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

..
..
..
..
.

LINIA 854

Všetky ceny sú s DPH

107 700 €
149 600 €
172 000 €
82 300 €
1 490 €
6 týždňov

A0

152.6 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Vetranie
s rekuperáciou tepla

Aktuálne akciové ceny a zľavy sú na www.EurolineSlovakia.sk

4

obytné miestnosti
zastavaná plocha

107.0 m2

obostavaný priestor

646.6 m3

celková úžitková plocha

132.3 m2

celková obytná plocha

74.9 m2
207.5 m2

celková podlahová plocha*

A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

6.950 m

výška hrebeňa strechy od ±0

plochá

sklon strechy

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

..

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
pohodlné schodisko
vstupná časť s kúpeľňou
a práčovňa
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

.
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Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
plynový kotol
37 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

+350 €

Doobjednanie projektu odolného domu

+400 €

PRÍZEMIE [celková plocha 78.5 m2]

POSCHODIE [celková plocha 74.1 m2]

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.

Všetky ceny sú s DPH

374
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