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136.5 m2

[celková plocha 67.9 m2]

[celková plocha 68.6 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

6 026 000 Kč 

2 882 000 Kč 

33 980 Kč 

3 772 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU
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.

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+15 890 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

klasifikační třída

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

dvojpodlažní moderní 5-pokojový rodinný dům, určený pro 4-5 
člennou rodinu . zastřešení parkovací plochy postupující nad 
hlavní vstup svým vystoupením z hmoty domu zvýrazňuje hlav-
ní průčelí . centrem domu je vstupní hala s prosklenou galerií 
a schodištěm do poschodí . z haly je přístupný velký obývací 
pokoj s kuchyní a jídelnou, rozsáhlým prosklením s výstupem 
na terasu, poskytujícím kontakt s exteriérem . pokoj vybavený 
vlastní malou koupelnou umožňuje jeho využití jako pokoj pro 
hosty, pracovna nebo jako samostatné bydlení . noční část domu 
v poschodí tvoří prostorná, velkoryse prosklená ložnice s vlastní 
šatnou a koupelnou . další dva pokoje mají k dispozici společnou 
koupelnu přístupnou přes velkou šatnu . kompaktně řešený dům 
poskytuje velkorysé řešení ve vnitřní dispozici, množství oken 
umožňujících vstup slunečního světla, či odkládacích prostorů ve 
formě šaten a technické místnosti   ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo / plynový kotel
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Optimální natočení  
vstupu do domu

Klasifikační třída B
(velmi úsporná)

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla
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