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139.6 m2

[celková plocha 70.7 m2]

[celková plocha 68.9 m2]

Všechny ceny jsou s DPH

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 252 000 Kč

6 793 000 Kč 

3 250 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

33 980 Kč

15 dnů
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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

moderní 5-pokojový patrový rodinný dům s poschodím otočeným 
o 90°, pod kterým vzniká prostor na parkování, nebo může sloužit 
i jako zastřešená terasa . do domu se vstupuje přes velké proskle-
né zádveří . přízemí dominuje prostorný obývací pokoj s jídelnou 
a volně stojícími krbovými kamny, částečně otevřený do kuchyně . kuchyň je možné od obývacího pokoje úplně stavebně oddělit . 
v zadnů časti přízemí je velká koupelna a prostorný pokoj, vhodný 
jako pracovna, či samostatný pokoj některého člena rodiny . je tu i 
sklad potravin u kuchyně a samostatná technická místnost . noční 
část se třemi pokoji, koupelnou a šatnou v ložnici je v poschodí, 
přístupná jednoramenným proskleným schodištěm, oddělená od 
denních místností . obě podlaží jsou bohatě prosvětlené velkými 
skleněnými plochami . dům s výraznou skladbou hmot a dobře 
uspořádaným prostorem s minimem chodeb  ...

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

726.8 m3

139.6 m2

90.6 m2

B

6.600 m

plochá

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+15 890 Kč

........

Optimální natočení  
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Klasifikační třída B
(velmi úsporná)

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ




