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BUNGALOV 879

Vysvetlenie k cenám na strane 30

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická 
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Podlahové
vykurovanie

Vetranie
s rekuperáciou tepla

Komín pre
krbové teleso

Fotovoltické
získavanie energie (FVE)

208 300 €
239 600 €
114 600 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU
CENA VÝSTAVBY NA KĽÚČ OD
ODPORÚČANÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ
CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU OD

ilustračný obrázok

150 000 €

Všetky ceny sú s DPH

Všetky 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 zákona 364/2012 Z. z. § 1 ods. 10

4
222.1 m2

1042.7 m3

129.5 m2

82.6 m2

168.4 m2

A0
6.240 m

25°

........ .

BUNGALOV 879  .  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 okna-
mi 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 . technická 
miestnosť prístupná z krytej terasy, vhodná na skladovanie záhradného nábytku a techniky  .  .  .

5 dní
+350 €
+400 €

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU
Inteligentné riadenie domu
Doobjednanie projektu odolného domu

 1 290 €

PRÍZEMIE

+100 €Doobjednanie projektu fotovoltiky (FVE)




