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SPECIAL

86.9 m2

[celková plocha 86.9 m2]

[celková plocha podľa 
stavebných úprav]

[celková plocha podle 
stavebních úprav]

Všetky ceny sú s DPH

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

136 700 €
157 200 €
75 200 €

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOBA DODANIA PROJEKTU

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

 1 490 €

ilu
st

ra
čn

ý 
ob

rá
zo

k

98 400 €

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

dom menšej kategórie, ktorý spĺňa nároky na bývanie 3-4 člennej 
rodiny . ide o poschodový dom s neobytným podkrovím . 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 do-
stať štyri nové obytné miestnosti so zázemím, čím ho je možné 
preradiť do strednej veľkostnej kategórie, v ktorej bude spĺňať po-
žiadavky náročného bývania . riešenie umožňuje osadiť objekt aj 
na úzke stavebné parcely . dom je vhodný na rovinatý terén  ...

Spôsob vykurovania: radiátory
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj: 
plynový kotol 34 €/mesiac
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117.3 m2

656.1 m3

86.9 m2

53.7 m2

128.0 m2

A0

7.210 m

35°

.........

Optimálne natočenie
vstupu do domu

POSCHODIE

PRÍZEMIE

Inteligentné riadenie domu

Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €

+400 €

   
Energetická 

náročnosť A0

A0

6 týždňov

Vetranie
s rekuperáciou tepla




