ilustračný obrázok

134 600 €
187 000 €
215 100 €
102 900 €
1 590 €
5 dní

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

2x

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

199.5 m2

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD
CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
DOBA DODANIA PROJEKTU
Všetky ceny sú s DPH

..
..
..
..
.

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

A

+

obytné miestnosti

B
2x4

69.8 + 69.8 m2

zastavaná plocha

470.8 + 470.8 m3

obostavaný priestor
celková úžitková plocha

100.4 + 99.1 m2

celková obytná plocha

64.4 + 62.7 m2

celková podlahová plocha*

282.5 m2
A0

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)
výška hrebeňa strechy od ±0

7.755 m
15°

sklon strechy

DUAL 1521

A0

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

.

atypicky riešený dvojdom vhodný do prímestského aj horského
prostredia praktická dispozícia bez chodieb je zárukou vysokej
úžitkovej hodnoty domu priestranná obývačka spojená s kuchyňou dostatočná výška v podkroví každý z domov má inú
dispozíciu prízemia jednoduchý pultový tvar zastrešenia dostatok úložných priestorov vo forme šatníkov technická miestnosť
v podkroví, úložný priestor pod schodiskom kuchyňu je možné
stavebne oddeliť od obývacej izby kompaktný tvar je predpokladom nižšej spotreby energie

.

A-PRÍZEMIE [celková plocha 52.8 m2]

A-POSCHODIE [celková plocha 47.6 m2]

B-PRÍZEMIE [celková plocha 51.6 m2]

B-POSCHODIE [celková plocha 47.5 m2]

.

.

.

..
....

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj:
tepelné čerpadlo
44 €/mesiac
plynový kotol
52 €/mesiac
Inteligentné riadenie domu

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.

.

Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €
+400 €
Všetky ceny sú s DPH
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