tvar strechy a moderný vzhľad
komfortné poschodie s veľkou kúpeľňou a samostatným wc
centrálne umiestnený krb možno potenciálne využiť na doplnkové vykurovanie

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
29 €/mesiac
plynový kotol
39 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 65.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

144.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.
POSCHODIE
[celková plocha 67.5 m2]

96 700 €
134 300 €
171 500 €
73 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

92.8 m2

zastavaná plocha s garážou

124.7 m2

obostavaný priestor

690.0 m3

celková úžitková plocha

144.5 m2

celková obytná plocha

77.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.310 m

sklon strechy

15°

.

moderný dom s dobre využitým priestorom a veľkými izbami
orientácia všetkých izieb prednostne na južnú stranu vychádza z
nízkoenergetického konceptu praktická dispozícia bez chodieb
je zárukou vysokej úžitkovej hodnoty domu samostatnú kuchyňu s jedálňou je možné úplne oddeliť priečkou alebo zasklenou
stenou plnohodnotné poschodie s rovným stropom komfort
zvyšuje samostatný šatník, technická miestnosť prístupná zo zádveria a samostatné wc na poschodí kompaktný tvar je predpokladom nižšej spotreby energie

.

.

.

....

OPTIMAL 1642

A0

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
PRÍZEMIE
[celková plocha 77.0 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

78 900 €
109 600 €
140 500 €
60 300 €
990 €
5 dní

A0

96.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

OPTIMAL 1641

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

64.0 m2

zastavaná plocha s garážou

83.5 m2
476.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

96.9 m2

celková obytná plocha

62.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.335 m

sklon strechy

.

POSCHODIE
[celková plocha 51.5 m2]

15°

.

menší úsporný kompaktný dom s minimom chodieb, vhodný i na
menšie parcely obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou
malé vzdialenosti rozvodov TUV plnohodnotná výška poschodia
množstvo skladovacích a úložných plôch prekrytý vstup i časť
terasy v časti povaly je rošt na skladovanie prístupný skladacím
schodiskom z chodby poschodie je s minimom nosných stien
exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

. .
...

.

..

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
7 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 45.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

150.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 79.8 m2]

..
..
..
..
..

96 600 €
134 200 €
171 200 €
73 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

95.1 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

117.8 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

137.3 m2

obostavaný priestor

701.5 m3

celková úžitková plocha

150.4 m2

celková obytná plocha

93.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

..
.
.
.

A0

7.510 m
15°

stredne veľký dom s malou zastavanou plochou, vhodný i na
menšie parcely obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou
so skladom potravín plnohodnotná výška poschodia pohodlné
schodisko samostatné WC malé vzdialenosti rozvodov TUV
množstvo skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt na
skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby poschodie
je s minimom nosných stien exteriérové žalúzie

POSCHODIE
[celková plocha 70.6 m2]

.

.
....

OPTIMAL 1640

A0

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

102 200 €
142 000 €
181 800 €
78 100 €
990 €
5 dní

A0

160.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

OPTIMAL 1639

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

POSCHODIE
[celková plocha 76.5 m2]

5

zastavaná plocha

103.0 m

zastavaná plocha s garážou

127.5 m2

obostavaný priestor

741.2 m3

celková úžitková plocha

160.2 m2

celková obytná plocha

89.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

2

A0

7.560 m

sklon strechy

15°

.

.

kompaktný a priestranný cenovo dostupný dom s plnohodnotným
poschodím všetky inštalácie sústredené na jednom mieste
veľký šatník a samostatné wc na poschodí úsporná dispozícia
s malým podielom chodieb samostatná kuchyňa s jedálňou,
opticky spojená s obývacou izbou krb tvorí výrazný interiérový
prvok a jeho centrálna poloha umožňuje doplnkové teplovzdušné
vykurovanie (rozvody nie sú súčasťou projektu) rýchla a jednoduchá výstavba, jednoduchý tvar zastrešenia atraktívny vzhľad
s výraznou fasádou

. .

...

.

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
31 €/mesiac
plynový kotol
43 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE
[celková plocha 83.7 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

184.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 92.1 m2]

..
..
..
..
..

113 500 €
157 600 €
181 200 €
86 700 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

110.3 m2

zastavaná plocha s garážou

138.3 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

162.3 m2

obostavaný priestor

860.0 m3

celková úžitková plocha

176.8 m2

celková obytná plocha

104.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

7.580 m
15°

..

stredne veľký dom s malou zastavanou plochou, vhodný i na
menšie parcely tri komfortné izby na prízemí obývacia izba
s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín plnohodnotná výška poschodia samostatný sklad pod pohodlným schodiskom samostatný šatník malé vzdialenosti rozvodov TUV
množstvo skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt
na skladovanie prístupný skladacím schodiskom nadštandardné
tepelnotechnické vlastnosti

.

. .
...

. .

OPTIMAL 1638

A0

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
30 €/mesiac
plynový kotol
42 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
POSCHODIE
[celková plocha 92.4 m2]

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

121 700 €
169 000 €
194 300 €
92 900 €
990 €
5 dní

A0

164.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

OPTIMAL 1539

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti
zastavaná plocha

100.0 m

zastavaná plocha s garážou

124.5 m2

obostavaný priestor

765.8 m3

celková úžitková plocha

159.4 m2

celková obytná plocha

95.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

2

A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

7.660 m

sklon strechy

. ..

POSCHODIE
[celková plocha 79.0 m2]

5

15°

praktický a pohodlný poschodový dom s moderným vzhľadom,
vhodný aj do mesta kompaktný tvar je predpokladom nižšej
spotreby energie veľká obývacia izba a kuchyňa vďaka minimálnej ploche chodieb technická miestnosť, samostatný šatník,
ďalšie vstavané šatníky v izbách veľké izby sú zárukou vysokej
úžitkovej hodnoty domu poloha schodiska v zádverí umožňuje
v budúcnosti rozdeliť dom na dve samostatné jednotky všetky
izby na poschodí majú plnú výšku stropu rodičovská spálňa má
vlastnú kúpeľňu a vstup na balkón

. .

....

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
27 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE
[celková plocha 85.3 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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© EUROLINE 2015

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

138.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 71.9 m2]

POSCHODIE
[celková plocha 66.5 m2]

..
..
..
..
.

99 800 €
138 600 €
159 400 €
76 200 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

87.9 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

113.7 m2

obostavaný priestor

651.0 m3

celková úžitková plocha

137.4 m2

celková obytná plocha

83.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.500 m

sklon strechy

15°

.

stredne veľký dom s malou zastavanou plochou, vhodný i na
malé parcely veľkopriestor obývacej izby s krbom, jedálňou
a kuchyňou so skladom potravín komfortné izby pod pohodlným schodiskom sa nachádza sklad potravín a využiteľný priestor
zo zádveria plnohodnotná výška poschodia balkónik samostatná technická miestnosť samostatný šatník množstvo
skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby podkrovie je
s minimom nosných stien exteriérové žalúzie prekrytý vstup
nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

.

.
..

.

. . .
.....

OPTIMAL 1538

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

116 600 €
161 900 €
186 200 €
89 100 €
1 290 €
6 týždňov

A0

165.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

OPTIMAL 1440

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

152.1 m2

obostavaný priestor

825.0 m3

celková úžitková plocha

146.6 m2

celková obytná plocha

85.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

7.500 m
22°, plochá

.

Stredne veľký dom komfortné zádverie presvetlená obývacia
izba s krbom, jedálňou a priestrannou kuchyňou s množstvom
skríň a so skladom potravín kuchyňu je možné samostatne oddeliť komfortné izby so šatníkmi pracovňa pohodlné schodisko alternatívne oddeliteľné poschodie posuvnými dverami
pred schodiskom na prízemí plnohodnotná výška poschodia
samostatná technická miestnosť využiteľná i z exteriéru ako sklad
nábytku samostatný šatník s prechodom na strechu množstvo
skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby podkrovie je
bez nosných stien exteriérové žalúzie prekrytý vstup i časť
terasy malé vzdialenosti rozvodov TUV komfortná garáž

..

.

.

.

. .
.
.

.

.. .

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE [celková plocha 44.9 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 120.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

141.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 73.7 m2]

..
..
..
..
..

105 900 €
147 100 €
169 200 €
80 900 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

90.4 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

113.2 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

132.7 m2

obostavaný priestor

668.0 m3

celková úžitková plocha

141.1 m2

celková obytná plocha

80.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.480 m

sklon strechy

15°

..

dom s malou zastavanou plochou obývacia izba s krbom, jedálňou
a kuchyňou so skladom potravín kuchyňu možno oddeliť s prístupom i cez zádverie pod schodiskom sa nachádza sklad plná výška poschodia skladovacie a úložné plochy v časti povaly je rošt
na skladovanie prístupný skladacím schodiskom malé vzdialenosti
rozvodov TUV nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

. .
.

.. .

OPTIMAL 1439

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
35 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
POSCHODIE
[celková plocha 67.4 m2]

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

101 300 €
140 700 €
161 800 €
77 400 €
990 €
5 dní

A0

160.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

OPTIMAL 1438

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

108.1 m2

zastavaná plocha s garážou

132.6 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

155.4 m2

obostavaný priestor

736.5 m3

celková úžitková plocha

141.4 m2

celková obytná plocha

88.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.365 m

sklon strechy

..

POSCHODIE
[celková plocha 78.3 m2]

12°

praktický a pohodlný poschodový dom s moderným vzhľadom,
vhodný aj do mesta kompaktný tvar je predpokladom nižšej
spotreby energie na malej ploche sú sústredené veľké izby
a kuchyňa, technická miestnosť, samostatný šatník
ďalšie
vstavané šatníky v izbách malá plocha chodieb a nevyužitých
priestorov je zárukou vysokej úžitkovej hodnoty domu všetky
izby na poschodí majú plnú výšku stropu a prístup na balkón

.

...

.
.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 82.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

134.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 70.3 m2]

..
..
..
..
..

84 800 €
117 800 €
135 500 €
64 800 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

85.6 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

110.1 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

127.6 m2

obostavaný priestor

587.3 m3

celková úžitková plocha

134.8 m2

celková obytná plocha

91.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

6.620 m

sklon strechy

8°

. .

poschodový dom s plnohodnotným poschodím malá zastavaná
plocha, vhodný na malé i úzke parcely rozdelená denná a nočná časť prízemie je tvorené obývacou izbou s krbom, jedálňou
a kuchyňou sklad potravín krb umožňuje vykurovanie objektu
priestranné izby dostatok odkladacieho priestoru na prízemí
pracovňa – hosťovská izba minimalne vzdialenosti rozvodov TUV
podlahové vykurovanie, plynový kotol alt. tepelné čerpadlo

..
.
. ..

POSCHODIE
[celková plocha 64.5 m2]

.

OPTIMAL 1039

A0

... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
24 €/mesiac
plynový kotol
34 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

124 300 €
172 600 €
198 500 €
94 900 €
990 €
5 dní

A0

190.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

OPTIMAL 839

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha s garážou

161.6 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

174.5 m2

obostavaný priestor

820.7 m3

celková úžitková plocha

157.1 m2

celková obytná plocha

100.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

7.670 m
15°

plné bočné steny umožňujú umiestniť dom blízko ku hranici pozemku denná časť prízemia je tvorená veľkopriestorom v ktorom dominuje krbové teleso obývacia izba s jedálňou priamo
nadväzuje na veľkú prekrytú terasu v nočnej časti na poschodí
sú 3 veľké izby a kúpeľňa, všetky miestnosti sú s plnou výškou
technická miestnosť v prízemí, prístupná z exteriéru

. .

... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
38 €/mesiac
plynový kotol
50 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

POSCHODIE [celková plocha 75.0 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 115.9 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

166.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 96.0 m2]

..
..
..
..
.

102 500 €
142 400 €
163 800 €
78 300 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha s garážou

118.4 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

135.5 m2

obostavaný priestor

738.8 m3

celková úžitková plocha

144.1 m2

celková obytná plocha

85.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.175 m

sklon strechy

15°

.

komfortné poschodie s plnou výškou miestností
štvorcový
pôdorys a kompaktná hmota spolu so zateplovacím systémom
a podlahovým vykurovaním sú predpokladom znižovania spotreby
energií z dôvodu úspory materiálu je nad poschodím namiesto
stropnej konštrukcie navrhnutý rovný zavesený podhľad komfort
poschodia zvyšuje priestranný samostatný šatník a miestnosť pre
domáce práce tehlový obklad fasády je možné nahradiť omietkou alebo iným typom obkladu

.

.

POSCHODIE
[celková plocha 70.8 m2]

OPTIMAL 838

A0

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
36 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

108 900 €
151 300 €
174 000 €
83 200 €
990 €
6 týždňov

PRAKTIK 1991

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

A0

148.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRÍZEMIE
[celková plocha 72.7 m2]

94.0 m2

zastavaná plocha

721.79 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

148.0 m2

celková obytná plocha

90.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.550 m

sklon strechy

30°

.

5-izbový moderný dvojpodlažný rodinný dom, určený pre 4 – 5
člennú rodinu je možné umiestniť aj na menšie parcely veľká
obývacia izba je krbom opticky oddelená od kuchyne s jedálňou
obývacia izba je prepojená s terasou cez presklenú stenu, poskytuje kontakt s exteriérom
priestranná spálňa na poschodí
s vlastným šatníkom a kúpeľňou dve izby majú spoločnú kúpeľňu a samostatný veľký šatník minimálne komunikačné priestory množstvo okien umožňujúcich vstup slnečného svetla
dostatok odkladacích priestorov vo forme šatníkov a technickej
miestnosti

.

.

..
.

...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
8 €/mesiac
plynový kotol
15 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 75.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH

314
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

160.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

119 400 €
165 900 €
190 800 €
91 300 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

128.0 m2

zastavaná plocha s garážou

163.0 m2

obostavaný priestor

793.9 m3

celková úžitková plocha

160.8 m2

celková obytná plocha

93.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

8.490 m

sklon strechy

42°, plochá

.

moderný poschodový dom vhodný aj pre väčšiu rodinu veľká obývacia izba voľne spojená s moderne riešenou kuchyňou
a samostatnou jedálňou veľká izba na prízemí s vlastnou kúpeľňou a šatníkom, oddelená od ostatných častí domu, vhodná ako
hosťovská alebo na bývanie ďalšieho člena domácnosti veľká
technická miestnosť pri vstupe, priestranný šatník na poschodí
rodičovská spálňa má vlastnú kúpeľňu skladovací priestor
v podkroví, prístupný skladacím stropným schodiskom prekrytá
terasa nadväzujúca na veľkú jedáleň

.

.

...

.

.

PRAKTIK 1818

A0

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
20 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 99.2 m2]

POSCHODIE [celková plocha 61.6 m2]
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

106 800 €
148 300 €
170 200 €
81 500 €
1 290 €
6 týždňov

A0

166.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRAKTIK 1618

Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti
zastavaná plocha

102.0 m2

obostavaný priestor

755.7 m3

celková úžitková plocha

146.5 m2

celková obytná plocha

86.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

8.120 m

sklon strechy

..

PRÍZEMIE
[celková plocha 84.4 m2]

35°

.

stredne veľký dom, vhodný i na úzke parcely dve izby na prízemí
a vstavaná garáž obývacia izba s krbom, jedálňou a kuchyňou so
skladom potravín
malé vzdialenosti rozvodov TUV samostatná technická miestnosť, i šatník sklad pod schodiskom výška
poschodia min. 1,7 m množstvo skladovacích a úložných plôch
balkón prekrytý vstup i časť terasy v časti povaly je rošt na
skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby poschodie
je bez nosných stien

.

.

.
...

.

.

..
.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 81.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH

316
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59 800 €
83 000 €
95 500 €
45 700 €
990 €
5 dní

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

71.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 38.8 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

3

obytné miestnosti
zastavaná plocha

49.0 m2

zastavaná plocha s garážou

68.5 m2
351.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

71.9 m2

celková obytná plocha

45.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.535 m

sklon strechy

35°

.. .
. .

menší kompaktný dom, vhodný i na malé a úzke parcely veľkopriestor obývacej izby s krbom, jedálňou a kuchyňou samostatná technická miestnosť samostatné WC pod schodiskom
výška poschodia min. 1,7 m dostatok skladovacích a úložných
plôch prekrytý vstup i časť terasy v časti povaly je rošt na
skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby poschodie je bez nosných stien exteriérové žalúzie nadštandardné
tepelnotechnické vlastnosti

.

..

. ...

.

PRAKTIK 1617

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
15 €/mesiac
plynový kotol
24 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 33.1 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

61 900 €
86 000 €
98 900 €
47 300 €
1 290 €
6 týždňov

PRAKTIK 1616

Všetky ceny sú s DPH

A0

88.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRÍZEMIE [celková plocha 47.1 m2]
3

obytné miestnosti

60.0 m2

zastavaná plocha

408.0 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

88.7 m2

celková obytná plocha

49.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.245 m

sklon strechy

35°

. .

kompaktný moderný dom, vhodný i na malé a úzke parcely
veľkopriestor obývacej izby s krbom a pracovným kútom samostatná kuchyňa s jedálňou a skladom potravín malé vzdialenosti rozvodov TUV samostatná práčovňa spálňa so samostatným
šatníkom výška poschodia min. 1,7 m dostatok skladovacích
a úložných plôch prekrytý vstup v časti povaly je rošt na
skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby poschodie je bez nosných stien exteriérové žalúzie nadštandardné
tepelnotechnické vlastnosti

. ..

. ...

.. .
.

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
10 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha
41.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

90.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 48.1 m2]

..
..
..
..
.

67 700 €
94 000 €
117 500 €
51 700 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

59.6 m2

zastavaná plocha s garážou

79.1 m2
422.8 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

90.0 m2

celková obytná plocha

56.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.465 m

sklon strechy

35°

.

menší kompaktný dom, vhodný i na malé a úzke parcely veľkopriestor obývacej izby s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom
potravín pod schodiskom samostatná technická miestnosť
výška poschodia min. 1,7 m množstvo skladovacích a úložných
plôch prekrytý vstup i časť terasy v časti povaly je rošt na
skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby poschodie je bez nosných stien exteriérové žalúzie nadštandardné
tepelnotechnické vlastnosti

.

..

. ...

.

.

PRAKTIK 1615

A0

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
20 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
POSCHODIE
[celková plocha 42.0 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

89 800 €
124 700 €
159 600 €
68 600 €
990 €
5 dní

A0

147.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRAKTIK 1614

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

90.8 m2

zastavaná plocha s garážou

113.5 m2

obostavaný priestor

635.9 m3

celková úžitková plocha

141.7 m2

celková obytná plocha

80.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.500 m

sklon strechy

30°

.

.

moderný dom, vhodný i na menšie parcely veľkopriestor obývacej izby s krbom, jedálňou a kuchyňou so skladom potravín
malé vzdialenosti rozvodov TUV samostatná technická miestnosť, šatník i WC pohodlné schodisko výška poschodia min.
1,7 m množstvo skladovacích a úložných plôch balkónmi
prekrytý vstup i časť terasy v časti povaly je rošt na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby poschodie je
bez nosných stien exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

.

.
. ...

PRÍZEMIE
[celková plocha 74.7 m2]

. .

. .

.

POSCHODIE
[celková plocha 73.2 m2]

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

103.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

72 200 €
100 300 €
129 400 €
55 100 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

66.5 m2

obostavaný priestor

483.4 m3

celková úžitková plocha

102.0 m2

celková obytná plocha

68.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.840 m

sklon strechy

40°

.

jednoduchý, kompaktný a cenovo dostupný dom vhodný najmä
pre mladé rodiny napriek malej zastavanej ploche má dom
veľkú obývačku a tri spálne v podkroví samostatná technická
miestnosť, úložný priestor pod strechou ďalšie úložné priestory
vo forme vstavaných skríň a v priestore pod schodiskom úsporná
dispozícia s malým podielom chodieb najmenšia výška v podkroví je 1,5 m vďaka centrálnej polohe krbu je možné navrhnúť
dokurovanie krbom rýchla a jednoduchá výstavba

. .

PRÍZEMIE [celková plocha 56.1 m2]

POSCHODIE [celková plocha 47.8 m2]

.

..

.
...

PRAKTIK 1515

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

94 800 €
131 700 €
151 500 €
72 500 €
1 290 €
6 týždňov

A0

145.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRAKTIK 1316

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

89.6 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

113.9 m2

obostavaný priestor

671.1 m3

celková úžitková plocha

140.1 m2

celková obytná plocha

92.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

8.150 m

sklon strechy

30°

.

.

malá zastavaná plocha, vhodný i na malé a úžšie parcely komfortné zádverie veľkopriestor obývacej izby s krbom, jedálňou
a kuchyňou so skladom potravín pod schodiskom pohodlné
schodisko min. výška bočných stien v podkroví 2 m v podkroví samostatná práčovňa možno ju využiť i ako sklad - šatník
množstvo skladovacích a úložných plôch v časti povaly je
rošt na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby
podkrovie je bez nosných stien, možnosť variability dispozície
malé vzdialenosti rozvodov TUV jednoduchá realizácia

.

.

.

.

..

..
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 70.8 m2]

POSCHODIE [celková plocha 74.7 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

156.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

97 700 €
135 700 €
156 100 €
74 700 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

100.9 m2

zastavaná plocha s garážou

126.2 m2

obostavaný priestor

691.4 m3

celková úžitková plocha

143.7 m2

celková obytná plocha

93.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.860 m

sklon strechy

30°

.

malá zastavaná plocha, vhodný i na malé a úzke parcely veľkopriestor obývacej izby s krbom, kuchyňou a vysunutou presklenou
jedálňou oddeliteľná jedáleň s kuchyňou a skladom potravín
pod pohodlným schodiskom sa nachádza sklad min. výška
bočných stien v podkroví 2 m v podkroví samostatná práčovňa
možno ju využiť i ako sklad množstvo skladovacích a úložných
plôch v časti povaly je rošt na skladovanie prístupný skladacím
schodiskom z chodby podkrovie je bez nosných stien, možnosť
variability dispozície prekrytý vstup i časť terasy

.

.

.

POSCHODIE [celková plocha 79.2 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 77.6 m2]

..

..

.

PRAKTIK 1315

A0

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
24 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

90 900 €
126 200 €
145 100 €
69 400 €
1 290 €
6 týždňov

A0

144.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRAKTIK 1314

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

90.3 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

115.6 m2

obostavaný priestor

643.2 m3

celková úžitková plocha

134.6 m2

celková obytná plocha

79.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.915 m

sklon strechy

.

A0
35°

.

kompaktný 5-izbový dom s obytným podkrovím, vhodný aj na
malé parcely technická miestnosť pri vstupe ďalší úložný
priestor v podkroví nad klieštinami prístupný skladacím stropným schodiskom kompaktný tvar je predpokladom energetickej úspornosti a jednoduchej výstavby každá izba v podkroví
má prístup na balkón pohodlné schodisko, samostatný šatník
+ vstavané šatníky v každej izbe plnohodnotné podkrovie s minimálnou výškou 1,7 m

.

.

... .

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 73.7 m2]

POSCHODIE [celková plocha 70.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

160.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 79.9 m2]

..
..
..
..
.

101 600 €
141 100 €
162 300 €
77 600 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti

95.6 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

121.9 m2

obostavaný priestor

719.0 m3

celková úžitková plocha

149.8 m2

celková obytná plocha

93.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.790 m

sklon strechy

..

A0
35°

.
...
...

kompaktný 5-izbový dom s obytným podkrovím a bohatým
príslušenstvom každá izba má vlastný šatník samostatná kuchyňa a jedáleň každá izba v podkroví má prístup na balkón
pohodlné schodisko, samostatné WC v podkroví plnohodnotné
podkrovie s minimálnou výškou 1,7 m výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy, malý podiel chodieb nadčasový vzhľad
s jednoduchým konštrukčným riešením

PRÍZEMIE
[celková plocha 82.1 m2]

.

PRAKTIK 1313

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

97 100 €
134 900 €
155 100 €
74 200 €
990 €
5 dní

A0

161.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRAKTIK 1215

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

101.3 m2

zastavaná plocha s garážou

132.2 m2

obostavaný priestor

726.6 m3

celková úžitková plocha

158.3 m2

celková obytná plocha

101.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.860 m

sklon strechy

30°

.

.

malá zastavaná plocha, vhodný i na malé a úzke parcely maximálne využitý priestor veľkopriestor obývacej izby s krbom,
kuchyňou a vysunutou presklenou jedálňou pod pohodlným
schodiskom sklad potravín výška bočných stien v podkroví 2m
centrálne umiestnenie krbu samostatná práčovňa vhodná
i ako sklad, alebo sauna oddelené technické zázemie v podkroví množstvo skladovacích a úložných plôch v časti povaly
je rošt na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby
malé vzdialenosti rozvodov TUV jednoduchá realizácia

.
.

.

.

. .
.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

POSCHODIE [celková plocha 77.2 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 84.6 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

156.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

99 400 €
138 100 €
158 800 €
75 900 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

102.0 m2

zastavaná plocha s garážou

134.5 m2

obostavaný priestor

703.7 m3

celková úžitková plocha

156.0 m2

celková obytná plocha

88.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

7.385 m
25°

.

.
.

malá zastavaná plocha, vhodný i na malé a úzke parcely obývacia izba s krbom oddeliteľná jedáleň s kuchyňou a skladom
potravín pod pohodlným schodiskom sa nachádza sklad výška
bočných stien v podkroví skoro 2m centrálne umiestnenie krbu
v podkroví samostatná technická miestnosť množstvo skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt na skladovanie
prístupný skladacím schodiskom z chodby
podkrovie je bez
nosných stien, možnosť variability dispozície malé vzdialenosti
rozvodov TUV jednoduchá realizácia

.

.

.

.

POSCHODIE [celková plocha 77.4 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 78.6 m ]
2

.

.
..
...

PRAKTIK 1214

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
15 €/mesiac
plynový kotol
23 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

125 100 €
173 800 €
199 900 €
95 600 €
990 €
5 dní

A0

209.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRAKTIK 1115

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

130.3 m2

obostavaný priestor

920.2 m3

celková úžitková plocha

192.7 m2

celková obytná plocha

124.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.800 m

sklon strechy

.

25°

poschodový rodinný dom pre 5-6 člennú domácnosť vhodný do
dvojpodlažnej zástavby, na rovinatý, prípadne mierne svahovitý
terén plná výška stropu na poschodí
jednoduchý tvar so
vstavanou garážou bočná strana domu bez okien - možnosť
umiestnenia na užšie parcely, blízko k hranici pozemku denná
a nočná časť domu oddelená schodiskom v zadnej časti prízemia dominuje obývacia izba s presvetlenou jedálňou a opticky
oddelenou kuchyňou sklad potravín pod schodiskom veľký
šatník pri vchode, izba - pracovňa v prednej časti prízemia
na poschodí domu sa nachádzajú tri priestranné izby so samostatnými šatníkmi a dvomi komfortnými kúpeľňami podlahové
vykurovanie, tepelné čerpadlo alt. plynový kotol

.

.

.

.
.

....

.
. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
34 €/mesiac
plynový kotol
45 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 111.5 m2]

POSCHODIE [celková plocha 97.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH

328
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

181.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

103 000 €
143 100 €
164 600 €
78 700 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

109.9 m2

zastavaná plocha s garážou

134.3 m2

obostavaný priestor

751.0 m3

celková úžitková plocha

167.5 m2

celková obytná plocha

107.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.580 m

sklon strechy

30°

.

Malá zastavaná plocha, vhodný i na malé a úzke parcely veľkopriestor obývacej izby s krbom, kuchyňou a vysunutou presklenou
jedálňou sklad potravín pohodlné schodisko umiestnenie
krbu umožňuje vykurovanie domu podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo alt. plynový kotol oddelené technické zázemie
dostatok skladovacích a úložných plôch v časti povaly je rošt
vhodný na skladovanie prístupný skladacím schodiskom z chodby
výška hornej hrany okien prízemia lemuje strop

.

.
.

. .
.
. .
...

PRAKTIK 1114

A0

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
9 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
POSCHODIE [celková plocha 89.3 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 92.2 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

118 900 €
165 200 €
190 000 €
90 900 €
990 €
5 dní

A0

151.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

PRAKTIK 1014

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

114.7 m2

zastavaná plocha s garážou

135.4 m2

obostavaný priestor

709.2 m3

celková úžitková plocha

151.5 m2

celková obytná plocha

96.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 89.6 m2]

7.280 m

sklon strechy

35°

.

.

plnohodnotný 3-izbový byt na prízemí, podkrovie možno zobytniť
neskôr výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy ťažisko
domu tvorí obývacia izba presvetlená z dvoch strán, s priestorom otvoreným až do krovu samostatná kuchyňa so skladom
potravín je spojená s jedálňou cez barový pult priestor pod
schodiskom je využitý ako šatník vzdušná chodba v podkroví,
osvetlená svetlovodom podlahové vykurovanie, kondenzačný
plynový kotol alt. tepelné čerpadlo

.

.

.

.

...

POSCHODIE
[celková plocha 62.0 m2]

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
30 €/mesiac
plynový kotol
40 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

330
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

147.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

POSCHODIE
[celková plocha 74.7 m2]

90 600 €
125 800 €
144 700 €
69 200 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

100.0 m2

zastavaná plocha s garážou

118.0 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

136.0 m2

obostavaný priestor

641.2 m3

celková úžitková plocha

147.8 m2

celková obytná plocha

94.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.595 m

sklon strechy

38°

.

PRAKTIK 814

A0

jednoduchý konštrukčný systém
orientácia vstupu a bočné
steny bez okien do obytných miestností umožňujú umiestnenie na
užší pozemok voľná dispozícia prízemia opticky zväčšuje hlavný
obytný priestor prednosťou domu sú veľké izby v podkroví a WC
oddelné od kúpeľne každá izba má vlastný šatník vo forme
vstavaných skríň alebo samostatného šatníka

..
.

PRÍZEMIE
[celková plocha 73.1 m2]

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
29 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2008
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

94 200 €
130 900 €
150 500 €
72 000 €
890 €
5 dní

A1

151.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

PRAKTIK 616

Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti
zastavaná plocha

103.3 m2

zastavaná plocha s garážou

122.0 m2

obostavaný priestor

660.0 m3

celková úžitková plocha

143.4 m2

celková obytná plocha

87.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.400 m

sklon strechy

38°

.

dobrý pomer medzi obytnou a celkovou úžitkovou plochou vznikol
vďaka minimálnym komunikačným priestorom hlavný obytný
priestor tvorí obývacia izba s krbom, voľne prepojená s kuchyňou
a priestorom schodiska a haly izba na prízemí v blízkosti vstupu
je vhodná ako hosťovská či pracovňa dom má kompaktnú dispozíciu aj napriek členitejšej celkovej hmote každá zo štyroch
podkrovných izieb má priamy vstup na balkón v projekte je
navrhnutý kontaktný zatepľovací systém

. .
..
...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 75.1 m2]

POSCHODIE [celková plocha 76.3 m2]

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

332
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

122.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

86.1 m2

zastavaná plocha
obostavaný priestor

552.2 m3

celková úžitková plocha

118.1 m2

celková obytná plocha

68.9 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.550 m

sklon strechy

38°

.

hlavný obytný priestor tvorí obývacia izba s krbom, voľne
prepojená s kuchyňou a priestorom schodiska a haly
izba
na prízemí v blízkosti vstupu je vhodná ako hosťovská či pracovňa
členitá zadná časť domu umožňuje vytvoriť chránenú terasu
každá z troch podkrovných izieb má priamy vstup na francúzsky
balkón alebo loggiu dom má napriek menšej ploche dostatok skladovacích priestorov v projekte je navrhnutý kontaktný
zatepľovací systém

.

PRÍZEMIE [celková plocha 60.9 m2]

POSCHODIE [celková plocha 61.9 m2]

. .
...

.

PRAKTIK 614

A1

76 100 €
105 700 €
121 600 €
58 200 €
890 €
5 dní

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2006
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

97 600 €
135 600 €
155 900 €
74 600 €
990 €
5 dní

A0

122.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

PRAKTIK 517

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

110.9 m2

obostavaný priestor

713.6 m3

celková úžitková plocha

149.9 m2

celková obytná plocha

90.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

7.165 m

sklon strechy

38°

.

poloha kuchyne umožňuje dobré optické a prevádzkové spojenie s obývacou izbou, prípadne jej úplné oddelenie priečkou
hlavný obytný priestor, tvorený obývacou izbou a jedálňou, je
orientovaný do tichej zadnej časti domu spoločným a zároveň
oddeľujúcim prvkom týchto dvoch prevádzok je krb priestranná
izba na prízemí spĺňa nároky pre bývanie dvoch členov domácnosti, jej poloha umožňuje dobré akustické oddelenie od dennej
časti domu podkrovie so štyrmi spálňami a dvomi kúpeľňami
poskytuje komfortné bývanie pre piatich členov rodiny

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
42 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 87.0 m2]
POSCHODIE [celková plocha 90.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH

334
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

161.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 84.0 m2]

..
..
..
..

93 900 €
130 400 €
150 000 €
71 700 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

107.7 m2

obostavaný priestor

691.4 m3

celková úžitková plocha

135.5 m2

celková obytná plocha

84.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.300 m

sklon strechy

. .
..

38°

dom strednej veľkostnej kategórie pre bývanie 4-5 člennej rodiny
poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý terén veľkou výhodou je vstavaná garáž so skladovacím
priestorom dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a
nočná časť rodinného domu obytný priestor tvorí obývacia izba
s jedálňou s priamym prepojením na kuchyňu v podkroví sú
4 obytné miestnosti, z čoho jedna plní funkciu pracovne plne
spĺňa požiadavky aj pre náročnejšie bývanie

POSCHODIE
[celková plocha 77.0 m2]

.

PRAKTIK 98

A0

. .
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 1999
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

89 600 €
124 500 €
143 200 €
68 500 €
890 €
5 dní

A1

143.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

PRAKTIK 97

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

89.8 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

115.8 m2

obostavaný priestor

557.0 m3

celková úžitková plocha

127.9 m2

celková obytná plocha

99.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.520 m

sklon strechy

38°

.

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu
vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby na rovinatý, prípadne
mierne svahovitý terén dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu na prízemí je riešená
denná časť s pracovňou podkrovie je riešené ako nočná časť
domu a spĺňa nároky na funkčné bývanie

.
.

.
...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
33 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €

PRÍZEMIE [celková plocha 64.8 m2]

POSCHODIE [celková plocha 78.9 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

336
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

128.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 62.3 m2]

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti

83.5 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

101.9 m2

obostavaný priestor

529.3 m3

celková úžitková plocha

123.7 m2

celková obytná plocha

88.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A1

7.690 m

sklon strechy

38°

.

.

PRAKTIK 81

A1

76 600 €
106 400 €
122 400 €
58 500 €
890 €
5 dní

poschodový dom s obytným podkrovím bez podpivničenia
vhodný pre osadenie aj na malé stavebné parcely veľkou výhodou tohoto domu vzhľadom na jeho veľkosť sú nízke investičné
náklady

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
30 €/mesiac
PRÍZEMIE
[celková plocha 65.9 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 1998
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

74 200 €
103 000 €
118 500 €
56 700 €
890 €
5 dní

A1

116.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

PRAKTIK 78

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

85.8 m2

zastavaná plocha
zastavaná plocha s garážou

104.0 m2

obostavaný priestor

536.5 m3

celková úžitková plocha

112.8 m2

celková obytná plocha

73.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

7.680 m
38°

..
.

dom menšej veľkostnej kategórie poschodový dom s obytným
podkrovím, bez podpivničenia zaujímavosťou tohoto domu je
malá zastavaná plocha, umožňujúca osadenie aj na menšie stavebné parcely ľavá fasáda objektu umožňuje osadiť rodinný
dom čo najbližšie ku hranici parcely malá veľkosť obostavaného
priestoru priaznivo ovplyvňuje investičné náklady na výstavbu

.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
28 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE [celková plocha 60.7 m2]

POSCHODIE [celková plocha 55.8 m2]

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

338
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

162.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

76.5 m2

obostavaný priestor

646.5 m3

celková úžitková plocha

125.5 m2

celková obytná plocha

66.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

40°

.

PRÍZEMIE
[celková plocha
54.3 m2]

POSCHODIE
[celková plocha
52.7 m2]

A1

7.610 m

.
. .

dom menšej veľkostnej kategórie obytné podkrovie a plné
podpivničenie svojimi vonkajšími rozmermi spĺňa požiadavku
osadenia na malé stavebné parcely vhodný na svahovitý terén,
zvažujúci sa smerom ku ceste zaujímavosťou tohoto rodinného
domu je umiestnenie garáže v suteréne, dĺžka príjazdovej rampy
je závislá od sklonu terénu vhodne riešená denná a nočná časť
domu riešenie pravej fasády bez okien umožňuje osadiť rodinný dom čo najbližšie ku hranici pozemku

.

.

PRAKTIK 64

A1

92 400 €
128 300 €
147 600 €
70 600 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
37 €/mesiac
SUTERÉN
[celková plocha 55.5 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 1996
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

77 600 €
107 800 €
124 000 €
59 300 €
890 €
5 dní

A1

132.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

PRAKTIK 61

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

89.1 m2

zastavaná plocha s garážou

112.8 m2

obostavaný priestor

540.3 m3

celková úžitková plocha

122.1 m2

celková obytná plocha

65.2 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.120 m

sklon strechy

.

35°

.

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu
denná a nočná časť rodinného domu je vhodne rozdelená
prízemie je riešené ako denná časť, z veľkej časti je tvorené
optickým veľkopriestorom obývacej izby a jedálne podkrovie
je riešené ako nočná časť a jeho tri izby spĺňajú nároky funkčného bývania je vhodný aj na užšie stavebné parcely

.
...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
35 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €

PRÍZEMIE [celková plocha 62.4 m2]

POSCHODIE [celková plocha 70.0 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

340
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

139.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti
zastavaná plocha

100.7 m2

zastavaná plocha s garážou

121.8 m2

obostavaný priestor

634.8 m3

celková úžitková plocha

135.1 m2

celková obytná plocha

78.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

7.285 m
35°

.
.

poschodový rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu
prízemie je riešené ako denná časť, z veľkej časti je tvorené
optickým veľkopriestorom obývacej izby, jedálne a kuchyne
izba na prízemí môže slúžiť ako hosťovská izba, prípadne ako
pracovňa podkrovie je riešené ako nočná časť a jeho tri izby
spĺňajú nároky funkčného bývania variabilitu objektu dopĺňa
riešenie s pristavanou garážou

.

POSCHODIE
[celková plocha 66.8 m2]

5

PREMIER 446

A1

94 400 €
131 100 €
150 800 €
72 100 €
890 €
5 dní

....

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
37 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
PRÍZEMIE [celková plocha 72.6 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2004
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

101 300 €
140 700 €
161 800 €
77 400 €
990 €
5 dní

A0

152.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

RUSTIKAL 807

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

100.0 m2

zastavaná plocha s garážou

118.0 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

136.0 m2

obostavaný priestor

669.1 m3

celková úžitková plocha

152.2 m2

celková obytná plocha

100.7 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

..

PRÍZEMIE
[celková plocha 76.9 m2]

7.830 m
40°

jednoduchý konštrukčný systém je predpokladom pre svojpomocnú výstavbu voľná dispozícia prízemia opticky zväčšuje hlavný
obytný priestor
prednosťou domu sú veľké izby v podkroví
a technická miestnosť na prízemí rodičovská spálňa má vlastnú
kúpeľňu rustikálne prvky na priečeliach je možné vynechať,
v takom prípade sa vzhľad domu stane univerzálnejším

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
28 €/mesiac
plynový kotol
38 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 75.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH

342
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

136.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

85.7 m2

obostavaný priestor

550.2 m3

celková úžitková plocha

131.6 m2

celková obytná plocha

79.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

A1

7.240 m
40°

.

malá šírka domu a jedna stena bez okien umožňuje osadenie
na úzky pozemok kompaktná, prehľadne riešená dispozícia poskytuje okrem pohodlných izieb aj dostatok skladovacích priestorov obývacia izba spolu s jedálňou a kuchyňou tvorí obytný
veľkopriestor variabilne navrhnutá kuchyňa umožňuje dobré
optické a prevádzkové spojenie s obývacou izbou, alebo jej úplné
stavebné oddelenie jednoduché konštrukčné riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú výstavbu dom je vďaka jednoduchej
hmotovej skladbe a rustikálnym prvkom na priečelí vhodný aj
do vidieckej zástavby v pamiatkovo chránených oblastiach

.

.

.

.

RUSTIKAL 508

A1

86 700 €
120 400 €
138 500 €
66 200 €
890 €
5 dní

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
33 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 69.0 m2]

POSCHODIE [celková plocha 67.1 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2005
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

85 100 €
118 200 €
135 900 €
65 000 €
890 €
5 dní

A1

138.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

RUSTIKAL 407

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

93.8 m2

obostavaný priestor

568.1 m3

celková úžitková plocha

134.0 m2

celková obytná plocha

90.2 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.295 m

sklon strechy

40°

..

vďaka svojej malej šírke a bočnej stene bez okien je vhodný na
úzke stavebné parcely dom spĺňa nároky pre pohodlné bývanie
4-5 člennej rodiny izba na prízemí môže slúžiť pre bývanie jedného člena domácnosti alebo ako hosťovská či pracovňa hlavná
obytná plocha je navrhnutá ako veľkopriestor s čiastočne stavebne a opticky oddelenou kuchyňou keďže kuchyňa má samostatný vchod, je možné aj jej úplné stavebné oddelenie hmotovo – priestorové riešenie a stvárnenie priečelí , vychádzajúce
z tradícií pôvodného ľudového staviteľstva, predurčuje tento dom
do vidieckej zástavby v pamiatkovo chránených oblastiach

.

.
.

...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
32 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 70.1 m2]

POSCHODIE [celková plocha 68.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH

344
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

80.2 + 79.9 + 189.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

200 900 €
279 000 €
320 900 €
153 500 €
1 490 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3+3+4

zastavaná plocha

213.6 m2
1240.7 m3

obostavaný priestor

celková úžitková plocha 80.2 + 79.9 + 101.8 m2
celková obytná plocha

49.0 + 49.0 + 63.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

..

A0

7.050 m
plochá

moderný dom s tromi bytovými jednotkami, určený najmä pre
mladé rodiny možnosť bývania v meste s komfortom rodinného domu na prízemí sú dva 3-izbové byty s prekrytou terasou
a možnosťou využitia pozemku na poschodí je 4-izbový byt
s veľkou strešnou terasou priamemu výhľadu na terasy prízemných bytov bráni prekrytie terasy a ďalšie prvky v podobe
zábradlia s kvetináčmi a čiastočného prekrytia strešnej terasy
k ochrane súkromia prispieva aj orientácia samostatných vstupov z troch rôznych strán každý byt má vlastný zdroj vykurovania, je však možné umiestniť aj spoločný zdroj v zádverí pred
schodiskom
dom je vhodný pre súkromných staviteľov aj ako
developerský projekt

.

.

POSCHODIE [celková plocha 175.0 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 80.2 m ]
2

PRÍZEMIE [celková plocha 79.9 m2]

TRIAL 1702

A0

. .

.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
32 €/mesiac

PRÍZEMIE [celková plocha 14.3 m2]
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2017
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

183 600 €
255 000 €
293 300 €
140 300 €
1 490 €
6 týždňov

A0

3x
295.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

TRIAL 1701

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

3+3+3

zastavaná plocha

241.0 m2
1122.2 m3

obostavaný priestor

celková úžitková plocha 80.9 + 80.9 + 72.6 m2
celková obytná plocha

51.6 + 51.6 + 42.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

6.765 m

sklon strechy

plochá

.

rodinný dom tvorený tromi bytovými jednotkami každý byt má
samostatný vchod z exteriéru ako aj zádverie so samostatnou
technickou miestnosťou
prakticky riešené dispozície trojizbových bytov s orientáciou na minimálne tri svetové strany
byty na prízemí majú samostatné terasy a pozemok byt na
poschodí disponuje dvomi veľkorysými terasami, pričom každá
obytná miestnosť má priamy prístup na terasu
maximálna
pohľadová intimita medzi jednotlivými bytmi

.

....

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE [celková plocha 133.6 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 80.9 + 80.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH

346
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

103.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 103.3 m ]
2

..
..
..
..
.

85 100 €
118 200 €
135 900 €
65 000 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

146.8 m2

zastavaná plocha s garážou

172.1 m2

obostavaný priestor

593.0 m3

celková úžitková plocha

103.3 m2

celková obytná plocha

79.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

3.890 m

sklon strechy

.

A0
plochá

VILA 1965

A0

ilustračný obrázok

NOVINKA

moderný prízemný dom s plochou strechou vhodný pre mladú
4-člennú rodinu úsporné riešenie bez chodieb, s oddelenou
dennou a nočnou prevádzkou technicky a ﬁnančne nenáročná výstavba priestranná krytá terasa spojená s domom prostredníctvom veľkej zasklenej steny moderné riešenie s veľkou
kuchyňou spojenou s hlavným obytným priestorom umožňuje
výbornú zariaditeľnosť nábytkom praktická prevádzka s technickou miestnosťou a WC priamo pri vchode nadčasový vzhľad
vhodný aj do mestskej zástavby

.

.

.

. .
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2019
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

109 200 €
151 600 €
174 300 €
83 400 €
990 €
6 týždňov

VILA 1964

Všetky ceny sú s DPH

132.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

PRÍZEMIE [celková plocha 132.3 m2]

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

162.4 m2

obostavaný priestor

750.4 m3

celková úžitková plocha

132.3 m2

celková obytná plocha

76.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

3.850 m

sklon strechy

. .
.

A0

plochá

prízemný moderný dom s racionálnou dispozíciou vhodný do
radovej zástavby v prípade radovej zástavby rodinné domy
ohraničujú súkromné átriá vzdušný obytný veľkopriestor tvorený obývacou izbou, jedálňou a kuchyňou kuchynský ostrovček
s barovým sedením všetky obytné miestnosti orientované do
súkromnej časti pozemku s priamym vstupom na terasu oddelená denná a nočná zóna domu dostatok úložných priestorov
dve kúpeľne sklad potravín

.

.

....

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
25 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

348
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

109.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

90 100 €
125 200 €
144 000 €
68 900 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti

162.4 m2

zastavaná plocha

655.29 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

109.3 m2

celková obytná plocha

67.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

3.690 m

sklon strechy

plochá

VILA 1963

A0

ilustračný obrázok

NOVINKA

..

netradičné riešenie 4-izbového domu poskytuje prestrešené oddychové priestory doplnené kulisou bambusových tyčí vďaka
svojej pozdĺžnej dispozícii je ideálny aj na úzke pozemky Praktická dispozícia je tvorená veľkopriestorom obývačky, kuchyne
a jedálne v dennej časti a troma komfortnými izbami, dvoma
kúpeľňami a šatníkmi v nočnej časti Veľkorysé sklenené plochy
dávajú interiéru vzdušnosť a otvárajú ho slnku. Energeticky nulový dom na zapustenej platforme sa akoby vznáša nad okolitou
záhradou

.

...

PRÍZEMIE [celková plocha 109.3 m2]

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
9 €/mesiac
plynový kotol
16 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

91 700 €
127 400 €
146 500 €
70 100 €
990 €
6 týždňov

A0

110.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1962

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

160.9 m2
654.98 m3

celková úžitková plocha

110.7 m2

celková obytná plocha

79.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

3.670 m
plochá

.

.

praktická, komfortná dispozícia prízemnej 4-izbovej vily je určená
pre 4 člennú rodinu denná a nočná časť je oddelená moderný obytný priestor s veľkou kuchyňou, jedálňou a obývacou izbou
s krbom je bohatým presklením prepojený s exteriérom veľké
izby sú s možnosťou výstupu do exteriéru, poskytujú dostatok
úložného priestoru Dom má technickú miestnosť, samostatné
WC a špajzu prekrytie vstupu tvorí jeden celok s prestrešením
terasy

.
.
...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
18 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 110.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH

350
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ilustračný obrázok

NOVINKA

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

134.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

110 700 €
153 700 €
176 800 €
84 600 €
990 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

165.0 m2

obostavaný priestor

831.1 m3

celková úžitková plocha

134.2 m2

celková obytná plocha

94.9 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

5.150 m

sklon strechy

..
. .
.
...

plochá

VILA 1961

A0

moderný átriový rodinný dom bohato presvetlený veľkými
presklenými plochami vnútorný priestor átria tvorí centrálny
priestor rodinného domu veľkoryso riešená denná časť domu
s vysokou svetlou výškou priestranná kuchyňa s kuchynským
ostrovčekom a barovým sedením jedáleň umiestnená v jadre
dennej časti domu oddelená denná a nočná zóna dostatok
skladovacích a úložných priestorov

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
22 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 134.2 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

108 900 €
151 300 €
174 000 €
83 200 €
1 290 €
6 týždňov

A0

123.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1855

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

153.4 m2

zastavaná plocha s garážou

178.8 m2

obostavaný priestor

633.6 m3

celková úžitková plocha

123.7 m2

celková obytná plocha

74.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

4.560 m

sklon strechy

plochá

.

.

moderný prízemný dom s terasou vo forme chráneného átria
átrium je možné prekryť pergolou výrazným prvkom interiéru
je veľká jedáleň v strede domu, spojená s terasou nad obývacou izbou je mierne zvýšený šikmý strop, ktorý spolu s veľkou
zasklenou stenou vytvára dojem vzdušného otvoreného veľkopriestoru moderná kuchyňa je spojená s obytným priestorom
prostredníctvom ostrovčeka
nočná časť s dvomi kúpeľňami
a šatníkom je dôsledne oddelená od voľnej dispozície dennej
časti

.
...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
17 €/mesiac
plynový kotol
26 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 123.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH

352
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

115.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

103 700 €
144 000 €
165 600 €
79 200 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

165.9 m2

zastavaná plocha s garážou

194.4 m2

obostavaný priestor

638.4 m3

celková úžitková plocha

115.9 m2

celková obytná plocha

63.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

A0

3.870 m
plochá

VILA 1854

A0

.. .
.
... .

moderný prízemný dom, vhodný aj do mestskej zástavby všetky izby sú orientované do tichej zadnej časti pozemku veľké
zasklené plochy chránené previsom strechy, prekrytá terasa
oddelená rodičovská spálňa s vlastným príslušenstvom veľká
moderná kuchyňa spojená s obývacou izbou, je však možné ju
oddeliť priečkou samostatný šatník a technická miestnosť
nadčasový vzhľad, jednoduché technické riešenie

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 115.9 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

137 700 €
191 200 €
219 900 €
105 200 €
990 €
5 dní

A0

251.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1854 XL

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

165.9 m2

zastavaná plocha s garážou

194.4 m2

obostavaný priestor

793.5 m3

celková úžitková plocha

140.8 m2

celková obytná plocha

89.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

POSCHODIE
[celková plocha 134.1 m2]

A0

6.900 m

sklon strechy

plochá

..

moderný dom so 4-izbovým bytom na prízemí a čiastočne využitým poschodím, vhodný aj do mestskej zástavby všetky izby
sú orientované do tichej zadnej časti pozemku veľké zasklené
plochy chránené previsom strechy, prekrytá terasa na prízemí
oddelená rodičovská spálňa s vlastným príslušenstvom veľká
moderná kuchyňa spojená s obývacou izbou, je však možné ju
oddeliť priečkou samostatný šatník a technická miestnosť
veľká, čiastočne prekrytá strešná terasa

.

...

. .
.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
18 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE
[celková plocha 117.6 m2]

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

354
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

106.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

96 900 €
134 600 €
154 800 €
74 000 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

143.9 m2

obostavaný priestor

643.5 m3

celková úžitková plocha

106.9 m2

celková obytná plocha

67.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

4.960 m

sklon strechy

plochá

VILA 1853

A0

4-izbový jednopodlažný rodinný dom zachytávajúci súčasné trendy v architektúre je vhodný pre modernú 4 člennú rodinu •
vstupná hala, so vstupom do technickej miestnosti, rozdeľujúca
dennú a nočnú časť je bohatým presklením prepojená s obývacou
izbou • denná časť s vysokými stropmi dodáva priestoru obývacej
izby, kuchyne a jedálne vzdušnosť a umožňuje príjemný pobyt
počas celého dňa, ktorý je ešte umocnený optickým prepojením
do exteriéru cez výrazné presklenia s výstupom na krytú terasu •
nočnú časť tvoria dve priestranné izby s veľkou kúpeľňou a spálňa
s vlastným šatníkom • moderná otvorená dispozícia, ktorá však
poskytuje úplné súkromie nočnej časti

...

PRÍZEMIE [celková plocha 106.9 m2]

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2018
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

103 000 €
143 000 €
164 400 €
78 600 €
1 290 €
6 týždňov

A0

136.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1852

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

109.7 m2

obostavaný priestor

667.5 m3

celková úžitková plocha

136.5 m2

celková obytná plocha

83.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 67.9 m2]

A0

6.590 m

sklon strechy

plochá

.

dvojpodlažný moderný 5-izbový rodinný dom, určený pre 4-5
člennú rodinu prestrešenie parkovacej plochy postupujúce nad
hlavný vstup svojim vystúpením z hmoty domu zvýrazňuje hlavné
priečelie centrom domu je vstupná hala s presklenou galériou
a schodiskom na poschodie z haly je prístupná veľká obývacia
izba s kuchyňou a jedálňou, rozsiahlym presklením s výstupom na
terasu, poskytujúcim kontakt s exteriérom izba vybavená vlastnou malou kúpeľňou umožňuje jej využitie ako hosťovská izba,
pracovňa alebo aj ako samostatné bývanie nočnú časť domu na
poschodí tvorí priestranná, veľkoryso presklená spálňa s vlastným
šatníkom a kúpeľňou ďalšie dve izby majú k dispozícii spoločnú
kúpeľňu prístupnú cez veľký šatník

.

.

.

.
.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
16 €/mesiac
plynový kotol
24 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 68.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH

356
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

140.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 68.9 m2]

..
..
..
..

105 200 €
146 100 €
168 000 €
80 300 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

140.5 m2

obostavaný priestor

726.8 m3

celková úžitková plocha

139.6 m2

celková obytná plocha

90.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

A0

6.600 m
plochá

VILA 1851

A0

moderný 5-izbový poschodový rodinný dom s poschodím otočeným o 90°, pod ktorým vzniká priestor na parkovanie, no môže
slúžiť aj ako zastrešená terasa prízemiu dominuje veľkopriestor
obývacej izby s jedálňou a voľne stojacími krbovými kachľami,
čiastočne otvorený do kuchyne kuchyňu je možné od obývacej
izby úplne stavebne oddeliť v zadnej časti prízemia je veľká
kúpeľňa a priestranná izba, vhodná na pracovňu, či samostatné
bývanie niektorého člena rodiny je tu aj sklad potravín pri
kuchyni a samostatná technická miestnosť nočná časť s troma
izbami, kúpeľňou a šatníkom v spálni, je na poschodí prístupná
jednoramenným preskleným schodiskom, oddelená od dennej
časti obe podlažia sú bohato presvetlené veľkými sklenenými
plochami

.
..

. .

. ...

PRÍZEMIE
[celková plocha 70.7 m2]

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
17 €/mesiac
plynový kotol
26 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2018

357

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

99 800 €
138 600 €
177 600 €
76 200 €
990 €
5 dní

A0

140.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1754

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

111.9 m2

obostavaný priestor

573.1 m3

celková úžitková plocha

128.4 m2

celková obytná plocha

72.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

6.830 m

sklon strechy

plochá

.

.

dvojpodlažný moderný dom určený pre 4-5 člennú rodinu
vhodný aj na úzke parcely
prízemie riešené ako moderný
otvorený priestor kuchyne, jedálne a obývacej miestnosti so
schodiskom priestranné izby a dve plnohodnotné kúpeľne na
poschodí pohodlný komunikačný priestor na poschodí s priamym napojením na terasu veľké presklené plochy umožňujú
maximálny kontakt s exteriérom a záhradou prekrytá terasa na
prízemí kryté parkovanie pre dve autá zádverie so šatníkom,
technickou miestnosťou a samostatným WC sústredenie inštalácií a krátke rozvody

..

.

.

...

. ..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
11 €/mesiac
plynový kotol
19 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 52.7 m2]

POSCHODIE [celková plocha 87.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH

358
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

115.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

79 800 €
110 900 €
138 700 €
61 000 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

140.3 m2

zastavaná plocha s garážou

164.5 m2

obostavaný priestor

563.5 m3

celková úžitková plocha

115.2 m2

celková obytná plocha

60.3 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

3.780 m

sklon strechy

plochá

VILA 1753

A0

.

kompaktný jednoduchý dom s moderným dizajnom bohato
presvetlená hlavná denná časť domu tvorená priestorom kuchyne, jedálne a obývacej miestnosti s krbom samostatná veľká
technická miestnosť a WC pri vstupe dostatok skladovacích
priestorov hlavná spálňa so samostatným šatníkom a kúpeľňou

....

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
12 €/mesiac
plynový kotol
20 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 115.2 m2]

Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2017

359

ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

118 800 €
165 000 €
189 800 €
90 800 €
1 290 €
6 týždňov

A0

239.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1752

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

151.1 m2

zastavaná plocha s garážou

180.0 m2

obostavaný priestor

735.2 m3

celková úžitková plocha

158.0 m2

celková obytná plocha

102.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

POSCHODIE
[celková plocha 125.2 m2]

A0

6.880 m

sklon strechy

plochá, 7°

moderný dom s plnohodnotným 4-izbovým bytom na prízemí
a atraktívnou strešnou nadstavbou s možnosťou využitia ako ateliér, pracovňa, herňa, ďalšia izba komfortná terasa uprostred
dispozície, chránená strechou
nočná časť je oddelená od
hlavného obytného priestoru ťažisko domu tvorí obytný veľkopriestor s čiastočne oddelenou kuchyňou a s priehľadmi na
terasu, spojený s priestrannou halou s ľahkým schodiskom
technická miestnosť, šatník pri vstupe
moderný nadčasový
vzhľad vhodný aj do mestského prostredia

.. .

. ...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 114.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH

360
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

100.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

83 200 €
115 500 €
148 700 €
63 500 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

159.5 m2

zastavaná plocha s garážou

179.2 m2

obostavaný priestor

526.0 m3

celková úžitková plocha

100.7 m2

celková obytná plocha

62.8 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

3.990 m

sklon strechy

5.7°

VILA 1751

A0

.
. .
....

moderný jednoduchý dom pre štvorčlennú rodinu všetky obytné miestnosti majú priamy prístup na terasu s oknami orientovanými do zadnej časti pozemku terasa chránená pred dažďom
a slnkom prekrytím vyššia svetlá výška izieb samostatná
technická miestnosť dostatok skladovacích priestorov praktická dispozícia členená na dennú a nočnú časť hlavná spálňa
so samostatnou kúpeľňou krátke rozvody TUV

..

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
25 €/mesiac
plynový kotol
36 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 100.7 m2]
Doobjednanie pristavaného prístrešku
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2017

361

ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

79 900 €
111 000 €
130 400 €
61 000 €
990 €
5 dní

A0

99.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

VILA 1653

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

123.6 m2

zastavaná plocha s garážou

152.1 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

176.4 m2

obostavaný priestor

548.5 m3

celková úžitková plocha

99.9 m2

celková obytná plocha

61.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

4.590 m

sklon strechy

10°, 0°

.

kompaktný dom so zvýšeným podhľadom v dennej zóne lemujúcim krov presvetlená obývacia izba s krbom, jedálňou
a kuchyňou so skladom potravín stavebne oddeliteľná kuchyňa
s jedálňou dostatok skladovacích a úložných plôch spálňa
so samostatnou kúpeľňou svetlíkom presvetlená hala malé
vzdialenosti rozvodov TUV krytá terasa a vstup slúžiaca ako
slnolam i proti dažďu exteriérové žalúzie nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti

.

..
. ...

.

.

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
21 €/mesiac
plynový kotol
30 €/mesiac
Doobjednanie pristavaného prístrešku

+92 €

Doobjednanie pristavan. dvojprístrešku

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 99.9 m2]

Všetky ceny sú s DPH

362
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

103.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

77 500 €
107 600 €
123 700 €
59 200 €
990 €
5 dní
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

136.1 m2

zastavaná plocha s garážou

161.5 m2

obostavaný priestor

538.0 m3

celková úžitková plocha

103.5 m2

celková obytná plocha

69.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

3.800 m
plochá

VILA 1652

A0

.

nadčasový prízemný dom s plochou strechou, vhodný do mestského aj vidieckeho prostredia
obývacia izba s kuchyňou
a jedálňou tvoria moderný veľkopriestor, kuchyňu však možno stavebne oddeliť priečkou samostatný šatník a technická
miestnosť kompaktný tvar napomáha úspore energií vysoká
úžitková hodnota vďaka nízkemu podielu chodieb zaujímavým
prvkom domu je krytá terasa s možnosťou umiestnenia grilu
a drezu

.
...

.

. .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
17 €/mesiac
plynový kotol
26 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 103.5 m2]

Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2016
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

125 600 €
174 400 €
221 600 €
95 900 €
990 €
5 dní

A0

280.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

VILA 1651

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

136.8 m2

zastavaná plocha s garážou

162.6 m2

obostavaný priestor

750.4 m3

celková úžitková plocha

154.0 m2

celková obytná plocha

93.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

PRÍZEMIE
[celková plocha 104.2 m2]

A0

6.860 m
plochá

.
..

netradične riešený dom s moderným vzhľadom a zaujímavo členenou dispozíciou prízemie s dvomi spálňami a príslušenstvom
je plne funkčné aj za predpokladu že poschodie bude zobytnené
v neskoršej etape obývacia izba spojená s veľkou kuchyňou cez
moderný ostrovček atraktívna jedáleň orientovaná na terasu
technická miestnosť, samostatný šatník, ďalšie vstavané šatníky
v izbách k izbám na poschodí prislúchajú dve veľké strešné terasy s výhľadom do všetkých strán súkromie spálne na prízemí
zvyšuje čiastočne prekrytý vstup na terasu

.

.

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
34 €/mesiac
plynový kotol
46 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 104.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH

364
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

185.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

133 600 €
185 500 €
213 300 €
102 000 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

116.2 m2

zastavaná plocha s garážou

145.7 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

172.7 m2

obostavaný priestor

826.8 m3

celková úžitková plocha

176.0 m2

celková obytná plocha

97.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

7.370 m

VILA 1552

A0

plochá

.

mestský dom s nadčasovým vzhľadom spĺňa náročné požiadavky
na moderné bývanie veľká obývacia izba s oddelenou kuchyňou,
čiastočne krytý priestor terasy orientovanej do záhrady veľká
spálňa na prízemí vhodná aj pre bývanie dvoch osôb komfortná
rodičovská spálňa na poschodí s vlastnou kúpeľňou je oddelená
od detských izieb veľký samostatný šatník, technická miestnosť,
samostatné WC
kompaktná dispozícia vhodná aj na menšie
a užšie pozemky

.....

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
8 €/mesiac
plynový kotol
15 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 90.5 m2]

POSCHODIE [celková plocha 94.9 m2]
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2015
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

154 900 €
215 100 €
247 400 €
118 300 €
1 290 €
6 týždňov

A0

186.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1552 XL

Všetky ceny sú s DPH

6

obytné miestnosti
zastavaná plocha

116.2 m

zastavaná plocha s garážou

145.7 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

172.7 m2

obostavaný priestor

958.6 m3

celková úžitková plocha

198.7 m2

celková obytná plocha

111.7 m2

2

sklon strechy

.

POSCHODIE – 3.np
[celková plocha 87.8 m2]

A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 90.5 m2]

9.530 m
plochá

moderný dom s dvomi plnohodnotnými a jedným ustúpeným podlažím s terasou hlavné funkcie domu sú sústredené na prvých
dvoch podlažiach, najvyššie podlažie ponúka ďalšiu miestnosť
a čiastočne prekrytú strešnú terasu veľká obývacia izba s oddelenou kuchyňou, čiastočne krytý priestor terasy na teréne veľká
spálňa na prízemí vhodná aj pre bývanie dvoch osôb komfortná
rodičovská spálňa na poschodí s vlastnou kúpeľňou

.

.... .

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
9 €/mesiac
plynový kotol
17 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE – 2.np
[celková plocha 101.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH

366
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

173.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

POSCHODIE
[celková plocha 82.0 m2]

129 300 €
179 600 €
206 500 €
98 800 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

111.4 m2

zastavaná plocha s garážou

136.8 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

158.5 m2

obostavaný priestor

800.5 m3

celková úžitková plocha

166.8 m2

celková obytná plocha

88.0 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

7.395 m

VILA 1551

A0

plochá

.

atraktívny nadčasový dom aj pre náročnejších, vhodný do mestského prostredia
priestranné izby, veľká moderná kuchyňa
s jedálňou oddelená od obývačky rodičovská spálňa s vlastnou
kúpeľňou a prístupom na veľký zasklený balkón samostatný
šatník a technická miestnosť kompaktný tvar je zárukou energetických úspor poloha schodiska pri vchode umožňuje v budúcnosti rozdeliť dom na dve samostatné jednotky

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 91.4 m2]

.

.

.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
13 €/mesiac
plynový kotol
21 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

91 400 €
127 000 €
146 000 €
69 800 €
990 €
5 dní

A0

124.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

VILA 1453

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

172.8 m2

zastavaná plocha s garážou

208.7 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

237.3 m2

obostavaný priestor

663.4 m3

celková úžitková plocha

124.9 m2

celková obytná plocha

80.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

.

A0

3.830 m
plochá

.

praktický a moderný prízemný dom vhodný aj na užšie pozemky
oddelené detské izby s príslušenstvom samostatný šatník,
technická miestnosť a množstvo priestoru pre vstavané šatníky
atraktívny obytný priestor s veľkými presklenými plochami a krytou terasou kuchyňu je možné oddeliť priečkou vnútorný aj
vonkajší krb

....

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

PRÍZEMIE
[celková plocha 124.9 m2]

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
A0

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

246.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

148 600 €
206 400 €
237 400 €
113 500 €
1 290 €
6 týždňov

PRÍZEMIE
[celková plocha 84.1 m2]

6

zastavaná plocha

108.4 m2

zastavaná plocha s garážou

142.0 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

172.7 m2

obostavaný priestor

920.0 m3

celková úžitková plocha

194.9 m2

celková obytná plocha

118.6 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy
POSCHODIE – 3.np
[celková plocha 76.6 m2]

9.710 m

VILA 1452

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

plochá

.

exkluzívna vila s nadčasovým vzhľadom, vhodná aj do mestského
prostredia a vilových štvrtí vysunuté schodisko oddelené od
obytných priestorov zaručuje nerušenú prevádzku domu kompaktný tvar je zárukou optimálneho využívania energií a zároveň
šetrí miesto na pozemku hlavné funkcie domu sú sústredené
na prvých dvoch podlažiach, najvyššie podlažie ponúka ďalšie
dve miestnosti a krytú terasu

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
POSCHODIE – 2.np
[celková plocha 85.6 m2]

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

107 900 €
149 800 €
172 300 €
82 400 €
1 290 €
6 týždňov

A0

127.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1451

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

166.4 m2

zastavaná plocha s garážou

188.3 m2

obostavaný priestor

672.0 m3

celková úžitková plocha

127.8 m2

celková obytná plocha

78.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

4.180 m

sklon strechy

plochá

.

atraktívna prízemná vila so silnou väzbou na terasu a záhradu
rodičovská spálňa s vlastnou kúpeľňou a šatníkom tvorí samostatnú časť dispozície oddelené detské izby s príslušenstvom
štýlový obytný veľkopriestor s veľkými zasklenými plochami a
moderne začlenenou kuchyňou množstvo odkladacích priestorov, technická miestnosť, samostatné WC veľká prekrytá terasa

.
...

.

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 127.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

316.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

POSCHODIE
[celková plocha 114.4 m2]

..
..
..
..

170 400 €
236 600 €
272 100 €
130 100 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

141.2 m2
1054.3 m2

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

166.4 m3

celková obytná plocha

89.4 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

9.690 m

sklon strechy

plochá

.

VILA 1352

A0

moderná vila s dvojgarážou určená pre náročných klientov kompaktná dispozícia s veľkým množstvom ukladacích priestorov a
s malým podielom chodieb veľká technická miestnosť prístupná
z garáže atraktívny obytný priestor s krbom, presklenou jedálňou
a samostatnou kuchyňou luxusné kúpeľne, samostatný šatník,
pohodlné schodisko včlenené do obývacej izby pracovňa pri vstupe môže slúžiť ako hosťovská izba strechy slúžia zároveň ako
terasy veľké izby so vstavanými šatníkmi prízemie s vyššou
svetlou výškou umožňuje umiestnenie rozvodov a bodových svietidiel do podhľadu

.
.

.

.

PRÍZEMIE
[celková plocha 118.9 m2]
POSCHODIE
[celková plocha 82.8 m2]

...

. ..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2013
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

104 900 €
145 700 €
167 600 €
80 200 €
990 €
5 dní

A0

127.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

VILA 1351

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

182.2 m2

zastavaná plocha s garážou

213.7 m2

obostavaný priestor

655.0 m3

celková úžitková plocha

127.8 m2

celková obytná plocha

80.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

3.930 m

sklon strechy

plochá

.

komfortná dispozícia s veľkými izbami samostatná technická
miestnosť, šatník, špajza a množstvo priestoru pre vstavaný
nábytok obývacia izba s krbom a prístupom na krytú terasu
moderný obytný priestor s veľkou samostatnou kuchyňou
rodičovská spálňa s vlastnou kúpeľňou prízemie s vyššou svetlou výškou umožňuje umiestnenie rozvodov a bodových svietidiel do podhľadu nadčasový moderný vzhľad s jednoduchým
konštrukčným riešením

. .

. ...

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
27 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 127.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

221.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 79.8 m2]

POSCHODIE
[celková plocha 64.6 m2]

..
..
..
..
..

138 300 €
192 100 €
220 900 €
105 600 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

100.3 m2

zastavaná plocha s garážou

123.0 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

142.5 m2

obostavaný priestor

856.0 m3

celková úžitková plocha

169.7 m2

celková obytná plocha

100.4 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

plochá

.
.

kompaktná dispozícia s malým podielom chodieb a inštaláciami
sústredenými na jedno miesto veľká technická miestnosť pre
tepelné čerpadlo v prípade vykurovania plynovým kotlom môže
slúžiť ako šatník alebo práčovňa moderný obytný priestor s krbom, jedálňou, veľkou kuchyňou a priehľadom do schodiska
miestnosť na najvyššom poschodí slúži ako ateliér, pracovňa alebo hosťovská izba

...

POSCHODIE
[celková plocha
77.5 m2]

A0

9.630 m

VILA 1252

A0

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2012
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

73 700 €
102 300 €
117 600 €
56 200 €
990 €
5 dní

A0

105.3 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

VILA 1251

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

150.0 m2

zastavaná plocha s garážou

173.2 m2

obostavaný priestor

539.0 m3

celková úžitková plocha

105.3 m2

celková obytná plocha

71.3 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

3.800 m

sklon strechy

plochá

.

komfortná dispozícia s veľkými izbami a malými plochami chodieb
samostatná technická miestnosť, špajza a množstvo priestoru pre vstavaný nábytok
moderný obytný priestor s veľkou
kuchyňou, ktorú možno oddeliť priečkou
rodičovská spálňa
s vlastnou kúpeľňou vyššia svetlá výška umožňuje umiestnenie
rozvodov a bodových svietidiel do podhľadu veľké zasklené plochy chránené krytou terasou nadčasový moderný vzhľad s jednoduchým konštrukčným riešením

.

.

. ...

.
.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
26 €/mesiac
plynový kotol
37 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 105.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH

374
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

105.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

85 000 €
118 100 €
135 800 €
64 900 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

129.8 m2

zastavaná plocha s garážou

152.6 m2

obostavaný priestor

526.2 m3

celková úžitková plocha

105.2 m2

celková obytná plocha

69.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

A0

5.250 m

sklon strechy

12°. plochá

VILA 1153

A0

..

samostatná nočná časť s komfortnou kúpeľňou
odkladací
priestor v zvýšenom priestore nad chodbou
voľná dispozícia hlavnej obytnej časti s dobre prístupnou kuchyňou v blízkosti vstupu
reprezentatívny priestor s veľkou zasklenou
stenou a zvýšeným šikmým podhľadom vhodný aj na nepriaznivo orientované pozemky so vstupom s oslnenej strany

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
23 €/mesiac
plynový kotol
31 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 105.2 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

114 900 €
159 600 €
183 500 €
87 800 €
990 €
5 dní

A0

198.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

VILA 1152

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

142.5 m2

obostavaný priestor

814.4 m3

celková úžitková plocha

160.0 m2

celková obytná plocha

101.9 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

6.680 m

sklon strechy

plochá

. .
.. .
.

..

komfortný dom pre náročnejších strednej veľkostnej kategórie
pre 4-7 člennú rodinu poschodový dom vhodný na stredne
veľké parcely rozdelená denná a nočná časť kompaktná dispozícia a malé komunikačné presvetlené priestory veľkopriestor obývacej izby s krbom, jedálňou a opticky delenou kuchyňou
sklad potravín terasu chráni balkón ktorý slúži ako prestrešenie i slnolam priestranné izby s plnou výškou poschodia
pohodlné schodisko dostatok skladovacích a úložných plôch
na prízemí možnosť pracovne vstavaná dvojgaráž so skladom
umiestnenie krbu umožňuje vykurovanie domu podlahové
vykurovanie, tepelné čerpadlo alt. kondenzačný plynový kotol
nadštandardné tepelno-technické vlastnosti s minimalizovaním
spotreby energie na vykurovanie

.
.

.

.

...

..
.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
37 €/mesiac
plynový kotol
49 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE [celková plocha 79.4 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 118.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH

376
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

148.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE [celková plocha 68.5 m2]

..
..
..
..
..

99 900 €
138 800 €
159 600 €
76 300 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

94.7 m2

zastavaná plocha s garážou

117.4 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

136.9 m2

obostavaný priestor

618.3 m3

celková úžitková plocha

140.3 m2

celková obytná plocha

90.7 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

A0

6.830 m

VILA 1151

A0

plochá

.

kompaktná dispozícia s malým podielom chodieb je predpokladom cenovej dostupnosti pohodlné schodisko a vstupná hala
dobre zariaditeľné izby na poschodí aj vďaka vstavaným šatníkom

. ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
18 €/mesiac
plynový kotol
27 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

POSCHODIE [celková plocha 80.1 m2]

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2011

377

ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

107 000 €
148 600 €
170 900 €
81 700 €
1 290 €
6 týždňov

A0

147.4 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1053

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

181.5 m2

obostavaný priestor

662.2 m3

celková úžitková plocha

114.5 m2

celková obytná plocha

81.1 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

3.965 m

sklon strechy

plochá

.

.

moderný rodinný dom pre najnáročnejších bezbariérové riešenie
vďaka minimálnemu počtu vnútorných nosných stien je možná
dobrá variabilita priestoru bez nutnosti zmeny statiky dôsledne oddelená denná a nočná časť veľká dvojgaráž s priestorom
na uskladnenie reprezentatívny obytný veľkopriestor s krbom
a nádherným presklením do záhrady v nočnej časti sú 3 dobre
zariaditeľné izby a dve kúpeľňe z rodičovskej spálne je prístupný
luxusný šatník ktorý svojou kapacitou uspokojí aj tých najnáročnejších strešné svetlíky zabezpečujú príjemné denné svetlo aj
v chodbe v strede dispozície

.

.

.

.

. .
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
29 €/mesiac
plynový kotol
40 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 147.43 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

95.9 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

112.5 m2

zastavaná plocha s garážou

144.0 m2

obostavaný priestor

426.6 m3

celková úžitková plocha

95.9 m2

celková obytná plocha

68.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

3.900 m
plochá

VILA 1052

A1

72 000 €
100 000 €
117 600 €
55 000 €
890 €
5 dní

.
.

vďaka minimálnemu počtu vnútorných nosných stien je možná dobrá variabilita priestoru bez nutnosti zmeny statiky
priestranná obývacia izba s nádhernou zasklenou stenou na celú
šírku miestnosti
priestranná kuchyňa s odvetranou špajzou
v nočnej časti domu sú 3 dobre zariaditeľné izby praktická
samostatná technická miestnosť prístupná z chodby strešný
svetlík zabezpečuje príjemné denné svetlo aj v chodbe v strede
dispozície

.

...

..

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
20 €/mesiac
plynový kotol
29 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
PRÍZEMIE [celková plocha 95.9 m ]
2

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
..

89 900 €
124 800 €
143 500 €
68 600 €
1 290 €
6 týždňov

A0

107.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 1051

Všetky ceny sú s DPH

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

145.3 m2

zastavaná plocha s garážou

171.3 m2

zastavaná plocha s dvojgarážou

195.3 m2

obostavaný priestor

556.2 m3

celková úžitková plocha

107.6 m2

celková obytná plocha

70.8 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

.

A0
3.900 m
plochá

bočné steny bez okien umožňujú osadenie domu aj na užšie
parcely hlavný obytný priestor podporený zvýšeným stropom
a priamou väzbou na čiastočne krytú terasu nočná časť dôsledne oddelená od dennej viacfunkčná technická miestnosť
pri vstupe dostatok vstavaných šatníkov v chodbe a v každej
izbe

... .

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
14 €/mesiac
plynový kotol
22 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže

+92 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 107.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH

380
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

133.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

PRÍZEMIE
[celková plocha 71.5 m2]

..
..
..
..
.

100 300 €
139 300 €
160 200 €
76 600 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

86.9 m2

zastavaná plocha s garážou

109.9 m2

obostavaný priestor

620.5 m3

celková úžitková plocha

133.0 m2

celková obytná plocha

76.5 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

A0
6.650 m
plochá

VILA 1050

A0

kompaktný tvar v kombinácii s materiálmi s nadštandardnými
tepelno-izolačnými vlastnosťami je predpokladom úspory vykurovacích nákladov podlahové vykurovanie, kondenzačný plynový
kotol alt. tepelné čerpadlo kuchyňu možno stavebne oddeliť
priečkou poloha schodiska zabezpečuje dokonalé akustické oddelenie dennej a nočnej časti pohodlné schodisko, priestory
využité pre vstavaný nábytok, technická miestnosť, sklad pod
schodiskom

.

.

...

POSCHODIE
[celková plocha 61.5 m2]

.

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
19 €/mesiac
plynový kotol
28 €/mesiac
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

103 600 €
143 900 €
165 500 €
79 200 €
890 €
5 dní

A1

179.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

VILA 952

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

110.0 m2

obostavaný priestor

748.8 m3

celková úžitková plocha

159.0 m2

celková obytná plocha

108.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A1

6.780 m

sklon strechy

plochá

.

.
. . ..
..

malá zastavaná plocha, vhodné na malé a úzke parcely poschodím rozdelená denná a nočná časť prízemie je tvorené veľkopriestorom obývacej izby s krbom, jedálňou a kuchyňou kuchyňu
je možné riešiť i oddelenú sklad potravín komfortná garáž
priestranné izby so zázemím dostatok odkladacieho priestoru
kompaktná dispozícia a malé komunikačné priestory pohodlné
schodisko izby na poschodí s plnou výškou stropu na prízemí
pracovňa terasu chráni balkón riešenie domu je ekonomické,
umožňujúce ﬁnančne a technicky jednoduchú a rýchlu výstavbu

...

..

..

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
45 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE [celková plocha 88.9 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 90.8 m ]
2

Všetky ceny sú s DPH

382
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

169.2 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

164.3 m2

obostavaný priestor

789.1 m3

celková úžitková plocha

149.1 m2

celková obytná plocha

90.0 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A1

6.280 m

sklon strechy

plochá

.
.

VILA 951

A1

121 100 €
168 200 €
193 400 €
92 500 €
890 €
5 dní

dom ponúka už na prízemí komfortný 3-izbový byt, poschodie
je možné zobytniť aj neskôr dom má nadštandardnú plochu
odkladacích priestorov v podobe veľkého šatníka na poschodí
a množstva vstavaných skríň veľká kuchyňa je voľne prepojená
s jedálňou prednosťou domu je samostatná technická miestnosť garáž má priamy vstup do zádveria použitie stavebných
materiálov s nadštandardnými tepelnotechnickými vlastnosťami
je predpokladom znižovania spotreby energie vonkajší vzhľad
domu v súlade s modernými trendmi formuje prienik dvoch jednoduchých kubických hmôt veľkoplošný obklad z kompaktných
dosiek, farebne kontrastujúci s bielou omietkou, je možné nahradiť
iným obkladovým materiálom alebo omietkou

. .

.

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
45 €/mesiac
POSCHODIE [celková plocha 45.0 m2]
PRÍZEMIE [celková plocha 124.2 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2009
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PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

95 400 €
132 500 €
152 400 €
72 900 €
890 €
5 dní

A1

119.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

VILA 853

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

169.6m2

zastavaná plocha s garážou

217.6 m2

obostavaný priestor

575.0 m3

celková úžitková plocha

119.7 m2

celková obytná plocha

80.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A1

3.980 m

sklon strechy

PRÍZEMIE
[celková plocha 119.7 m2]

plochá

. .

vďaka malej šírke vhodný aj na užšie pozemky hlavný obytný
priestor je situovaný do tichej zadnej časti priestrannosť obývacej izby podporuje aj zasklená stena a vyššia svetlá výška tohto
priestoru samostatná jedáleň voľne prechádza do prestrešenej
terasy detské izby spolu s kúpeľňou tvoria samostatnú časť
dispozície samostatná technická miestnosť spĺňa aj skladovací
účel v prípade alternatívy s pristavanou dvojgarážou získa dom
ďalšie dva sklady

.

. ..

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
36 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Doobjednanie pristavanej dvojgaráže

+116 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

Všetky ceny sú s DPH

384
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

189.7 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

124 200 €
172 500 €
198 400 €
94 900 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

139.3 m2

obostavaný priestor

808.7 m3

celková úžitková plocha

155.2 m2

celková obytná plocha

90.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

.
. .

A0

6.300 m
plochá

VILA 852

A0

.

moderný poschodový dom vhodne oddelená denná a nočná
časť v prízemí dominuje veľkopriestor s kuchyňou priamo nadväzujúci na veľkú terasu cez zasklenú stenu v celej šírke obývacej
izby krb v strede dispozície umožňuje vykurovanie aj priľahlých
miestností pohodlné schodisko s presklením na poschodí 3
izby, rodičovská spálňa vybavená šatníkom dostatok úložných
priestorov, dvojgaráž s rozvodmi vody a kanalizácie, možnosť
inštalácie centrálneho vysávača ale aj tepelného čerpadla

..

...

POSCHODIE [celková plocha 64.0 m2]

PRÍZEMIE [celková plocha 125.7 m2]

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
45 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE 2008
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

141 500 €
196 500 €
226 000 €
108 100 €
890 €
5 dní

A1

194.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

VILA 851

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

175.8 m2

obostavaný priestor

821.2 m3

celková úžitková plocha

156.5 m2

celková obytná plocha

94.1 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0
sklon strechy

POSCHODIE
[celková plocha 69.4 m2]

6.405 m
plochá

.

napriek členitej hmotovej stavbe je dispozícia účelná, s minimálnou plochou komunikácií dom má dostatok skladovacích
priestorov krytá terasa zväčšuje obytný priestor do exteriéru
hlavný obytný priestor je navrhnutý v súlade s najmodernejšími
trendmi dom má dobre oddelenú dennú a nočnú časť aj v rámci
prízemia poschodie obsahuje popri troch izbách dve kúpeľne
a priestranný šatník, využiteľný aj pre domáce práce moderný
vzhľad domu podčiarkujú veľké zasklené plochy a členitosť hmôt,
zdôraznená jemnou farebnosťou drevený obklad je možné nahradiť iným obkladovým materiálom alebo omietkou

.
..

.

.

.
...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
74 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0

+550 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 125.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH

386
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SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

120.1 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

111 900 €
155 400 €
178 700 €
85 500 €
1 290 €
6 týždňov
Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

191.1 m2

obostavaný priestor

774.6 m3

celková úžitková plocha

120.1 m2

celková obytná plocha

91.2 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A0

4.330 m

sklon strechy

plochá

VILA 753

A0

..
.
.

prízemný rodinný dom bez podpivničenia dom je vhodný na
rovinatý prípadne mierne svahovitý terén dispozične vhodne
rozdelená denná a nočná časť domu priestranná obývacia izba
s krbom, barovým pultom a jedálenským kútom priamo napojená na kuchyňu priama náväznosť obývacej miestnosti na terasu kontaktný zatepľovací systém jednoduché bezbariérové
riešenie dispozície vynikajúci pomer medzi obytnou plochou
a celkovou úžitkovou plochou objekt možno realizovať aj bez
pristavaného prístrešku pre automobily resp. prístrešok realizovať
ako uzatvorenú garáž

.

.

.

...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
22 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 120.1 m2]

Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

SPECIAL

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..

113 100 €
157 100 €
180 700 €
86 400 €
1 290 €
6 týždňov

A0

172.8 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

VILA 752

Všetky ceny sú s DPH

5

obytné miestnosti
zastavaná plocha

142.6 m2

obostavaný priestor

700.1 m3

celková úžitková plocha

164.4 m2

celková obytná plocha

97.1 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

PRÍZEMIE
[celková plocha 87.1 m2]

A0

6.150 m

sklon strechy

plochá

.

moderný dom strednej veľkostnej kategórie bez suterénu poskytuje komfortné bývanie 6 člennej domácnosti
vhodný do
dvojpodlažnej zástavby na prevažne rovinatý, prípadne mierne
svahovitý terén dispozícia rozdeľuje dennú a nočnú časť domu
prízemie je tvorené veľkopriestorom obývacej izby s krbom,
jedálňou a kuchyňou
prednosťou je izba na prízemí, ktorá
môže slúžiť pre imobilnú osobu kompaktná dispozícia a malé
komunikačné priestory izby na poschodí s plnou výškou stropu
po malej stavebnej úprave je možné prístrešok auta realizovať
variabilne v rámci čelnej a bočnej fasády a využívať tak ako vstup
dvere pri schodisku, tým je možné osadiť dom variabilne k ceste
sklad potravín možno realizovať i ako samostatné wc

.

.

.
.

.
.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
27 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

POSCHODIE
[celková plocha 85.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

173.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

111.5 m2

zastavaná plocha s garážou

131.0 m2

obostavaný priestor

740.8 m3

celková úžitková plocha

164.3 m2

celková obytná plocha

89.6 m2

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

A1

6.760 m

sklon strechy

VILA 751

A1

112 600 €
156 400 €
179 900 €
86 000 €
890 €
5 dní

plochá

.

izba na prízemí je vhodná pre bývanie 1-2 členov domácnosti
ťažiskovým priestorom je obývacia izba riešená ako
veľkopriestor spolu s jedálňou a kuchyňou komfortné priestory
spolu s moderným konštrukčným riešením predurčujú tento dom
aj pre náročných klientov drevo na fasáde je možné nahradiť
iným obkladovým materiálom, alebo omietkou

.

.

...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
46 €/mesiac
PRÍZEMIE [celková plocha 83.8 m2]

POSCHODIE [celková plocha 89.2 m2]

Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

+550 €
+92 €
+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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ilustračný obrázok

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU

..
..
..
..
.

86 900 €
120 700 €
138 800 €
66 400 €
890 €
5 dní

A1

152.0 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A1

VILA 750

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

100.9 m2

zastavaná plocha s garážou

123.7 m2

obostavaný priestor

669.6 m3

celková úžitková plocha

152.0 m2

celková obytná plocha

101.0 m2
A1

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška atiky strechy od ±0

POSCHODIE
[celková plocha 66.0 m2]

6.770 m

sklon strechy

plochá

.

.. .

5-izbový moderný rodinný dom menšej veľkostnej kategórie
určený pre 6-člennú rodinu malá zastavaná plocha možnosť
osadenia objektu na menšie stavebné parcely dom je vhodný
na rovinatý prípadne mierne svahovitý terén ľavá fasáda objektu umožňuje osadenie domu čo najbližšie k hranici pozemku
dispozične vhodne rozdelená denná a nočná časť domu
priestranná obývacia izba s krbom priamo napojená na jedáleň
a kuchyňu

.

...

.

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
41 €/mesiac
Energetická náročnosť (GU) A0
Doobjednanie pristavanej garáže

+550 €
+92 €

Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE
[celková plocha 86.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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ARCHÍV
EUROLINE
MOŽNOSŤ VÝBERU
ZO STARŠÍCH PROJEKTOV
RODINNÝCH DOMOV EUROLINE

Od 1. 1. 2016 platí nová teplotechnická norma, ktorá kladie na rodinné domy oveľa vyššie nároky
na ich energetickú hospodárnosť. Ceny realizácií všetkých domov v archíve sú uvedené bez zohľadnenia
požadovaných úprav na zvýšené teplotechnické nároky. Z toho dôvodu je potrebné všetky domy
v archíve upraviť, čoho dôsledkom bude vyššia cena realizácie, dlhšia doba dodania projektu a aj vyššia
cena projektu ako pri štandardných projektoch v tomto katalógu.
Doba dodania: 12 týždňov
Cena projektu: 1 790 €
Záloha:
50 %
Bližšie vysvetlenie cien realizácií domov v archíve je na strane 25.

AKTUAL 17

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

AKTUAL 28

328.7 m3
72.9 m2

celková obytná plocha

39.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.250 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 43.0 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
celková úžitková plocha

136.7 m2

celková obytná plocha

69.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.650 m
38°

SUTERÉN [plocha 28.3 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti
zastavaná plocha

71 100 €
113 500 €
54 300 €

4
502.9 m3

celková úžitková plocha

118.4 m2

celková obytná plocha

68.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.100 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 62.4 m2]

78.8 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

PRÍZEMIE [plocha 57.3 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

..
..
..
.

97 800 €
156 300 €
74 700 €

4
590.0 m3

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 47.1 m2]

81.5 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

AKTUAL 29

3
56.3 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

49 400 €
78 900 €
37 700 €

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 63.1 m2]

POSCHODIE [plocha 64.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 66.3 m2]

POSCHODIE [plocha 63.9 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

AKTUAL 30

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

76 500 €
122 100 €
58 400 €

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
80.7 m2

obostavaný priestor

541.0 m3

celková úžitková plocha

124.1 m2

celková obytná plocha

75.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.945 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

AKTUAL 33

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

75 500 €
120 500 €
57 600 €

POSCHODIE [plocha 66.3 m2]
PRÍZEMIE [plocha 59.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

534.0 m3

celková úžitková plocha

115.8 m2

celková obytná plocha

66.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.470 m

sklon strechy

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1 790 €

82 700 €
132 000 €
63 100 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 71.5 m2]

42°

AKTUAL 34

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

4
78.9 m2

POSCHODIE [plocha 66.5 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
93.1 m2

obostavaný priestor

601.5 m3

celková úžitková plocha

134.0 m2

celková obytná plocha

88.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.415 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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AKTUAL 35

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

106.4 m2

obostavaný priestor

563.0 m3

celková úžitková plocha

132.8 m2

celková obytná plocha

84.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.920 m

AKTUAL 36

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 62.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
celková úžitková plocha

123.4 m2

celková obytná plocha

76.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.495 m
35°
PRÍZEMIE
[plocha 61.2 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

POSCHODIE
[plocha 66.4 m2]

79 300 €
126 600 €
60 600 €

4
89.9 m2

obostavaný priestor

561.2 m3

celková úžitková plocha

113.4 m2

celková obytná plocha

62.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.915 m

sklon strechy

30°, 45°

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

77 700 €
124 100 €
59 300 €

4
550.0 m3

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 70.5 m2]

87.4 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

AKTUAL 39

5

zastavaná plocha

sklon strechy

79 600 €
127 100 €
60 800 €

1 790 €

PRÍZEMIE
[plocha 70.0 m2]

POSCHODIE [plocha 70.0 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 111.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti

153.1 m2

obostavaný priestor

782.6 m3

celková úžitková plocha

111.3 m2

celková obytná plocha

82.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.750 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRÍZEMIE
[celková plocha 74.4 m2]

obytné miestnosti

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE
[plocha 92.4 m2]

1 790 €

3

zastavaná plocha

101.4 m2

obostavaný priestor

402.0 m3

celková úžitková plocha

74.2 m2

celková obytná plocha

50.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

4.800 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

25°

57 900 €
92 500 €
44 200 €

..
..
..
.
PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

4

zastavaná plocha

22°

1 790 €

71 800 €
114 700 €
54 800 €

..
..
..
.

obytné miestnosti

3

zastavaná plocha

133.4 m2

obostavaný priestor

530.0 m3

celková úžitková plocha

92.4 m2

celková obytná plocha

57.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.050 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 67

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

BUNGALOV 72

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

91 300 €
145 800 €
69 700 €

BUNGALOV 73

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

25°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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BUNGALOV 74

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

102.9 m2

obostavaný priestor

442.2 m3

celková úžitková plocha

78.7 m2

celková obytná plocha

48.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.135 m

BUNGALOV 76

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRÍZEMIE
[plocha 79.0 m2]

22°

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

129.0 m2

obostavaný priestor

680.0 m3

celková úžitková plocha

132.9 m2

celková obytná plocha

56.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.050 m

sklon strechy

25°

1 790 €

SUTERÉN [plocha 45.4 m2]
PRÍZEMIE [plocha 87.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

160.3 m2

obostavaný priestor

696.0 m3

celková úžitková plocha

119.1 m2

celková obytná plocha

73.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.190 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

88 200 €
140 900 €
67 400 €

4

zastavaná plocha

sklon strechy

86 200 €
137 700 €
65 800 €

3

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 79

3

zastavaná plocha

sklon strechy

63 700 €
101 800 €
48 700 €

25°

PRÍZEMIE [plocha 119.1 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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PRÍZEMIE [plocha 104.1 m2]

POSCHODIE [plocha 87.0 m2]

SUTERÉN [plocha 79.3 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

244.4 m2

celková obytná plocha

114.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.550 m

sklon strechy

PRÍZEMIE [plocha 110.8 m2]

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1 790 €

4

zastavaná plocha

145.8 m2

obostavaný priestor

689.0 m3

celková úžitková plocha

110.8 m2

celková obytná plocha

69.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.625 m

sklon strechy

25°

1 790 €

88 300 €
141 000 €
67 400 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 83.0 m2]

obytné miestnosti

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

38°

82 700 €
132 100 €
63 200 €

..
..
..
.
PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

1199.4 m3

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5
149.3 m2

POSCHODIE [plocha 90.4 m2]

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

129.5 m2

obostavaný priestor

756.6 m3

celková úžitková plocha

154.4 m2

celková obytná plocha

88.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.815 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 82

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

BUNGALOV 85

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

138 200 €
220 800 €
105 600 €

BUNGALOV 94

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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BUNGALOV 100

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

BUNGALOV 141

1198.0 m3
183.9 m2

celková obytná plocha

95.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.500 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

25°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 183.9 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

189.8 m2

obostavaný priestor

952.5 m3

celková úžitková plocha

127.5 m2

celková obytná plocha

85.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.135 m

sklon strechy

25°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 143.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

5
1080.0 m3
217.7 m2

celková obytná plocha

107.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.265 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

124 400 €
198 700 €
95 000 €

175.8 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

109 700 €
175 300 €
83 800 €

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 160

5
238.4 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

138 000 €
220 500 €
105 400 €

25°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 126.2 m2]

POSCHODIE [plocha 32.0 m2]

SUTERÉN
[plocha 59.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 105.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE
[plocha 104.7 m2]

135.9 m2

obostavaný priestor

661.5 m3

celková úžitková plocha

105.3 m2

celková obytná plocha

73.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.540 m

sklon strechy

25°

1 790 €

77 000 €
122 900 €
58 800 €

PRÍZEMIE [plocha 97.2 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

obytné miestnosti

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

123.4 m2

obostavaný priestor

607.3 m3

celková úžitková plocha

97.2 m2

celková obytná plocha

69.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.600 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

25°

1 790 €

81 200 €
129 700 €
62 000 €

..
..
..
.

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

134.1 m2

obostavaný priestor

599.6 m3

celková úžitková plocha

104.7 m2

celková obytná plocha

63.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.300 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 468

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

BUNGALOV 568

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

83 900 €
134 000 €
64 100 €

BUNGALOV 668

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

20°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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BUNGALOV 670

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 99.1 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

BUNGALOV 671

4

zastavaná plocha

137.4 m2

obostavaný priestor

627.0 m3

celková úžitková plocha

99.1 m2

celková obytná plocha

66.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.330 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

25°

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

153.4 m2

obostavaný priestor

700.6 m3

celková úžitková plocha

118.0 m2

celková obytná plocha

84.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.280 m

sklon strechy

22°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 118.0 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

160.4 m2

obostavaný priestor

708.2 m3

celková úžitková plocha

112.7 m2

celková obytná plocha

82.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.680 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

82 700 €
132 000 €
63 100 €

5

zastavaná plocha

sklon strechy

88 800 €
141 900 €
67 900 €

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 766

79 500 €
127 000 €
60 700 €

25°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 112.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH

400

© EUROLINE

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 121.0 m2]

POSCHODIE [plocha 66.0 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

145.5 m2

obostavaný priestor

903.7 m3

celková úžitková plocha

165.0 m2

celková obytná plocha

103.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.405 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

33°

1 790 €

82 900 €
132 500 €
63 400 €

PRÍZEMIE
[plocha 113.6 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

143.8 m2

obostavaný priestor

710.6 m3

celková úžitková plocha

113.6 m2

celková obytná plocha

88.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.135 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE
[plocha 119.0 m2]

4

zastavaná plocha

sklon strechy

22°

1 790 €

84 000 €
134 100 €
64 100 €

..
..
..
.

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

152.7 m2

obostavaný priestor

719.3 m3

celková úžitková plocha

101.9 m2

celková obytná plocha

69.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.680 m

sklon strechy

25°, 35°

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 767

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

BUNGALOV 768

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

104 100 €
166 300 €
79 500 €

BUNGALOV 769

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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BUNGALOV 770

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

153.3 m2

obostavaný priestor

949.3 m3

celková úžitková plocha

180.5 m2

celková obytná plocha

113.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.245 m

BUNGALOV 864

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

33°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 119.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 81.2 m2]

85 900 €
137 200 €
65 600 €
PRÍZEMIE
[plocha 116.8 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

155.0 m2

obostavaný priestor

736.0 m3

celková úžitková plocha

116.8 m2

celková obytná plocha

72.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.800 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 870

5

zastavaná plocha

sklon strechy

109 400 €
174 700 €
83 500 €

25°

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

114 900 €
183 500 €
87 800 €

PRÍZEMIE
[plocha 163.3 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

222.7 m2

obostavaný priestor

997.5 m3

celková úžitková plocha

131.1 m2

celková obytná plocha

81.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.430 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

22°

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

110 100 €
175 800 €
84 100 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 157.3 m ]

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

203.4 m2

obostavaný priestor

955.3 m3

celková úžitková plocha

135.6 m2

celková obytná plocha

94.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.580 m

sklon strechy

BUNGALOV 875

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

25°

2

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

82 900 €
132 400 €
63 300 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 102.0 m2]

POSCHODIE [plocha 65.7 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

5

zastavaná plocha

123.0 m2

obostavaný priestor

710.3 m3

celková úžitková plocha

167.7 m2

celková obytná plocha

102.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.000 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

91 400 €
145 900 €
69 800 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 127.9 m2]

obytné miestnosti

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

161.5 m2

obostavaný priestor

783.3 m3

celková úžitková plocha

127.5 m2

celková obytná plocha

70.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

5.960 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BUNGALOV 965

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

1 790 €

BUNGALOV 970

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

30°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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DOMINANT 114

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 75.6 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

DOMINANT 115

4
95.1 m2

obostavaný priestor

592.3 m3

celková úžitková plocha

117.9 m2

celková obytná plocha

70.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.520 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°
POSCHODIE [plocha 72.6 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

110.3 m2

obostavaný priestor

653.4 m3

celková úžitková plocha

143.5 m2

celková obytná plocha

80.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.650 m

sklon strechy

38°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 81.1 m2]
PRÍZEMIE [plocha 84.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

145.4 m2

obostavaný priestor

927.9 m3

celková úžitková plocha

184.4 m2

celková obytná plocha

124.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.190 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

122 800 €
196 100 €
93 800 €

5

zastavaná plocha

sklon strechy

86 400 €
138 000 €
66 000 €

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOMINANT 116

78 300 €
125 100 €
59 800 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 113.1 m2]

POSCHODIE [plocha 115.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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SUTERÉN
[plocha 56.7 m2]

PRÍZEMIE [plocha 84.9 m2]

POSCHODIE [plocha 83.4 m ]
2

..
..
..
.

obytné miestnosti

104.8 m2

obostavaný priestor

882.2 m3

celková úžitková plocha

215.1 m2

celková obytná plocha

92.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.650 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

SUTERÉN [plocha 55.3 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 92.4 m ]

5
101.0 m2

obostavaný priestor

914.5 m3

celková úžitková plocha

172.9 m2

celková obytná plocha

99.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.850 m

sklon strechy

38°

1 790 €

130 100 €
207 800 €
99 400 €

SUTERÉN [plocha 55.1 m2]
2

1 790 €

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

121 000 €
193 200 €
92 400 €

POSCHODIE [plocha 80.5 m2]

PRÍZEMIE [plocha 79.4 m2]

5

zastavaná plocha

..
..
..
.

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

120.6 m2

obostavaný priestor

921.0 m3

celková úžitková plocha

202.4 m2

celková obytná plocha

89.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.605 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 77.3 m ]

DOMINANT
xxxxx 000
117

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOMINANT
xxxxx 000
119

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

116 700 €
186 400 €
89 200 €

DOMINANT
xxxxx 000
120

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

2

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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DOMINANT 122

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOMINANT 124

1051.0 m3
232.6 m2

celková obytná plocha

103.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.500 m

SUTERÉN [plocha 91.7 m2]
POSCHODIE [plocha 93.6 m2]

40°
PRÍZEMIE [plocha 83.2 m2]

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

107.2 m2

obostavaný priestor

868.0 m3

celková úžitková plocha

179.0 m2

celková obytná plocha

70.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.225 m

sklon strechy

SUTERÉN [plocha 62.5 m2]

37°

PRÍZEMIE [plocha 78.4 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti

118.2 m2

obostavaný priestor

952.4 m3

celková úžitková plocha

201.5 m2

celková obytná plocha

103.8 m2

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

126 000 €
201 300 €
96 300 €

4

zastavaná plocha

výška hrebeňa strechy od ±0

POSCHODIE [plocha 59.7 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

..
..
..
.

114 800 €
183 400 €
87 700 €

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOMINANT 126

5
124.2 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

148 500 €
237 100 €
113 400 €

7.765 m
38°

1 790 €

SUTERÉN [plocha 49.1 m2]

POSCHODIE [plocha 97.7 m2]
PRÍZEMIE [plocha 90.7 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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SUTERÉN [plocha 55.8 m2]

PRÍZEMIE [plocha 104.9 m2]

POSCHODIE [plocha 96.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

219.9 m2

celková obytná plocha

98.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.595 m

sklon strechy

SUTERÉN [plocha 60.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 89.9 m2]

5
133.9 m2
1005.5 m3
238.9 m2

celková obytná plocha

108.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.500 m

sklon strechy

38°

1 790 €

148 100 €
236 600 €
113 100 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 93.8 m2]

1 790 €

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

40°

133 000 €
212 400 €
101 600 €

POSCHODIE [plocha 83.5 m2]
PRÍZEMIE [plocha 100.5 m2]

1023.0 m3

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

6
145.9 m2

SUTERÉN [plocha 97.7 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

4
117.6 m2
1 020.0 m3

celková úžitková plocha

244.3 m2

celková obytná plocha

107.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOMINANT 128

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOMINANT 129

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

135 300 €
216 100 €
103 300 €

DOMINANT 132

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

7.840 m
35°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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DOMINANT 138

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOMINANT 139

1139.2 m3
250.1 m2

celková obytná plocha

122.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.310 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

SUTERÉN [plocha 77.1 m2]

40°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 104.7 m2]

POSCHODIE [plocha 110.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

109.7 m2

obostavaný priestor

752.9 m3

celková úžitková plocha

151.0 m2

celková obytná plocha

96.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.805 m

sklon strechy

99 600 €
159 000 €
76 100 €

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOMINANT 140

4
126.1 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

145 500 €
232 400 €
111 200 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 90.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 115.0 m2]

105 900 €
169 200 €
80 900 €

SUTERÉN [plocha 36.7 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

132.9 m2

obostavaný priestor

800.9 m3

celková úžitková plocha

172.1 m2

celková obytná plocha

115.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.180 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

PRÍZEMIE
[plocha 81.5 m2]

POSCHODIE
[plocha 81.6 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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SUTERÉN
[plocha 58.7 m2]
PRÍZEMIE [plocha 127.0 m2]

POSCHODIE [plocha 125.0 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

268.4 m2

celková obytná plocha

144.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

POSCHODIE [plocha 111.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 87.2 m2]

obytné miestnosti

38°

1 790 €

5

zastavaná plocha

125.0 m2

obostavaný priestor

742.9 m3

celková úžitková plocha

162.8 m2

celková obytná plocha

111.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.160 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

101 300 €
161 800 €
77 400 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 98.4 m2]

7.575 m

98 300 €
157 000 €
75 100 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 94.3 m2]

1 190.8 m3

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5
155.1 m2

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

122.6 m2

obostavaný priestor

765.6 m3

celková úžitková plocha

164.9 m2

celková obytná plocha

92.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.710 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOMINANT 143

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOMINANT 144

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

152 100 €
243 000 €
116 200 €

DOMINANT 147

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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DOMINANT 440

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOMINANT 541

1043.7 m3
223.2 m2

celková obytná plocha

115.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.345 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

PRÍZEMIE [plocha 127.0 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

121.9 m2

obostavaný priestor

831.6 m3

celková úžitková plocha

161.0 m2

celková obytná plocha

97.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.650 m
35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 101.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

106.2 m2

obostavaný priestor

656.7 m3

celková úžitková plocha

147.9 m2

celková obytná plocha

110.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.390 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 103.0 m2]

86 900 €
138 800 €
66 400 €

6

zastavaná plocha

sklon strechy

106 000 €
169 300 €
81 000 €

5

zastavaná plocha

sklon strechy

SUTERÉN
[plocha 58.7 m2]

POSCHODIE [plocha 125.0 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOMINANT 640

6
137.9 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

133 300 €
213 000 €
101 900 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 74.0 m2]

POSCHODIE [plocha 85.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH

410

© EUROLINE

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 117.9 m2]

POSCHODIE [plocha 71.4 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 2 x 70.7 m2]

obostavaný priestor

825.6 m3

celková úžitková plocha

165.8 m2

celková obytná plocha

89.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.295 m

sklon strechy

35°

1 790 €

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

140.6 m2

obostavaný priestor

843.1 m3

celková úžitková plocha

172.0 m2

celková obytná plocha

111.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.860 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

DUAL 423

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

147.8 m2

111 500 €
178 100 €
85 200 €

POSCHODIE [plocha 98.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 96.2 m2]

obytné miestnosti

145 200 €
232 000 €
110 900 €

POSCHODIE [plocha 2 x 65.6 m2]

DOMINANT 642

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

109 200 €
174 500 €
83 400 €

DOMINANT 741

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

..
..
..
.

obytné miestnosti

2x5

zastavaná plocha

184.6 m2

obostavaný priestor

1.193 m3

celková úžitková plocha

2 x 131.4 m2

celková obytná plocha

2 x 85.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

7.800 m
30°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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DUAL 481

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

EKOLINE 270

1188.5 m3
2 x 101.4 m2

celková obytná plocha

2 x 54.8 m2

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

8.000 m
33°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 2 x 59.0 m2]
PRÍZEMIE [plocha 2 x 67.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

POSCHODIE
[plocha 73.7 m2]

99.2 m2
703.5 m3

celková úžitková plocha

135.4 m2

celková obytná plocha

88.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.210 m

sklon strechy

15°

PRÍZEMIE [plocha 72.0 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

107.8 m2

obostavaný priestor

670.0 m3

celková úžitková plocha

155.6 m2

celková obytná plocha

97.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.545 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

94 700 €
151 200 €
72 300 €

5

zastavaná plocha

sklon strechy

99 400 €
158 800 €
76 000 €

5

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

EKOLINE 271

2x3
174.9 m2

celková úžitková plocha
výška hrebeňa strechy od ±0

144 700 €
231 200 €
110 600 €

POSCHODIE [plocha 92.8 m2]

18°
PRÍZEMIE [plocha 78.0 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 64.5 m2]

POSCHODIE [plocha 75.0 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 66.9 m2]
PRÍZEMIE [plocha 65.5 m2]

4
78.3 m2

obostavaný priestor

635.1 m3

celková úžitková plocha

129.8 m2

celková obytná plocha

79.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.750 m

sklon strechy

15°, 20°

1 790 €

78 300 €
125 000 €
59 800 €

POSCHODIE [plocha 63.9 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 62.0 m2]

obytné miestnosti

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
80.3 m2

obostavaný priestor

553.7 m3

celková úžitková plocha

116.4 m2

celková obytná plocha

66.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.870 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

8°

1 790 €

90 600 €
144 800 €
69 200 €

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
87.3 m2

obostavaný priestor

641.3 m3

celková úžitková plocha

128.1 m2

celková obytná plocha

76.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.500 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

EKOLINE
xxxxx 000
272

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

EKOLINE
xxxxx 000
433

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

89 700 €
143 300 €
68 500 €

EKOLINE
xxxxx 000
434

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

8°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE
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EKOLINE 435

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

111.6 m2

obostavaný priestor

650.8 m3

celková úžitková plocha

136.9 m2

celková obytná plocha

68.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.940 m

EKOLINE 733

8°
PRÍZEMIE [plocha 59.8 m2]

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

139.8 m2

obostavaný priestor

759.3 m3

celková úžitková plocha

165.1 m2

celková obytná plocha

100.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.995 m
8°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 86.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

117 200 €
187 200 €
89 500 €

5
829.4 m3

celková úžitková plocha

181.8 m2

celková obytná plocha

90.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.905 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 116.8 m2]

97.0 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

107 300 €
171 400 €
82 000 €

4

zastavaná plocha

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 85.0 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

EKOLINE 734

4

zastavaná plocha

sklon strechy

91 900 €
146 900 €
70 200 €

SUTERÉN
[plocha 34.2 m2]

POSCHODIE [plocha 79.3 m2]

8°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 78.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

69 000 €
110 200 €
52 700 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 60.8 m ]

POSCHODIE [plocha 59.5 m ]

zastavaná plocha

5
79.0 m2

obostavaný priestor

458.9 m3

celková úžitková plocha

112.2 m2

celková obytná plocha

76.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.200 m

sklon strechy

35°

2

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 57.3 m2]

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

SUTERÉN [plocha 30.1 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

620.9 m3

celková úžitková plocha

147.4 m2

celková obytná plocha

89.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.500 m

sklon strechy

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

35°a

1 790 €

JUNIOR 52

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

5
78.8 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

1 790 €

87 800 €
140 200 €
67 000 €

PRÍZEMIE [plocha 61.1 m2]

76 000 €
121 300 €
58 000 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 65.7 m2]

obytné miestnosti

JUNIOR 51

2

JUNIOR 49

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

POSCHODIE [plocha 70.3 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
88.3 m2

obostavaný priestor

537.6 m3

celková úžitková plocha

120.9 m2

celková obytná plocha

77.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.520 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE

415

JUNIOR 53

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

504.2 m3

celková úžitková plocha

119.9 m2

celková obytná plocha

71.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.345 m

JUNIOR 56

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 65.8 m2]
PRÍZEMIE [plocha 65.0 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
86.7 m2

obostavaný priestor

634.6 m3

celková úžitková plocha

153.6 m2

celková obytná plocha

78.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.500 m

sklon strechy

35°
PRÍZEMIE [plocha 62.1 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti

113.0 m2

obostavaný priestor

660.6 m3

celková úžitková plocha

139.7 m2

celková obytná plocha

89.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.355 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

87 400 €
139 600 €
66 800 €

4

zastavaná plocha

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 70.0 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

..
..
..
.

89 600 €
143 200 €
68 500 €

SUTERÉN [plocha 33.1 m2]

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

JUNIOR 59

4
82.9 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

71 300 €
113 900 €
54 500 €

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 80.4 m2]

POSCHODIE [plocha 83.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

88 200 €
140 900 €
67 400 €

SUTERÉN
[plocha 32.9 m2]
PRÍZEMIE [plocha 70.6 m2]

JUNIOR 427

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

POSCHODIE [plocha 75.8 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

711.2 m3

celková úžitková plocha

169.9 m2

celková obytná plocha

89.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.560 m

sklon strechy

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

102 700 €
164 100 €
78 500 €

..
..
..
.

SUTERÉN
[plocha 58.7 m2]

PRÍZEMIE [plocha 78.1 m2]

POSCHODIE [plocha 78.7 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1 790 €

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

104.1 m2

obostavaný priestor

828.5 m3

celková úžitková plocha

210.4 m2

celková obytná plocha

100.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.100 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

JUNIOR 727

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

35°

JUNIOR 428

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5
93.0 m2

73 700 €
117 600 €
56 300 €

PRÍZEMIE
[plocha 59.9 m2]

..
..
..
.
POSCHODIE [plocha 64.5 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
80.9 m2

obostavaný priestor

521.4 m3

celková úžitková plocha

120.2 m2

celková obytná plocha

75.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.435 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE
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KLASIK 101

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

546.3 m3

celková úžitková plocha

133.0 m2

celková obytná plocha

57.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.870 m

KLASIK 103

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 53.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

SUTERÉN [plocha 31.9 m2]

72 800 €
116 300 €
55 600 €

4
484.3 m3

celková úžitková plocha

114.9 m2

celková obytná plocha

69.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.025 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 50.9 m2]

87.6 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KLASIK 104

4
70.9 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

77 200
123 300 €
59 000 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 59.9 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 66.4 m2]

78 400 €
125 200 €
59 900 €

PRÍZEMIE [plocha 70.1 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
96.6 m2

obostavaný priestor

554.9 m3

celková úžitková plocha

133.7 m2

celková obytná plocha

80.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.930 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

POSCHODIE
[plocha 84.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

101 200 €
161 600 €
77 300 €

SUTERÉN
[plocha 37.6 m2]

POSCHODIE [plocha 69.1 m2]
PRÍZEMIE [plocha 70.8 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

716.1 m3

celková úžitková plocha

169.2 m2

celková obytná plocha

83.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.250 m

sklon strechy

82 600 €
131 900 €
63 100 €

..
..
..
.
POSCHODIE [plocha 71.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1 790 €

KLASIK
xxxxx 000
108

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

35°

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
92.7 m2

obostavaný priestor

584.2 m3

celková úžitková plocha

127.5 m2

celková obytná plocha

77.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.900 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

40°

1 790 €

KLASIK
xxxxx 000
109

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

4
89.5 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

PRÍZEMIE [plocha 64.7 m2]

KLASIK
xxxxx 000
106

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

105 100 €
167 900 €
80 300 €

SUTERÉN [plocha 65.1 m2]

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 62.3 m2]

POSCHODIE [plocha 68.5 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
94.0 m2

obostavaný priestor

744.0 m3

celková úžitková plocha

157.0 m2

celková obytná plocha

71.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.870 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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419

KLASIK 111

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

SUTERÉN [plocha 42.8 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

KLASIK 112

3
92.3 m2

obostavaný priestor

683.0 m3

celková úžitková plocha

156.0 m2

celková obytná plocha

71.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.605 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

40°

PRÍZEMIE [plocha 62.2 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

100.2 m2

obostavaný priestor

610.9 m3

celková úžitková plocha

136.7 m2

celková obytná plocha

98.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.005 m
38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 73.4 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

72 500 €
115 800 €
55 400 €

4
513.3 m3

celková úžitková plocha

117.8 m2

celková obytná plocha

76.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.140 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 73.0 m2]

92.0 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

80 800 €
129 000 €
61 700 €

5

zastavaná plocha

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 58.7 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KLASIK 113

96 500 €
154 100 €
73 700 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 60.4 m2]

POSCHODIE [plocha 69.4 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 79.0 m2]

KLASIK 118

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

138 300 €
220 900 €
105 700 €

SUTERÉN [plocha 79.8 m2]

PRÍZEMIE [plocha 100.8 m ]

..
..
..
.

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

134.8 m2

obostavaný priestor

979.0 m3

celková úžitková plocha

221.0 m2

celková obytná plocha

86.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.930 m

sklon strechy

35°

2

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE
[plocha 73.9 m2]

121 700 €
194 400 €
93 000 €

SUTERÉN
[plocha 73.9 m2]

POSCHODIE
[plocha 78.9 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

119.0 m2

obostavaný priestor

861.1 m3

celková úžitková plocha

209.2 m2

celková obytná plocha

74.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.725 m

sklon strechy

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

SUTERÉN [plocha 77.6 m2]

35°

1 790 €

KLASIK 125

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

1 790 €

KLASIK 123

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

125 700 €
200 800 €
96 000 €

POSCHODIE [plocha 77.9 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

113.7 m2

obostavaný priestor

890.0 m3

celková úžitková plocha

219.4 m2

celková obytná plocha

85.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.690 m

sklon strechy

PRÍZEMIE [plocha 75.1 m ]

38°

2

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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KLASIK 127

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

160.2 m2

obostavaný priestor

911.1 m3

celková úžitková plocha

200.7 m2

celková obytná plocha

121.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.185 m

KLASIK 130

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 111.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

115.1 m2

obostavaný priestor

920.0 m3

celková úžitková plocha

245.0 m2

celková obytná plocha

97.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.180 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 116.2 m2]

130 000 €
207 600 €
99 300 €

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KLASIK 131

5

zastavaná plocha

sklon strechy

128 700 €
205 600 €
98 300 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 95.0 m2]

SUTERÉN [plocha 90.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 77.9 m2]

143 900 €
229 800 €
109 900 €
SUTERÉN
[plocha 55.8 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

6
127.3 m2
1018.0 m3

celková úžitková plocha

250.2 m2

celková obytná plocha

120.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.240 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

POSCHODIE [plocha 105.2 m2]
PRÍZEMIE [plocha 101.9 m ]
2

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 93.4 m ]
2

136 200 €
217 600 €
104 100 €

SUTERÉN [plocha 95.4 m ]
2

PRÍZEMIE [plocha 63.1 m2]

..
..
..
.

124.8 m2

obostavaný priestor

964.0 m3

celková úžitková plocha

238.4 m2

celková obytná plocha

114.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.405 m

sklon strechy

SUTERÉN [plocha 71.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

6
136.4 m2
1040.8 m3

celková úžitková plocha

244.6 m2

celková obytná plocha

111.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.490 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

167 400 €
267 400 €
127 900 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 75.5 m2]

1 790 €

147 000 €
234 800 €
112 300 €

..
..
..
.
POSCHODIE [plocha 84.6 m2]

30°

KLASIK 134

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

6

zastavaná plocha

KLASIK 135

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

SUTERÉN [plocha 107.7 m2]

obytné miestnosti

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

PRÍZEMIE [plocha 101.6 m2]

KLASIK 133

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

POSCHODIE [plocha 94.8 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

4
177.1 m2
1185.0 m3

celková úžitková plocha

257.1 m2

celková obytná plocha

92.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.615 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE
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KLASIK 137

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

KLASIK 142

1 056.4 m3
231.9 m2

celková obytná plocha

102.0 m2

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

7.985 m
38°

SUTERÉN [plocha 75.5 m2]
PRÍZEMIE [plocha 94.8 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

169 300 €
270 500 €
129 400 €

6
1198.6 m3
274.4 m2

celková obytná plocha

122.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.175 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 107.7 m2]

152.3 m2

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KLASIK 145

5
120.0 m2

celková úžitková plocha
výška hrebeňa strechy od ±0

149 300 €
238 400 €
114 000 €

38°

SUTERÉN [plocha 66.4 m2]

PRÍZEMIE [plocha 117.5 m2]

POSCHODIE [plocha 126.8 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

173 700 €
277 500 €
132 700 €
PRÍZEMIE
[plocha 128.6 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

176.07 m2

obostavaný priestor

1230.0 m3

celková úžitková plocha

243.4 m2

celková obytná plocha

105.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.515 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE
[plocha 68.2 m2]
SUTERÉN
[plocha 85.9 m2]

35°

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

KLASIK 153

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

182 200 €
291 100 €
139 200 €

PRÍZEMIE [plocha 130.3 m2]
SUTERÉN
[plocha 72.9 m2]

POSCHODIE
[plocha 145.0 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

318.5 m2

celková obytná plocha

170.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 150.3 m2]

POSCHODIE [plocha 140.8 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

6
196.9 m2
1515.0 m3
371.5 m2

celková obytná plocha

163.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.965 m

sklon strechy

30°

1 790 €

KLASIK 165

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1 790 €

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

36°

200 400 €
320 000 €
153 100 €

SUTERÉN
[plocha 102.7 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

8.050 m

KLASIK 155

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

1 378.1 m3

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

6
159.4 m2

165 000 €
263 500 €
126 000 €

POSCHODIE
[plocha 90.2 m2]

PRÍZEMIE
[plocha 133.4 m2]

SUTERÉN
[plocha 87.7 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

5
171.2 m2
1247.0 m3

celková úžitková plocha

261.0 m2

celková obytná plocha

104.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.490 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

30°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE
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KLASIK 228

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE
[plocha 160.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

KLASIK 760

7
241.8 m2
1507.0 m3

celková úžitková plocha

325.5 m2

celková obytná plocha

158.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.280 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

30°

SUTERÉN
[plocha 80.6 m2]
POSCHODIE [plocha 127.3 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

110.8 m2

obostavaný priestor

716.9 m3

celková úžitková plocha

167.0 m2

celková obytná plocha

117.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.390 m

sklon strechy

94 800 €
151 500 €
72 400 €

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KLASIK 761

199 300 €
318 300 €
152 200 €

40°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 85.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 86.9 m2]

87 900 €
140 400 €
67 200 €

PRÍZEMIE [plocha 82.2 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

100.8 m2

obostavaný priestor

664.5 m3

celková úžitková plocha

145.7 m2

celková obytná plocha

80.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.145 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

42°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 76.5 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRÍZEMIE [plocha 97.2 m2]

POSCHODIE [plocha 82.6 m2]

SUTERÉN [plocha 79.3 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

242.4 m2

celková obytná plocha

82.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.400 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 75.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

5
164.0 m2
1 320.0 m3
269.6 m2

celková obytná plocha

116.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

7.590 m
30°

1 790 €

103 100 €
164 700 €
78 800 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 92.2 m2]

1 790 €

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

35°

174 600 €
278 900 €
133 400 €

SUTERÉN
[plocha 93.1 m2]

PRÍZEMIE [plocha 133.3 m2]

1027.0 m3

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5
139.3 m2

POSCHODIE [plocha 105.3 m2]

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

133.6 m2

obostavaný priestor

779.2 m3

celková úžitková plocha

179.1 m2

celková obytná plocha

120.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.150 m

sklon strechy

20°, 37°

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KOMFORT 136

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

KOMFORT 146

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

145 100 €
231 700 €
110 800 €

KOMFORT 152

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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KOMFORT 181

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

145.1 m2

obostavaný priestor

968.2 m3

celková úžitková plocha

219.6 m2

celková obytná plocha

157.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.860 m

KOMPAKT 41

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

25°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 118.4 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

65 900 €
105 200 €
50 300 €

4
438.3 m3

celková úžitková plocha

100.3 m2

celková obytná plocha

60.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.270 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 111.0 m2]

85.3 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KOMPAKT 43

8

zastavaná plocha

sklon strechy

128 100 €
204 600 €
97 800 €

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 52.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 52.4 m2]

65 900 €
105 200 €
50 300 €

PRÍZEMIE
[plocha 71.9 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
94.0 m2

obostavaný priestor

604.2 m3

celková úžitková plocha

129.2 m2

celková obytná plocha

86.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.740 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

40°

1 790 €

POSCHODIE
[plocha 77.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 71.5 m2]

POSCHODIE [plocha 64.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obostavaný priestor

592.6 m3

celková úžitková plocha

130.6 m2

celková obytná plocha

82.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.360 m

sklon strechy

obytné miestnosti
zastavaná plocha

38°

1 790 €

5
87.4 m2

obostavaný priestor

541.4 m3

celková úžitková plocha

110.6 m2

celková obytná plocha

69.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.260 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

91 400 €
145 900 €
69 800 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 79.9 m2]

102.3 m2

81 400 €
130 000 €
62 200 €

POSCHODIE [plocha 67.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 58.7 m2]

obytné miestnosti

POSCHODIE [plocha 90.6 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
99.3 m2

obostavaný priestor

646.7 m3

celková úžitková plocha

135.4 m2

celková obytná plocha

87.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.690 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KOMPAKT 44

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

KOMPAKT 45

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

89 100 €
142 300 €
68 000 €

KOMPAKT 46

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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KOMPAKT 48

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

109.0 m2

obostavaný priestor

458.9 m3

celková úžitková plocha

130.0 m2

celková obytná plocha

79.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.170 m

KOMPAKT 501

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 73.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

51 300 €
82 000 €
39 200 €

3
322.2 m3
72.3 m2

celková obytná plocha

44.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.420 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 71.7 m2]

54.3 m2

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KOMPAKT 503

5

zastavaná plocha

sklon strechy

90 100 €
143 900 €
68 800 €

40°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 38.0 m2]
PRÍZEMIE [plocha 39.1 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

74 200 €
118 500 €
56 700 €

PRÍZEMIE [plocha 60.3 m2]
POSCHODIE [plocha 57.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
77.6 m2

obostavaný priestor

493.2 m3

celková úžitková plocha

113.5 m2

celková obytná plocha

67.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.850 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

40°

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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POSCHODIE [plocha 57.7 m2]
PRÍZEMIE [plocha 54.5 m2]

..
..
..
.

zastavaná plocha

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

474.4 m3

celková úžitková plocha

103.2 m2

celková obytná plocha

68.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.350 m

sklon strechy

..
..
..
.

PRÍZEMIE [plocha 65.1 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1 790 €

5
88.5 m2

obostavaný priestor

611.4 m3

celková úžitková plocha

129.1 m2

celková obytná plocha

79.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.760 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

35°

86 400 €
138 000 €
66 000 €

POSCHODIE [plocha 64.0 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5
68.1 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €

85 300 €
136 300 €
65 200 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 68.8 m2]

obytné miestnosti

POSCHODIE [plocha 72.8 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
90.0 m2

obostavaný priestor

603.7 m3

celková úžitková plocha

136.1 m2

celková obytná plocha

83.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.635 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

KOMPAKT 701

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

KOMPAKT 800

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

67 000 €
107 100 €
51 200 €

KOMPAKT 801

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

35°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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LINIA 300

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

112.3 m2

obostavaný priestor

770.6 m3

celková úžitková plocha

137.2 m2

celková obytná plocha

81.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.810 m

sklon strechy

30°, 15°

POSCHODIE
[plocha 96.2 m2]

PRÍZEMIE
[plocha 85.6 m2]

1 790 €

LINIA 301

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

101 400 €
161 900 €
77 400 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

107 200 €
171 200 €
81 900 €
POSCHODIE [plocha 93.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

117.3 m2

obostavaný priestor

815.1 m3

celková úžitková plocha

161.3 m2

celková obytná plocha

101.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.440 m

sklon strechy

30°, 15°

1 790 €

LINIA 302

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRÍZEMIE
[plocha 96.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
98.8 m2

obostavaný priestor

682.4 m3

celková úžitková plocha

134.4 m2

celková obytná plocha

82.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.515 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

85 700 €
136 900 €
65 500 €

33°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 81.7 m2]

POSCHODIE [plocha 70.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH

432
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LINIA 453
xx

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE
[plocha 93.5 m2]

..
..
..
.

PRÍZEMIE
[plocha 96.5 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 73.4 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obostavaný priestor

597.8 m3

celková úžitková plocha

102.8 m2

celková obytná plocha

58.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.000 m

sklon strechy

obytné miestnosti

33°

1 790 €

5

zastavaná plocha

100.4 m2

obostavaný priestor

700.3 m3

celková úžitková plocha

135.8 m2

celková obytná plocha

73.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.390 m

sklon strechy

33°, 38°

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1 790 €

87 000 €
138 900 €
66 400 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 80.8 m ]

4
89.5 m2

89 800 €
143 400 €
68 600 €

..
..
..
.

2

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

PRÍZEMIE [plocha 83.0 m2]

obytné miestnosti

POSCHODIE [plocha 75.3 m ]

obytné miestnosti

LINIA 654xx
A

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

78 600 €
125 600 €
60 100 €

5

zastavaná plocha

100.4 m2

obostavaný priestor

679.6 m3

celková úžitková plocha

133.9 m2

celková obytná plocha

74.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.860 m

sklon strechy

33°, 38°

LINIA 654xx
B

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

2

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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LINIA 654 C

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

100.4 m2

obostavaný priestor

683.4 m3

celková úžitková plocha

137.7 m2

celková obytná plocha

76.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.240 m

sklon strechy

33°, 38°

LINIA 654 D

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 82.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

100.4 m2

obostavaný priestor

668.5 m3

celková úžitková plocha

138.3 m2

celková obytná plocha

76.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.755 m

sklon strechy

33°, 38°

1 790 €

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti

126.2 m2

obostavaný priestor

650.5 m3

celková úžitková plocha

127.0 m2

celková obytná plocha

80.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.030 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 78.3 m2]

91 900 €
146 900 €
70 200 €

5

zastavaná plocha

sklon strechy

87 900 €
140 400 €
67 200 €

PRÍZEMIE [plocha 82.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

..
..
..
.

POSCHODIE [plocha 76.2 m2]

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

OPTIMAL 436

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

89 900 €
143 500 €
68 600 €

15°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 79.7 m2]

POSCHODIE [plocha 47.3 m2]

Všetky ceny sú s DPH

434
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 74.5 m2]

POSCHODIE [plocha 90.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obostavaný priestor

686.4 m3

celková úžitková plocha

127.0 m2

celková obytná plocha

82.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.920 m

sklon strechy

obytné miestnosti

17°

1 790 €

5

zastavaná plocha

123.1 m2

obostavaný priestor

737.3 m3

celková úžitková plocha

130.2 m2

celková obytná plocha

88.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.325 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

20°

1 790 €

90 100 €
143 900 €
68 800 €

..
..
..
.
POSCHODIE [plocha 83.6 m2]

109.3 m2

104 200 €
166 400 €
79 600 €

POSCHODIE [plocha 50.7 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

4

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 79.5 m2]

obytné miestnosti

PRÍZEMIE [plocha 62.9 m2]

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

123.6 m2

obostavaný priestor

637.6 m3

celková úžitková plocha

139.0 m2

celková obytná plocha

96.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.680 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

OPTIMAL
xxxxx 000
537

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

OPTIMAL
xxxxx 000
538

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

97 000 €
154 900 €
74 100 €

OPTIMAL
xxxxx 000
539

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

15°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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OPTIMAL 540

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

129.6 m2

obostavaný priestor

684.4 m3

celková úžitková plocha

129.1 m2

celková obytná plocha

85.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.175 m

OPTIMAL 1038

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

15°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 95.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

109.5 m2

obostavaný priestor

735.2 m3

celková úžitková plocha

133.1 m2

celková obytná plocha

81.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.000 m

sklon strechy

PRÍZEMIE [plocha 51.5 m2]

103 900 €
165 900 €
79 400 €

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 57

5

zastavaná plocha

sklon strechy

96 700 €
154 400 €
73 900 €

25°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 88.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 65.3 m2]

90 600 €
144 800 €
69 200 €

PRÍZEMIE
[plocha 79.2 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

103.2 m2

obostavaný priestor

641.7 m3

celková úžitková plocha

134.9 m2

celková obytná plocha

92.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.650 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 83.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRÍZEMIE
[plocha 35.9 m2]

..
..
..
.
POSCHODIE [plocha 33.9 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 75.1 m2]

292.7 m3

celková úžitková plocha

65.8 m2

celková obytná plocha

36.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.260 m

sklon strechy

obytné miestnosti
zastavaná plocha

38°

1 790 €

4
79.4 m2

obostavaný priestor

524.5 m3

celková úžitková plocha

117.5 m2

celková obytná plocha

66.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.120 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

89 700 €
143 300 €
68 500 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 82.4 m2]

obostavaný priestor

3
49.0 m2

74 100 €
118 300 €
56 600 €

PRÍZEMIE [plocha 66.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
POSCHODIE [plocha 61.9 m2]

obytné miestnosti

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

105.0 m2

obostavaný priestor

678.2 m3

celková úžitková plocha

154.0 m2

celková obytná plocha

98.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.285 m

sklon strechy

19°, 40°

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 58

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRAKTIK 60

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

44 400 €
71 000 €
33 900 €

PRAKTIK 62

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRAKTIK 63

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 69.0 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

PRAKTIK 66

4
88.7 m2

obostavaný priestor

534.0 m3

celková úžitková plocha

132.8 m2

celková obytná plocha

79.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.060 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

PRÍZEMIE
[plocha 71.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
707.2 m3

celková úžitková plocha

147.5 m2

celková obytná plocha

74.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.080 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 53.2 m2]

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 55.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

100 300 €
160 200 €
76 600 €

4
710.0 m3

celková úžitková plocha

153.7 m2

celková obytná plocha

92.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.845 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

SUTERÉN [plocha 58.5 m2]

79.2 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

99 900 €
159 600 €
76 300 €

76.5 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 69

75 500 €
120 500 €
57 600 €

POSCHODIE [plocha 63.8 m2]

38°
SUTERÉN [plocha 44.1 m2]

PRÍZEMIE [plocha 73.2 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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suterén [plocha 68.2 m2]

PRÍZEMIE [plocha 85.9 m2]

POSCHODIE [plocha 128.6 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

90.0 m2

obostavaný priestor

701.0 m3

celková úžitková plocha

171.0 m2

celková obytná plocha

92.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.490 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5

35°

1 790 €

74 600 €
119 100 €
57 000 €

POSCHODIE [plocha 62.7 m2]

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 64.9 m2]

zastavaná plocha

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

4
82.8 m2

obostavaný priestor

491.5 m3

celková úžitková plocha

122.4 m2

celková obytná plocha

84.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.970 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

35°

1 790 €

77 500 €
123 900 €
59 200 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 68.1 m2]

obytné miestnosti

POSCHODIE [plocha 62.1 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
91.3 m2

obostavaný priestor

548.8 m3

celková úžitková plocha

127.9 m2

celková obytná plocha

74.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.845 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 71
xx

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRAKTIK 77
xx

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

99 100 €
158 200 €
75 700 €

PRAKTIK 83
xx

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE

439

PRAKTIK 84

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

551.7 m3

celková úžitková plocha

123.3 m2

celková obytná plocha

81.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.630 m

PRAKTIK 86

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 65.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
celková úžitková plocha

118.2 m2

celková obytná plocha

73.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.850 m
38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 72.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

100 200 €
160 100 €
76 600 €

5
660.0 m3

celková úžitková plocha

182.4 m2

celková obytná plocha

91.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.850 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 64.4 m2]

97.4 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

81 300 €
129 800 €
62 100 €

4
575.1 m3

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 62.5 m2]

89.3 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 87

5
90.9 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

78 000 €
124 500 €
59 600 €

38°

SUTERÉN [plocha 39.0 m2]

POSCHODIE [plocha 73.4 m2]
PRÍZEMIE [plocha 75.2 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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POSCHODIE [plocha 97.9 m2]

SUTERÉN [plocha 50.9 m2]
PRÍZEMIE [plocha 99.2 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 78.1 m ]
PRÍZEMIE [plocha 79.9 m2]

221.9 m2

celková obytná plocha

102.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

..
..
..
.

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

7.425 m
38°

1 790 €

5

zastavaná plocha

100.0 m2

obostavaný priestor

635.4 m3

celková úžitková plocha

150.7 m2

celková obytná plocha

91.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.070 m

sklon strechy

38°

1 790 €

109 300 €
174 600 €
83 500 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 91.8 m2]

obytné miestnosti

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

1 024.0 m3

89 800 €
143 400 €
68 600 €

2

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

126.4 m2

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5

POSCHODIE [plocha 98.4 m2]

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

120.6 m2

obostavaný priestor

773.8 m3

celková úžitková plocha

162.2 m2

celková obytná plocha

89.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.455 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 88

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRAKTIK 91

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

155 400 €
248 300 €
118 700 €

PRAKTIK 96

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRAKTIK 150

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

110.3 m2

obostavaný priestor

840.3 m3

celková úžitková plocha

202.5 m2

celková obytná plocha

113.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.850 m

PRAKTIK 414

35°
PRÍZEMIE [plocha 82.3 m2]

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

SUTERÉN [plocha 43.2 m2]

84 600 €
135 100 €
64 600 €

4
95.6 m2

obostavaný priestor

598.5 m3

celková úžitková plocha

137.3 m2

celková obytná plocha

74.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.470 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 92.7 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 415

6

zastavaná plocha

sklon strechy

118 700 €
189 600 €
90 700 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 69.7 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 71.3 m2]

94 200 €
150 400 €
71 900 €

PRÍZEMIE [plocha 73.5 m2]
POSCHODIE [plocha 79.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

103.0 m2

obostavaný priestor

666.6 m3

celková úžitková plocha

139.7 m2

celková obytná plocha

76.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.560 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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SUTERÉN
[plocha 49.9 m2]

..
..
..
.

POSCHODIE [plocha 93.0 m ]
2

obytné miestnosti

115.1 m2

obostavaný priestor

928.2 m3

celková úžitková plocha

224.3 m2

celková obytná plocha

98.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.250 m

sklon strechy

PRÍZEMIE [plocha 91.7 m2]
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 71.8 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti
zastavaná plocha

1 790 €

5
88.0 m2

obostavaný priestor

560.0 m3

celková úžitková plocha

133.7 m2

celková obytná plocha

87.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.290 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

86 800 €
138 600 €
66 300 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 73.2 m2]

38°

79 100 €
126 400 €
60 400 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 67.8 m2]

6

zastavaná plocha

POSCHODIE [plocha 79.6 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
94.5 m2

obostavaný priestor

613.8 m3

celková úžitková plocha

143.5 m2

celková obytná plocha

102.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.750 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 416
xx

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRAKTIK 514
xx

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

131 100 €
209 400 €
100 200 €

PRAKTIK 515
xx

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE

443

PRAKTIK 516

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

670.5 m3

celková úžitková plocha

155.3 m2

celková obytná plocha

112.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.225 m

PRAKTIK 615

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 81.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

103.8 m2

obostavaný priestor

652.6 m3

celková úžitková plocha

143.0 m2

celková obytná plocha

93.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.305 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 83.3 m2]

92 200 €
147 300 €
70 500 €

6

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 617

6
99.8 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

94 800 €
151 300 €
72 400 €

POSCHODIE [plocha 89.0 m2]

32°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 83.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

93 700 €
149 700 €
71 600 €
POSCHODIE [plocha 84.0 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

6

zastavaná plocha

103.1 m2

obostavaný priestor

663.4 m3

celková úžitková plocha

139.4 m2

celková obytná plocha

98.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.200 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 80.8 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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POSCHODIE [plocha 86.0 m2]
PRÍZEMIE [plocha 87.8 m2]

..
..
..
.

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

111.0 m2

obostavaný priestor

779.8 m3

celková úžitková plocha

151.1 m2

celková obytná plocha

90.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.600 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 78.1 m2]
PRÍZEMIE [plocha 75.1 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1 790 €

5
95.6 m2

obostavaný priestor

749.0 m3

celková úžitková plocha

176.4 m2

celková obytná plocha

100.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.135 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

38°

105 800 €
169 100 €
80 900 €

SUTERÉN
[plocha 30.4 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

6

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €

83 800 €
133 900 €
64 000 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 69.0 m2]

obytné miestnosti

POSCHODIE [plocha 68.0 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
86.3 m2

obostavaný priestor

593.0 m3

celková úžitková plocha

132.3 m2

celková obytná plocha

89.3 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.760 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 618

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRAKTIK 619

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

103 200 €
164 800 €
78 800 €

PRAKTIK 714

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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PRAKTIK 715

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

106.8 m2

obostavaný priestor

592.0 m3

celková úžitková plocha

134.6 m2

celková obytná plocha

80.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.180 m

PRAKTIK 716

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 71.8 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
celková úžitková plocha

131.2 m2

celková obytná plocha

80.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.180 m
38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 67.7 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

80 200 €
128 100 €
61 300 €

5
567.4 m3

celková úžitková plocha

123.6 m2

celková obytná plocha

83.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.490 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 67.8 m2]

94.8 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

81 100 €
129 600 €
62 000 €

5
574.1 m3

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 67.1 m2]

87.6 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 717

5

zastavaná plocha

sklon strechy

83 700 €
133 600 €
63 900 €

40°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 67.6 m2]

POSCHODIE [plocha 56.1 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 101.7 m2]

POSCHODIE [plocha 81.9 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti

5

zastavaná plocha

122.5 m2

obostavaný priestor

766.5 m3

celková úžitková plocha

183.6 m2

celková obytná plocha

119.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.945 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

38°

1 790 €

91 200 €
145 600 €
69 600 €

POSCHODIE [plocha 65.5 m2]

SUTERÉN [plocha 34.5 m2]
PRÍZEMIE [plocha 62.4 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

644.9 m3

celková úžitková plocha

156.1 m2

celková obytná plocha

76.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.750 m

sklon strechy

38°

1 790 €

108 100 €
172 700 €
82 600 €

SUTERÉN
[plocha 45.3 m2]

POSCHODIE [plocha 77.4 m2]

4
80.9 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

PRÍZEMIE [plocha 78.5 m2]

..
..
..
.

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
98.2 m2

obostavaný priestor

765.5 m3

celková úžitková plocha

193.1 m2

celková obytná plocha

104.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRAKTIK 718

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PREMIER 89

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

108 300 €
173 000 €
82 700 €

PREMIER 90

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

7.030 m
40°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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PREMIER 92

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

105.1 m2

obostavaný priestor

589.6 m3

celková úžitková plocha

147.8 m2

celková obytná plocha

103.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.450 m

PREMIER 93

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 77.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

92 800 €
148 200 €
70 900 €

4
657.0 m3

celková úžitková plocha

124.7 m2

celková obytná plocha

77.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.035 m

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 75.9 m2]

88.1 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PREMIER 95

6

zastavaná plocha

sklon strechy

83 300 €
133 100 €
63 600 €

38°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 69.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 76.2 m2]

116 900 €
186 600 €
89 300 €
POSCHODIE [plocha 92.3 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

113.0 m2

obostavaný priestor

827.0 m3

celková úžitková plocha

199.3 m2

celková obytná plocha

101.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.350 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

40°

1 790 €

SUTERÉN [plocha 50.8 m2]

PRÍZEMIE [plocha 85.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
SUTERÉN [plocha 58.5 m2]

PRÍZEMIE [plocha 93.8 m2]

POSCHODIE [plocha 93.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 85.1 m2]

POSCHODIE [plocha 74.4 m2]

120.0 m2

obostavaný priestor

957.3 m3

celková úžitková plocha

244.2 m2

celková obytná plocha

105.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.500 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.

obytné miestnosti

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 109.8 m ]

1 790 €

4
106.8 m2

obostavaný priestor

850.0 m3

celková úžitková plocha

208.4 m2

celková obytná plocha

101.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0
sklon strechy

7.205 m
38°

1 790 €

147 700 €
236 000 €
112 900 €

SUTERÉN [plocha 43.7 m2]

2

38°

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

5

zastavaná plocha

120 100 €
191 800 €
91 700 €

SUTERÉN [plocha 52.4 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

PRÍZEMIE [plocha 108.8 m2]

obytné miestnosti

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

5
138.1 m2
1046.0 m3

celková úžitková plocha

223.9 m2

celková obytná plocha

117.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.650 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PREMIER
xxxxx 000
102

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PREMIER
xxxxx 000
105

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

135 200 €
216 000 €
103 300 €

PREMIER
xxxxx 000
107

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

38°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE

449

PREMIER 110

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

PREMIER 149

1 041.0 m3
248.7 m2

celková obytná plocha

92.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.140 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 105.2 m2]
PRÍZEMIE [plocha 101.3 m ]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti

88 600 €
141 600 €
67 700 €

5

zastavaná plocha

101.5 m2

obostavaný priestor

627.2 m3

celková úžitková plocha

149.8 m2

celková obytná plocha

89.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.275 m

sklon strechy

SUTERÉN [plocha 72.0 m2]

2

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PREMIER 207

5
128.6 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

147 100 €
234 900 €
112 400 €

35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 76.9 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 84.1 m2]

215 400 €
344 100 €
164 600 €
POSCHODIE
[plocha 151.8 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

6
180.8 m2
1524.8 m3

celková úžitková plocha

344.8 m2

celková obytná plocha

165.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.100 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

37°

1 790 €

SUTERÉN
[plocha 1006.5 m2]

PRÍZEMIE
[plocha 142.6 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 100.1 m2]

POSCHODIE [plocha 96.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

POSCHODIE [plocha 43.8 m2]

obostavaný priestor

924.4 m3

celková úžitková plocha

181.2 m2

celková obytná plocha

119.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.410 m

sklon strechy

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

30°

1 790 €

6
190.1 m2
1069.8 m3

celková úžitková plocha

206.2 m2

celková obytná plocha

104.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.115 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

35°

1 790 €

57 500 €
91 900 €
43 900 €

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 51.1 m2]

136.0 m2

151 100 €
241 400 €
115 400 €

POSCHODIE [plocha 131.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

5

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 133.3 m2]

obytné miestnosti

PREMIER
xxxxx 000
208

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PREMIER
xxxxx 000
209

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

130 600 €
208 600 €
99 800 €

xxxxx
RELAX 000
811

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

3
60.0 m2
379.0 m3

celková úžitková plocha

95.0 m2

celková obytná plocha

72.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.630 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

42°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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RELAX 812

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

623.5 m3

celková úžitková plocha

159.0 m2

celková obytná plocha

100.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.980 m

RELAX 813

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

40°

1 790 €

POSCHODIE [plocha 86.3 m2]
PRÍZEMIE [plocha 84.0 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

5
511.4 m3

celková úžitková plocha

127.6 m2

celková obytná plocha

91.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.915 m

sklon strechy

40°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 66.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

156 500 €
249 900 €
119 500 €

5
1107.3 m3
208.9 m2

celková obytná plocha

108.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.945 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 61.0 m2]

135.0 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

77 600 €
124 000 €
59 300 €

78.8 m2

obostavaný priestor

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

RIVIERA 195

5
99.7 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

88 100 €
140 800 €
67 300 €

38°

POSCHODIE [plocha 76.9 m2]
PRÍZEMIE [plocha 114.3 m2]

SUTERÉN [plocha 85.4 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 162.7 m2]

POSCHODIE [plocha 106.5 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 172.5 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

SUTERÉN [plocha 113.2 m2]

PRÍZEMIE [plocha 172.5 m2]

obostavaný priestor

5
220.4 m2
1286.0 m3

celková úžitková plocha

243.4 m2

celková obytná plocha

115.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.325 m

sklon strechy

35°

1 790 €

228 900 €
365 600 €
174 800 €

POSCHODIE [plocha 123.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

zastavaná plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.
SUTERÉN [plocha 113.2 m2]

obytné miestnosti

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

5
225.7 m2
1620.0 m3

celková úžitková plocha

377.6 m2

celková obytná plocha

174.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.640 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

30°

1 790 €

419 500 €
670 000 €
320 500 €

POSCHODIE [plocha 123.2 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

9
291.5 m2
2969.7 m3

celková úžitková plocha

616.0 m2

celková obytná plocha

288.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

10.33 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

RIVIERA
xxxxx 000
200

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

RIVIERA
xxxxx 000
205

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

181 700 €
290 100 €
138 800 €

RIVIERA
xxxxx 000
210

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

37°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE
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RIVIERA 496

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

RIVIERA 796

1425.0 m3
335.5 m2

celková obytná plocha

119.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.180 m

sklon strechy

30°, 18°

SUTERÉN [plocha 100.0 m2]
PRÍZEMIE [plocha 133.9 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

1275.1 m3

celková obytná plocha

183.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.990 m
35°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 158.6 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

85 000 €
135 700 €
64 900 €

5
601.5 m3

celková úžitková plocha

134.3 m2

celková obytná plocha

85.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.825 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 148.2 m2]

92.4 m2

obostavaný priestor

sklon strechy

180 100 €
287 700 €
137 600 €

6

254.9 m2

sklon strechy

POSCHODIE [plocha 116.1 m2]

202.0 m2

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

RUSTIKAL 10

5
168.6 m2

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

173 400 €
277 000 €
132 500 €

45°

1 790 €

PRÍZEMIE [plocha 65.7 m2]

POSCHODIE [plocha 70.2 m2]

Všetky ceny sú s DPH
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PRÍZEMIE
[plocha 85.1 m2]

POSCHODIE
[plocha 74.4 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

96.3 m2

obostavaný priestor

625.6 m3

celková úžitková plocha

128.2 m2

celková obytná plocha

85.6 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.675 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

4

45°

1 790 €

199 200 €
318 100 €
152 100 €

POSCHODIE
[plocha 145.6 m2]

..
..
..
.

PRÍZEMIE [plocha 134.2 m ]
2

SUTERÉN
[plocha 64.1 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

1409.5 m3
273.9 m2

celková obytná plocha

130.2 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

8.475 m

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

6
190.0 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

40°

1 790 €

210 200 €
335 800 €
160 600 €

POSCHODIE
[plocha 160.4 m2]

PRÍZEMIE
[plocha 162.4 m2]

SUTERÉN
[plocha 88.5 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

6
208.3 m2
1488.1 m3

celková úžitková plocha

361.6 m2

celková obytná plocha

148.7 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.805 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

RUSTIKAL
xxxxx 000
12

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

SENATOR
xxxxx 000
240

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

88 400 €
141 200 €
67 500 €

SENATOR
xxxxx 000
245

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

31°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH

© EUROLINE
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SENATOR 250

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE
[plocha 99.7 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

SENATOR 260

6
128.1 m2
305.5 m2

celková obytná plocha

119.9 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

6.975 m

sklon strechy

SUTERÉN
[plocha 102.4 m2]

1140.0 m3

celková úžitková plocha

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE
[plocha 105.8 m2]

17°

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

194 500 €
310 700 €
148 600 €
POSCHODIE
[plocha 147.9 m2]

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

5
175.8 m2
1377.0 m3

celková úžitková plocha

313.3 m2

celková obytná plocha

153.4 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.205 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

VARIANT 170

161 100 €
257 300 €
123 000 €

SUTERÉN
[plocha 83.2 m2]

17°

PRÍZEMIE
[plocha 130.7 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

4
94.8 m2

obostavaný priestor

837.6 m3

celková úžitková plocha

216.5 m2

celková obytná plocha

99.1 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.600 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

118 400 €
189 100 €
90 400 €

35°

SUTERÉN [plocha 72.8 m2]

PRÍZEMIE [plocha 76.1 m2]

POSCHODIE [plocha 76.6 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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..
..
..
.
PRÍZEMIE [plocha 75.5 m2]

POSCHODIE [plocha 74.0 m2]

SUTERÉN [plocha 76.2 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 70.6 m2]

POSCHODIE [plocha 70.1 m2]

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

890.0 m3

celková úžitková plocha

220.2 m2

celková obytná plocha

86.0 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.860 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

PRÍZEMIE [plocha 89.7 m ]
2

POSCHODIE [plocha 95.7 m ]
2

1 790 €

4
91.8 m2

obostavaný priestor

825.4 m3

celková úžitková plocha

204.6 m2

celková obytná plocha

83.5 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.050 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

36°

116 600 €
186 300 €
89 100 €

SUTERÉN [plocha 75.3 m2]

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

4
95.8 m2

30°

1 790 €

141 000 €
225 200 €
107 700 €

SUTERÉN [plocha 88.4 m ]
2

..
..
..
.

obytné miestnosti

4

zastavaná plocha

111.8 m2

obostavaný priestor

997.8 m3

celková úžitková plocha

258.5 m2

celková obytná plocha

98.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.320 m

sklon strechy

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

VARIANT
xxxxx 000
175

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

VARIANT
xxxxx 000
180

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

125 700 €
200 800 €
96 000 €

VARIANT
xxxxx 000
185

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

30°

1 790 €
Všetky ceny sú s DPH
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VARIANT 186

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha

825.6 m3

celková úžitková plocha

208.3 m2

celková obytná plocha

113.1 m2

sklon strechy

VARIANT 188

7.130 m
35°
SUTERÉN [plocha 61.1 m2]

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

..
..
..
.

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

1 102.7 m3
217.4 m2

celková obytná plocha

94.8 m2

výška hrebeňa strechy od ±0

7.385 m
35°

1 790 €

SUTERÉN [plocha 100.4 m2]

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

obytné miestnosti
zastavaná plocha
obostavaný priestor

160 100 €
255 600 €
122 300 €

1 133.0 m3

celková obytná plocha

132.1 m2

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POSCHODIE [plocha 70.8 m2]

6

265.3 m2

sklon strechy

PRÍZEMIE [plocha 75.4 m2]

126.0 m2

celková úžitková plocha
výška hrebeňa strechy od ±0

155 800 €
248 900 €
119 000 €

6

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

..
..
..
.

POSCHODIE [plocha 74.1 m2]

120.9 m2

celková úžitková plocha

sklon strechy

PRÍZEMIE [plocha 79.2 m2]

1 790 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

VARIANT 190

5
98.6 m2

obostavaný priestor

výška hrebeňa strechy od ±0

116 600 €
186 300 €
89 100 €

7.780 m
30°

SUTERÉN [plocha 65.8 m2]

PRÍZEMIE [plocha 103.8 m2]

POSCHODIE [plocha 105.7 m2]

1 790 €

Všetky ceny sú s DPH
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INZERTNÁ
ČASŤ
INZERCIA SO STAVEBNOU TÉMATIKOU
INŠPIRÁCIE PRE VAŠU STAVBU

KINGFIRE GRANDE
KRB POD KOMÍNOM

Minimálny nárok na priestor
Dokonalá tesnosť pre spoluprácu s rekuperáciou
Presklenie s pohľadom na oheň z troch strán
Prívod vzduchu na horenie cez komín
www.kingﬁre.sk

Part of Standard Industries

STAVEBNÉ CENTRUM

ŠAMOTOVÝ KOMÍN

Výhody:

Trojzložkový stavebnicový
komín

použitie pre plynné, kvapalné, ale hlavne pre tuhé palivá
s výstupnou teplotou spotrebičov až do 600 °C
vyľahčená komínová tvárnica z Liaporbetónu, obj. hmotnosť 1 100 – 1 200 kg/m3
odolnosť voči kondenzátu a vyhoreniu sadzí
založenie v interiéri aj exteriéri

AKCIA platí na keramický systém
SAFETY FIRE  140 – 200 mm
VZOROVÝ VÝPOČET
6 m komín SF MINI
DN 160 mm
675,39 €

405,20 €

Konštrukčné
riešenia
komínového
systému
SAFETY FIRE

SF MINI

320 x 320 x 330 mm

w w w. ko m i ny p re s p o r. s k

SF

6 m komín SF jednoprieduchový
DN 200 mm
790,45 €

474,29 €

Komínový nadstrešný dekor

385 x 385 x 330 mm

SF 2

730 x 385 x 330 mm

farebné prevedenia: tehlová
šedá
hnedá
višňová
rozmer: 400 x 400 x 100 mm
váha: 18 Kg

PRI OSOBNEJ KÚPE UCELENÉHO ŠAMOTOVÉHO KOMÍNA V PREDAJNI PRESPOR
V BRATISLAVE – DOPRAVA V OKRUHU 20 KM ZDARMA.
p re s p o r @ p re s p o r. s k • w w w. p re s p o r. s k
ODDELENIE: KOMÍNY • BRATISLAVA tel.: 02/ 4920 3243, 4920 3250 • mobil: 0903 567 685, 0911 567 674 • NOVÉ ZÁMKY tel.: 035/ 642 3181, mob.: 0905 728 962
BANSKÁ BYSTRICA –
mobil: 0911 567 662, tel.: 048/416 08 08, e-mail: odbyt@brikona.sk

www.bramac.sk
w
ww.bramac.sk
www.bramac.sk

K
KRÁĽOVNÁ
KKRÁĽOVNÁ
M
MEDZI
STRECHAMI
MMEDZI STRECHAMI

BramacPlatinum.
Platinum.Krásna
Krásnaaaodolná.
odolná.
Bramac
Predstavte
si strechu,
ktoráspája
spájatotonajlepšie
najlepšiezo
zosveta
svetabetónových
betónových
ových a pálených
Predstavte
si strechu,
ktorá
krytín.
Nadčasovú
strechus hladkým
s hladkýma aatraktívnym
atraktívnympovrchom,
povrchom,
extrémne
m, ktorá
ktorá extrémne
krytín.
Nadčasovú
strechu
odolná
proti
mrazom
a krupobitiu.Strechu,
Strechu,ktorá
ktorájejeelegantná,
elegantná,, vyrobená
vyrobená z čisto
odolná
proti
mrazom
a krupobitiu.
čisto
prírodných
surovín,
tvrdáa apripravená
pripravenáčeliť
čeliťnástrahám
nástrahám nepriaznivého
nepriaznivého
počasia.
aznivého počasia.
prírodných
surovín,
je jetvrdá
sme
si takú
strechupredstavili,
predstavili,vyrobili
vyrobiliaateraz
terazjujuhrdo
hrdo predstavujeme
predstavujeme aj vám.
MyMy
sme
si takú
strechu
vám.
Zoznámte
s kráľovnoumedzi
medzistrechami.
strechami.
Zoznámte
sa sa
s kráľovnou

Ak sa dokonalá zmes farieb a

Strešná krytina
aj pre budúce
generácie

tvarov zmieša s takmer storočnými
výrobnými skúsenosťami a
technológiami, vznikne nadčasový
a moderný strešný systém.
Naša spoločnosť, ktorá pôsobí
na trhu už niekoľko generácií,
sa vyznačuje neustálou snahou
o inovácie a rozvoj
našich služieb.

Výberom strešnej krytiny značky Terran podporujete domácu produkciu.

www.terran.sk

Komínový systém

Schiedel KOMBIGAS
Spája
SSpáj
ájj všetko
š tk potrebné
t b é do
d jjedného
d éh kkomína.
í
V komíne sa nachádza tenkostenná
iz
izostatická keramická vložka s hrdlovým
spojom a so šachtou pre plastovú rúru,
ktorá slúži na odvod spalín a zároveň
spoľahlivo privádza vzduch do kotla.
Ďalšia šachta je využiteľná pre vedenia
bežných inštalácií.
Kom
Komínový
systém je v ponuke s priemermi
18 a 20 cm - UNI Advanced – pre tuhé
palivá a 80 mm pre plynový
kondenzačný kotol.

KOMBIGAS

Tuhé palivo pre chvíle
pohody, pre úsporu,
pre nezávislosť

So správnou vložkou
môžete zmeniť kotol
a aj typ paliva

Krb, kachle, piecka

Plynový
kondenzačný kotol

Vedenie inštalácii – solár,
r,,
všetko okrem plynu

Prívod vzduchu do kotla

Jednoduché riešenie
bez zasekávania
elektroinštalácie,
napr. satelitu

Šetrite svoju strechu a svoju
peňaženku. Nenechajte
si poškodiť strechu
kondenzátom z kotla

www.schiedel.sk

Part of Standard Industries

Overte si
fakty
ROVNAKO AKO O VŠETKOM NOVOM
A PREVRATNOM, KOLUJÚ AJ
O PRESVETLENÍ V BUNGALOVOCH
NAJRÔZNEJŠIE MÝTY A NEPRAVDIVÉ
INFORMÁCIE. POZRIME SA
NA NIEKTORÉ Z NICH.
Veľmi často sa na naše zákaznícke oddelenie obracajú
zákazníci vo fáze hrubej stavby bungalovu, keď už
v skutočnosti vidia nedostatočné presvetlenie niektorých miestností. Najčastejšie je podcenené presvetlenie
kuchyne, kúpeľní, vnútorných hál a chodieb. Na presvetlenie sa oplatí myslieť už pri výbere domu!
MÝTUS: KEĎ NECHCEM OTVORIŤ
PRIESTOR DO KROVU, NEMÔŽEM
STREŠNÉ OKNÁ POUŽIŤ

70 %

vlastníkov domov uvádza dostatok
denného svetla ako najdôležitejšie
kritérium pri výbere nového domu.1

MÝTUS: BUNGALOV STAČÍ PRESVETLIŤ
FASÁDNYMI OKNAMI
Dnešné bungalovy majú často veľké presahy strechy,
a pokiaľ počítame aj s inštaláciou pergoly nad terasou,
je zatienenie fasádnych okien zásadné. Nezatieneným
francúzskym oknom presvetlíme interiér iba do
hĺbky 3,5 m.
1

Zdroj: The Way We Live Now, RIBA and Ipsos MORI, 2012; Wilke survey

V tomto prípade možno dobre využiť princíp svetelnej
šachty, ktorá privedie svetlo do určeného miesta, pozrite si obrázok.

MÝTUS: TMAVÉ MIESTA JE LACNEJŠIE
PRESVETLIŤ LED SVIETIDLAMI
Presvetlením chodby denným svetlom znížime svietenie o 400 hodín/rok. Pokiaľ docielime optimalizované
presvetlenie celého domu, je zníženie energie na svietenie okolo 30 %.

MÝTUS: PRESVETLENIE SVETLOVODMI
JE DRAHÉ, LUXUSNÉ RIEŠENIE
Inštalácia 2 ks svetlovodov predstavuje zvýšenie ceny
domu maximálne o 1 % (dom do 110 000 €). Je to
malá investícia do zdravia a komfortu.

MÝTUS: KEĎ OTVORÍM PRIESTOR
DO KROVU, MINIEM NA KÚRENIE VIAC
Vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam
súčasných konštrukcií zohráva veľkosť objemu miestnosti len veľmi malú úlohu. Bungalovy majú malý sklon
strechy a priestor sa obvykle otvára iba nad časťou
dispozície, takže objem miestnosti sa nezväčší nijako
dramaticky. Samotné strešné okná vďaka svojej výbornej energetickej bilancii nezvýšia potrebu energie
na vykurovanie.
MÝTUS: VYSOKO OSADENÉ STREŠNÉ OKNÁ
NEMOŽNO OVLÁDAŤ A UMÝVAŤ
Strešné okná VELUX sú vybavené samočistiacou
úpravou na vonkajšej strane. Elektrické alebo solárne
ovládanie je dnes už bežným riešením. Pokiaľ je
v priestore viac strešných okien, stačí elektricky
ovládať len jedno z nich.

MÝTUS: KEĎ POUŽIJEM STREŠNÉ OKNÁ,
PRIESTOR SA BUDE PREHRIEVAŤ
Konštrukcie súčasných domov sú dimenzované tak, aby
udržiavali čo najstabilnejšie prostredie v dome. Samotné strešné okná nepredstavujú pre miestnosť s veľkosťou obývačky alebo kuchyne žiadnu tepelnú záťaž.
Vysoko umiestnené strešné okná, naopak, umožňujú
efektívnu ventiláciu a rýchlu výmenu vzduchu v miestnosti, a pokiaľ privádzame vzduch zo severnej strany
domu, stávajú sa súčasťou „prirodzeného chladenia”.

www.velux.sk

Riešenie pre murivo

Riešenie pre strechu

Materiály,
ktoré sa Vás dotýkajú.

Ak plánujete, ste architektom Vášho života.
Inšpirujte sa v pestrom svete stien, striech a fasád.
Vyberte si prírodné materiály, ktoré premenia
Váš dom na zdravý domov, ktorý dýcha.

www.wienerberger.sk

Riešenie pre klasickú fasádu

Riešenie pre modernú fasádu

Stavajte z kvalitných prírodných materiálov
Spoločnosť Wienerberger Vám ponúka výrobky, ktoré prinášajú trvalú hodnotu
v oblasti kvalitného, zdravého a nízkoenergetického bývania.
Porotherm je moderný tehlový stavebný systém, ktorý sa vďaka neustálym
inováciám prispôsobuje novým požiadavkám. Stavanie z tehál Porotherm je
jednoduché, rýchle a presné.
Trvácna a bezúdržbová keramická krytina Tondach prepožičia streche nielen

pôvab, ale najmä odolnosť proti poveternostným vplyvom. Vďaka originalite
a špičkovej kvalite škridiel a doplnkového príslušenstva sa strecha môže
pochváliť farebnou stálosťou a životnosťou po niekoľko generácií. Hrubá
stavba postavená kombináciou týchto

dvoch materiálov garantuje dlhú životnosť, energetické úspory a výnimočnú
kvalitu vnútorného prostredia.
Použitím keramického obkladového materiálu Terca a Argeton sa výrazne zvyšuje nielen životnosť a hodnota stavby,
ale aj jej dizajn a architektonický výraz.

Pálené tehly Porotherm:

Keramická krytina Tondach:

Lícové tehly a obkladové
pásiky Terca:

suchý stavebný materiál bez výrobnej vlhkosti - iné murovacie materiály
obsahujú veľké množstvo vody z výroby, ktorej sa zbavujú niekoľko rokov
rozmerovo stabilné – v tehlovom murive nehrozí vznik trhlín v dôsledku
objemových zmien

overená životnosť až 100 rokov
zaručí spokojnosť po celé generácie
škridla, ktorá nikdy nevybledne
- kvalitné prírodné pigmenty a náročná
technika vypaľovania garantujú nemennosť a bezkonkurenčnú farebnú stálosť

neobmedzená životnosť, bez potreby
údržby
optimalizuje tepelnoizolačné vlastnosti
obvodovej steny
vysoká požiarna odolnosť a stabilita

chránia pred hlukom

ochráni pred extrémnymi vplyvmi
počasia - premyslený systém dvojitých
hlavových a bočných drážok
zabezpečí dokonalý odvod vody

murivo z tehál prirodzene reguluje vlhkosť a zabezpečuje optimálnu mikroklímu pre zdravé bývanie

odolná voči kyslým a zásaditým
látkam - vtáčí trus ani kyslé dažde
nenarušia povrch keramickej škridly

farebná stálosť a dlhá životnosť

jednoduché, rýchle a presné murovanie

ideálna hmotnosť, vysoká pevnosť

vysoká odolnosť voči nárazom

pálená škridla Tondach je ocenená
európskym certiﬁkátom kvality
„natureplus“

trvalá kvalita a bezúdržbovosť

odolné voči požiaru

dá domu originálny a nezameniteľný
charakter

Fasádne platne Argeton:
lepšia zvuková izolácia o cca 9 dB

INTELIGENTNÉ DOMY

vykurovanie

zásuvky
spotrebiče

žalúzie | rolety

brány

osvetlenie

klimatizácia

hudba

alarm

ovládanie mobilom, tabletom, PC

PALETA
DIZAJNOV

KOMPLEXNÝ
HARDVÉR

podsvietené tlačidlá
LCD displeje
dotykové obrazovky
rôzne tvary, farby
dizajny Classic,
Rainbow, ECO line

od jedného výrobcu
belgická kvalita
LED, DALI osvetlenie
MODBUS zariadenia
pripojenie zariadení
0-10V

dizajny Bticino, NIKO
diaľkové ovládače
tlačidlá ľubovoľných
výrobcov

ovládanie konvektorov
ovládanie vetrania
meranie spotreby

UNIKÁTNY
SOFTVÉR
slovenské rozhranie
user friendly
drag and drop
k dispozícii užívateľom
automatické režimy
skupinové ovládanie
vytváranie scén
podmienené akcie
akcie s premennými
hodnotami

tel | 0905 268 803 | www.domintell.sk

ekologický
materiál

Viac info nájdete na: durisol.sk

Žiadne umelé osvetlenie nedokáže presvetliť
priestory tak ako prirodzené denné svetlo.
Dôležitosť bežných vecí si často uvedomíme až vtedy, keď nám začnú chýbať. To, aby vám
v novom dome nechýbalo prirodzené denné svetlo, môžete ešte teraz jednoducho ovplyvniť.
Vďaka strešným oknám a svetlovodom VELUX efektívne privediete denné svetlo do akejkoľvek
dispozície. Oceníte aj možnosť prepojenia s io-homecontrol. Vyberte si riešenie aj pre váš dom.
pred

www.velux.sk • 02 33 000 555

Strešné okná

Diaľkovo ovládané
strešné okná a rolety VELUX

Zdravý domov.
Automaticky. Dostupne

Inteligentná
ochrana pred
teplom

Až 90 % času trávime vnútri budov*. Doprajte si príjemnú klímu, dostatok denného svetla

Vetranie
s využitím
senzoru

a čerstvého vzduchu prostredníctvom diaľkovo ovládaných strešných okien, svetlíkov
a roliet VELUX. Systém VELUX ACTIVE ich navyše dokáže ovládať a pomocou senzorov
vnútorného prostredia udržiavať zdravý domov – celkom automaticky.
*Healthy Homes Barometer 2017

VELUX ACTIVE
HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky
spoločnosti Google Inc.

Inteligentný systém ovládania
strešných okien, svetlíkov,
roliet a žalúzií VELUX
s pomocou inteligentných
senzorov a mobilnej aplikácie

Denné vetranie

