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2x142.4 m2

[celková plocha 2 x 71.5 m2] [celková plocha 2 x 70.9 m2]
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Všetky ceny sú s DPH

  337 600 €
  293 600 €

  161 500 €
 1 590 €

  211 400 €

6 týždňov

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOBA DODANIA PROJEKTU
Aktuálne akciové ceny a zľavy sú na www.EurolineSlovakia.skVšetky ceny sú s DPH

Návrh dispozície pôdorysu rodinného domu je architektonickým dielom podľa § 3 ods. 6 Autorského zákona č. 185/2015 zb. Jeho porušenie je trestné podľa § 283 Trestného zákona.

obytné miestnosti

zastavaná plocha

obostavaný priestor

celková úžitková plocha

celková obytná plocha

celková podlahová plocha*
energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

výška hrebeňa strechy od ±0

sklon strechy
* podľa vyhlášky 364/2012 Z. z. § 1 ods. 10

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 pria-
mym vstupom na balkón . vonkajší vzhľad domu v sebe spája 
tradičné hmotové riešenie s využitím moderných prvkov  ...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj: 
plynový kotol 54 €/mesiac

2 x 5

199.2 m2

1282.2 m3

2 x 134.8 m2

2 x 88.4 m2

363.4 m2

A0

8.110 m

35°

.........

Optimálne natočenie
vstupu do domu

A0

   

PRÍZEMIE POSCHODIE

Inteligentné riadenie domu

Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €

+400 €

Energetická 
náročnosť A0

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

Vetranie
s rekuperáciou tepla




