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140.1 m2

[celková plocha 72.6 m2]

[celková plocha 67.5 m2]

NOVINKA

..........

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická 
náročnosť A0

Tepelné
čerpadlo

Vetranie
s rekuperáciou tepla

Všetky ceny sú s DPH

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

196 900 €
226 380 €
108 300 €

obytné miestnosti

zastavaná plocha

zastavaná plocha s prístreškom

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

moderný kompaktný 5 izbový dom pre 4-5 člennú rodinu . vhod-
ný aj na úzky pozemok . veľký šatník pri vstupe . priestranná 
jedáleň pre rodinné stolovanie . kuchyňa čiastočne opticky od-
delená . na prízemí samostatná spálňa prípadne hosťovská izba . na poschodí tri izby, veľká kúpeľňa a oddelené WC • sústredené 
inštalácie, krátke rozvody . strešné svetlíky pre prirodzené osvet-
lenie chodby na poschodí . možnosť pristavaného prístrešku . 
inteligentné riadenie, konštrukčné riešenie v štandarde odolného 
domu a podlahové chladenie pomocou tepelného čerpadla   ...

Spôsob vykurovania: podlahové  vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj: 
tepelné čerpadlo 10 €/mesiac
plynový kotol 18 €/mesiac
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98.8 m2

127.2 m2

686.0 m3

140.1 m2

81.9 m2

193.5 m2

A0

6.650 m

plochá

Doobjednanie pristavaného prístrešku +92 €

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOBA DODANIA PROJEKTU

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

1 590 €
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A0
141 800 €

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.

POSCHODIE

PRÍZEMIE
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