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[celková plocha 41.4 m2] [celková plocha 41.4 m2]

[celková plocha 47.8 m2] [celková plocha 47.5 m2]

178.0 m2

2x
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Všetky ceny sú s DPH

  255 000 €
  221 700 €

  122 000 €
 1 590 €

  159 600 €

6 týždňov

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOBA DODANIA PROJEKTU
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.

A       +        B
obytné miestnosti

zastavaná plocha

zastavaná plocha s garážou

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

dvojdom s malou zastavanou plochou, vhodný i na malé parcely .  
domy sú z časti asymetrické realizovateľné i každý samostatne . veľkopriestor obývacej izby s krbom, kuchyňou a jedálňou . 
pohodlné schodisko . samostatné WC . samostatná technická 
miestnosť . plnohodnotná výška poschodia . malé vzdialenosti 
rozvodov TUV • exteriérové žalúzie . prekrytý vstup . nadštan-
dardné tepelnotechnické vlastnosti  ...
Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj: 
tepelné čerpadlo 37 €/mesiac
plynový kotol 45 €/mesiac

2 x 4

63.6 + 63.6 m2

81.8 + 81.8 m2

418.0 + 418.0 m3

89.2 + 88.9 m2

63.5 + 63.5 m2

254.0 m2

A0

6.975 m

15°

..........

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

A0

   
Energetická 

náročnosť A0

POSCHODIE POSCHODIE

PRÍZEMIE PRÍZEMIE

Doobjednanie pristavaného prístrešku

Inteligentné riadenie domu

Doobjednanie projektu odolného domu

+92 €

+350 €

+400 €

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

Vetranie
s rekuperáciou tepla




