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[celková plocha 43.2 m2]

[celková plocha 112.8 m2]

[celková plocha 44.0 m2]
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SPECIAL

BUNGALOV 1283

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)

225 600 €
259 400 €
124 100 €

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

ilustračný obrázok

162 400 €

Všetky ceny sú s DPH

Všetky ceny sú s DPH

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
148.1 m2

768.1 m3

140.2 m2

77.5 m2

203.2 m2

A0
6.810 m

30°

........ .

6 týždňov
+350 €
+400 €

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

 1 490 €

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.

BUNGALOV 1283  .  využitý obytný priestor podkrovia domu prístupný točitým schodiskom s  izbou,  kúpeľňou 
a šatníkmi, alt. ako veľkú miestnosť ateliér - herňu . o schod znížená vyššia obývacia izba s krbom a  jedálňou . veľká ku-
chyňa so skladom potravín . izby s dostatkom úložných plôch . samostatná technická miestnosť – práčovňa slúžiaca i ako 
fi lter vstupu do garáže . vstavaná garáž so skladovacím priestorom v podkroví, možno z  nej realizovať i izbu . centrálne 
umiestnenie krbu . exteriérové žalúzie . prekrytá  časť terasy . mierne zvýšený žb strop s možnosťou zavesenia podhľadu 
a umiestnenia bodových svietidiel, prípadne umiestnenie rozvodov inštalácii . nadštandardné tepelnotechnické vlastnosti  .  .  .

PODKROVIE – Alt.1

PRÍZEMIE

PODKROVIE – Alt.2

+100 €Doobjednanie projektu fotovoltiky (FVE)




