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156.0 m2

[celková plocha 44.0 m2]

[celková plocha 43.2 m2]

[celková plocha 112.8 m2]

SPECIAL

Všechny ceny jsou s DPH

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 013 000 Kč

4 813 000 Kč 

2 301 000 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 hřebene střechy od ±0

sklon střechy

využitý obytný prostor podkroví domu přístupný točitým schodi-
štěm s pokojem, koupelnou a šatnami, alt. jako velkou místnost 
ateliér - hernu . o schod snížený vyšší obývací pokoj s krbem 
a jídelnou . velká kuchyň se skladem potravin . pokoje s dostat-
kem úložných ploch . samostatná technická místnost – prádelna 
sloužící i jako filtr vstupu do garáže . vestavěná garáž se skla-
dovacím prostorem v podkroví, je možné z ní realizovat i pokoj . centrální umístění krbu . exteriérové žaluzie . překrytá část 
terasy . mírně zvýšený žb. strop s možností zavěšení podhledu a 
umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací . 
nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

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

768.1 m3

140.2 m2

77.5 m2

B

6.810 m

30°

........

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

Podkroví – Alt.2

Podkroví – Alt.1

PŘÍZEMÍ




