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196.7 m2

[celková plocha 104.2 m2] [celková plocha 92.5 m2]

SPECIAL

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.
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189 000 €
164 300 €

90 400 €
 1 490 €

118 300 €

6 týždňov

Optimálne natočenie
vstupu do domu

   

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

DOBA DODANIA PROJEKTU

Všetky ceny sú s DPH

Inteligentné riadenie domu

Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €

+400 €

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  ...

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
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129.2 m2

796.1 m3

154.6 m2

79.4 m2

213.1 m2

A0

6.780 m

plochá

PRÍZEMIE POSCHODIE

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj: 
plynový kotol 43 €/mesiac

.........

Energetická 
náročnosť A0

A0

Vetranie
s rekuperáciou tepla




