
V
IL

A
 1

1
5

2

262 © EUROLINE 2011

198.1 m2

[celková plocha 79.4 m2]

[celková plocha 118.7 m2]

SPECIAL

Všechny ceny jsou s DPH

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 427 000 Kč

5 476 000 Kč 

2 620 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 980 Kč

9 týdnů
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Aktuální akční ceny a slevy jsou na www.euroline.czVšechny ceny jsou s DPH

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

klasifikační třída

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

Komfortní dům pro náročnější střednů velikostní kategorie pro 
4-7 člennou rodinu . poschoďový dům . vhodný na středně 
velké parcely . rozdělená denní a noční část . kompaktní dis-
pozice a malé komunikační prosvětlené prostory . velkoprostor 
obývacího pokoje s krbem, jídelnou a opticky dělenou kuchyní . 
sklad potravin . terasu chrání balkon, který slouží jako zastřešení 
i slunolam . prostorné pokoje s plnou výškou patra . pohodlné 
schodiště . dostatek skladovacích a úložných ploch . v přízemí 
možnost pracovny . vestavěná dvojgaráž se skladem . umístění 
krbu umožňuje vytápění domu . podlahové vytápění, tepelné 
čerpadlo alt . kondenzační plynový kotel . nadstandardnů te-
pelně-technické vlastnosti s minimalizací spotřeby energie na 
vytápění  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo / plynový kotel
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153.1 m2

814.4 m3

160.0 m2

101.9 m2

B

6.250 m

plochá

........

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+15 890 Kč

Optimální natočení  
vstupu do domu

Klasifikační třída B
(velmi úsporná)

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ




