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OBCHODNÍ   ZASTOUPENÍ
45 OBCHODNÍCH ZASTOUPENÍ PO CELÉ REPUBLICE

Při výběru projektu se můžete bezplatně poradit s našimi odborníky v sídle společnosti nebo u nejbližšího obchodního zástupce, jaký typ domu bude nejvhodnější pro Vaše konkrétní 
podmínky. U všech našich obchodních zástupců si můžete projekt rodinného domu zakoupit za stejných podmínek jako u nás. Také Vám mohou zabezpečit osazení rodinného domu 
na parcelu nebo dohodnuté změny projektu a poradí Vám, jak postupovat při vyřizování územního a stavebního povolení, ohlášení stavby, případně výběru dodavatele stavby na klíč.

Hledáme obchodní zástupce pro další regiony.

BEROUN: Alena Šívrová, Pod Lesem 150, 267 01 Králův Dvůr – Zahořany, tel.: 311 636 511, mob.: 602 257 558, email: sivr.projekt@seznam.cz, web: www.projekty-sivr.cz 
BLANSKO: HCH STAVEBNÍ FIRMA s. r. o., Hana Chlupová, Pražská 3, 678 01, mob.: 602 755 205, email: hanachlupova@atlas.cz 
BRNO: EURO-DEVELOP s. r. o., Filip Kališ, U viaduktu 29, 643 00, mob.: 777 909 608, email: eurodevelop.eu@gmail.com, web: www.euro-develop.eu 
BRNO-MĚSTO: DECPLAST okna, s. r. o., Aleš Vystrčil, Nováčkova 19, 614 00, mob.: 606 052 772, email: alesvystrcil@gmail.com, web: www.dpokna.cz 
BRNO-VENKOV: PROJEKTY Sedláková, s. r. o., Ing. Leona Sedláková, Trboušanská 814/55, 664 64 Dolní Kounice, mob.: 608 876 028, email: l.sedlakova@volny.cz, web: www.projektys.cz 
BRNO-VENKOV: Zajíc – Zborovský, s. r. o., Jiří Zajíc, Stará Obec 381, 691 23 Pohořelice, mob.: 739 303 703, email: jiri.zajic@seznam.cz, web: www.zajic-zborovsky.cz 
ČESKÉ BUDĚJOVICE: GEMMA PRO ING s. r. o., Ing. Vlastimil Houf, Sadová 24, 370 07, mob.: 777 885 644, email: atelier.gemma@volny.cz 
ČESKÉ BUDĚJOVICE: ML ATELIER, s. r. o., Martin Latislav, Kněžská 36, 370 01, mob.: 777 668 913, email: martin.latislav@ml-atelier.cz, web: www.ml-atelier.cz 
DĚČÍN: Arch PRO s. r. o., Ing. Zdeněk Bříza, U Plovárny 45, 405 02, mob.: 777 217 734, email: info@archpro.cz, web: www.archpro.cz 
FRÝDEK – MÍSTEK: Ing. Jaromíra Müllerová, Sadová 609, 738 01, mob.: 777 866 049, email: mullerova@inproprojekt.cz , web: www.inproprojekt.cz 
HODONÍN: Tomáš Brhel, Kasárenská 4, 695 01, mob.: 739 456 683, 774 430 460, email: projekce@projektop.com, web: www.projektop.com 
HRADEC KRÁLOVÉ: Jana Hubková, Habrmanova 323, 500 02, mob.: 774 415 305, email: hubkova.hk@gmail.com, web: www.projekty.prodejce.cz 
HRADEC KRÁLOVÉ: AW DOMY s. r. o., Jaroslav Pokštefl , Bratří Štefanů 979/79, 500 03, mob.: 733 569 011, email: pokstefl @awdomy.cz, web: www.awdomy.cz 
CHEB: Projekční kancelář Petr Pařízek, Dolnická 2513/13, 350 02, mob.: 603 852 344, email: projekcecheb@seznam.cz, web: www.projekty-cheb.cz 
CHEB: INMONT CHEB s. r. o., Václav Altman, Vrázova 2596/9a, 350 02, tel.: 354 560 601, mob.: 724 481 007, email: info@inmontcheb.cz, web: www.inmontcheb.cz 
CHOMUTOV: Real Alfa spol. s r. o., Zdeněk Bednarik, Poděbradova 947, 430 01, mob.: 608 193 222, email: zde.bednarik@seznam.cz 
CHOMUTOV: MM Projekt cv s. r. o., Milan Vanin, Milan Rampach, Na Příkopech 861, 430 01, mob.: 777 163 199, email: mmprojekt@email.cz 
CHRUDIM: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s. r. o., Ing. V. Nepivoda, Tovární 1112, 537 01, tel.: 469 622 448, mob.: 777 176 014, email: nepivoda@nepivoda.cz, web: www.asting.cz 
KARLOVY VARY: Ing. Václav Růžička, Otovická 176, 360 01 Sedlec, mob.: 773 902 990, email: ruzicka.vaclav@centrum.cz 
KARVINÁ: Silexim, s. r. o., Ing. Břetislav Škuta a Darja Tomaniecová, Karvinská 1187, 735 71, Dětmarovice, mob.: 608 701 074, mob.: 602679389, email: skuta@silexim.cz, web: www.silexim.cz 
KLATOVY: STAVEBNÍ PODPORA s. r. o., Michal Ryneš, Dragounská 130, 339 01, mob.: 607 045 130, email: rynes@stavebni-podpora.cz, web: www.stavebni-podpora.cz 
KOLÍN: Ing. Ondřej Jareš, Na Stráni 248, 281 26 Týnec nad Labem, mob.: 775 207 418, email: o.jares@seznam.cz 
LITVÍNOV: Ing. Radek Pugner, Ruských zajatců 18, 435 33 Louka u Litvínova, mob.: 605 149 000, email: ing.pugner@email.cz, web: www.hypotekyponetu.cz 
MĚLNÍK: Ing. Eva Waltrová - projekty pozemních staveb, Legionářů 80, 276 01, mob.: 737 111 772, email: evawaltrova@seznam.cz, web: www.projekcemelnik.cz 
MOST: Ing. arch. Petra Havlíčková, Pod Resslem 2079/12, 434 01, mob.: 603 588 261, email: phavlickova@post.cz 
NYMBURK: STAMAT spol. s r. o., Ing. arch. Irena Schusterová, Na Hrázi 324, 290 01 Poděbrady, mob.: 777 886 611, email: ischusterova@seznam.cz, web: www.stamat.cz 
OLOMOUC: Ing. arch. Stanislav DUROŇ, Riegrova 373/6, 779 00, mob.: 608 059 751, email: stanislav.duron@seznam.cz web: www.duron-architekt.cz 
OSTRAVA: Ing. Tomáš Křikala, Kounicova 2929/5, 702 00, tel.: 596 611 945, mob.: 775 930 544, email: tomas.krikala@inzenyrska-kancelar-ostrava.cz, web: www.inzenyrska-kancelar-ostrava.cz 
PARDUBICE: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s. r. o., Jana Nepivodová, Sezemická 1351, 530 02, tel.: 466 264 145, mob.: 724 556 656, email: andrys@nepivoda.cz, web: www.nepivoda.cz 
PARDUBICE: Sauer František, Uhersko 61, 533 73 Uhersko, mob.: 777 829 399, email: fanu60@atlas.cz 
PLZEŇ – MĚSTO: ZC PROJEKTY spol. s r. o., Ing. Zdeněk Calta, Ledce 264, 330 14, tel.: 377 958 307, mob.: 608 822 525, email: zdenek.calta@zc-projekty.cz, web: www.zc-projekty.cz 
PLZEŇ – JIH: A.W.F. Projekt s.r.o., Ing. Stanislav Nesnídal, Dvořákova 1016, 332 02 Starý Plzenec, mob.: 777 294 577, email: awfprojekt@seznam.cz, web: www.awf-projekt.cz 
PRAHA 10: ATELIÉR ZLÁMALOVÁ, Ing. arch. Jana Zlámalová, Pražská 810/16, 102 21, mob.: 603 400 696, email: info@atelierzlamalova.cz, web: www.atelierzlamalova.cz 
PRAHA 5: Ing. Pavel Melicher – ANUET, Bellušova 1820/39, 155 00, mob.: 603 412 723, email: melicher@anuet.cz, web: www.anuet.cz 
PRAHA 5: STAVOPROJEKCE s. r. o., Ing. Vladan Janovský, Strojírenská 260/14, 155 21, mob.: 606 200 600, email: info@stavoprojekce.cz, web: www.stavoprojekce.cz 
PRAHA 8: VSTAVBY vodoinstalace, s. r. o., Tomáš Veselý, Primátorská 296, 180 00, mob.: 602 969 354, email: veselytom@vstavby.cz, web: www.vstavby.cz, www.vodoinstalace.cz 
PROSTĚJOV: 1. Reality CZ+, s. r. o., Aleš Štursa, Martinákova ul. 2900/7, 796 01, mob.: 777 770 489, email: rk@realitycz.net, web: www.realitycz.net 
PŘÍBRAM: HM-PROJEKT, Ing. Milan Štufka, Pod Anenskou 378, 261 01, mob.: 604 724 642, email: stufkahmproj@volny.cz 
ROKYCANY: JEMMA s. r. o. stavitelství, Martin Šustr, Kornatice 66, 338 43, mob.: 774 511 599, email: sustr@seznam.cz, web: www.jemma.cz 
SOKOLOV: Ing. Jan Schrader, Kosmonautů 1905, 356 05, tel.: 352 605 346, mob.: 604 757 206, email: schrader@volny.cz 
ŠUMPERK: IREA s. r. o., Ing. Vladimír Vizina, Radniční 4, 787 01, mob.: 603 154 562, email: irea@irea.cz, web: www.irea.cz 
ŠUMPERK: DEVELOPORT Management, s. r. o., Petr Prokop, Nádražní 381/9, 789 85 Mohelnice, mob.: 733 748 748, email: info@projekty-bydleni.cz, web: www.projekty-bydleni.cz
TÁBOR: Ing. Ladislav Mládek – KA 21, Radimovice u Želče 94, 390 02, mob.: 777 814 430, email: ka21.mladek@seznam.cz, web: www.centrumsluzebtabor.cz 
TRUTNOV: Sollertia spol. s r. o., Ing. Vladislav Jána, Lípová 93, 541 01, tel.: 499 810 308, mob.: 732 127 412, email: jana@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
TŘEBÍČ: Ing. Jiří Hnízdil, Karlovo nám. 61/50, 674 01, mob.: 728 966 753, email: hnizdil.projekty@seznam.cz 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: TYPRO 2010 s. r. o., Ing. P. Tyml, tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou, mob.: 604 241 109, 604 663 651, email: info@typro.cz, web: www.typro.cz 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: TIPOS projektová kancelář, s. r. o., Ing. Libor Fojtík, Husova 888, 562 01, tel.: 465 523 086, 606 607 213, email: fojtik.libor@tiposuo.cz, web: www.tiposuo.cz 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: REALITY ŠPIRKA, s. r. o., Petr Špirka, Žichlínek 246, 563 01, mob.: 605 060 376, spirka@realityspirka.cz, web: www.realityspirka.cz
ZNOJMO: RP STAVBY s. r. o., Roman Pospíšek, Staré město 20, 669 02, mob.: 603 339 448, email: info@rpstavby.cz, web: www.rpstavby.cz 
EUROLINE SLOVAKIA S. R. O., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava, SK, tel.: 00421244458551, email: info@eurolineslovakia.sk, www.eurolineslovakia.sk
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PLZEŇ

SOKOLOV

DĚČÍN

MĚLNÍK

MOST

BRNO
BLANSKO

POHOŘELICE

KARVINÁ

PRAHA
BEROUN

PŘÍBRAM

ZNOJMO

PROSTĚJOV

ČESKÉ BUDĚJOVICE

NYMBURK

KOLÍN

HRADEC KRÁLOVÉ

TRUTNOV

PARDUBICE

CHRUDIM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ŠUMPERK

TŘEBÍČ

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

HODONÍN

OLOMOUC

FRÝDEK - MÍSTEK

OSTRAVA

TÁBOR

CHEB

KARLOVY VARY

ROKYCANY

KLATOVY

LITVÍNOV

CHOMUTOV



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PODLE JEDNOHO ZAKOUPENÉHO PROJEKTU JE MOŽNÉ POSTAVIT JEN JEDEN DŮM. 
CELÉ ZNĚNÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE NA STRÁNKÁCH 
WWW.EUROLINE.CZ A JE PLATNÉ PRO VŠECHNY MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ.

OBJEDNÁVÁNÍ PROJEKTU

U NÁS SI MŮŽETE PROJEKT OBJEDNAT OSOBNĚ, PÍSEMNĚ NEBO ON-LINE 
PŘES INTERNET V KTEROUKOLIV HODINU PŘÍMO Z POHODLÍ SVÉHO DOMOVA

4 © EUROLINE 2019

Projekt rodinného domu si  můžete objednat v naší společnosti nebo v nejbližším obchodním zastoupení za stejných podmínek. V naší společnosti si můžete 
projekt objednat písemně, osobně nebo prostřednictvím ON-LINE formuláře na internetové adrese www.euroline.cz. Platbu zálohy ve výši 4.000,- Kč můžete 
uhradit na číslo účtu: ČSOB a.s., číslo účtu: 275340047/0300. U osobní objednávky v sídle společnosti můžete platbu zálohy 4.000,- Kč realizovat v hotovosti 
nebo platební kartou přes EET pokladnu.

Písemné objednávky zasílejte na adresu: EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o., PRAŽSKÁ 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

V obchodním zastoupení si projekt můžete objednat osobně. Je potřebné složit zálohu 4.000.- Kč při objednání projektu.

DODACÍ LHŮTY PROJEKTU

CENA PROJEKTU JE JEDNOTNÁ :  28 590 Kč

TYP PROJEKTU

RODINNÉ DOMY EUROLINE
RODINNÉ DOMY EUROLINE - NOVINKY, SPECIAL
RODINNÉ DOMY EUROLINE - ARCHIV

TERMÍN DODÁNÍ

15 pracovních dnů
9 týdnů
14 týdnů

Termínem se rozumí den určený poště na přepravu nebo den osobního převzetí projektu.
Objednávka projektu se realizuje až po zaplacení zálohy, pokud nebude záloha uhrazena do 7 dní, bude objednávka projektu stornována.

PROJEKT za 28 590  Kč obsahuje 3 paré realizačního 
projektu, 3 paré projektu pro stavební povolení a bonusy 
zdarma: rekapitulace rozpočtu a výkaz výměr. Dodání je 
15 pracovních dní a záloha činí 4 000 Kč. U novinek 2019 
je termín dodání 9 týdnů.

Projekt domů AKTIV DUAL A SPECIAL je za 38 590 Kč. 
Dodáni je 15 pracovních dní a záloha činí 4 000 Kč u domů 
AKTIV a DUAL. U domů SPECIAL dodání 9 týdnů, záloha 
činí 4 000 Kč.

Cena projektu z archivu je 46 590 Kč a obsahuje 3 paré 
realizačního projektu, 3 paré projektu pro stavební povolení 
a bonusy zdarma: rekapitulace rozpočtu a výkaz výměr. 
Dodání je 14 týdnů a záloha činí 50%.

Projektová studie je v ceně 189 Kč, kde je možnost si 
zakoupit i studie na více domů. V případě zaslání na dobírku 
+ poštovné, balné se neúčtuje. 

Průkaz energetické náročnosti je možné objednat 
společně s projektem za cenu již od 3 900 Kč.

Samostatný výkaz výměr zašleme zdarma emailem na vyžádání.

V případě, že potřebujete z jakýchkoliv důvodů dotisk paré, tak si můžete objednat:
1.  domy z roku 2016 – 2018, které jsou zpracovávané v měřítku 1:100, lze doobjednat pouze 2 paré v měřítku 1:50 

za 2 450 Kč/1 ks 
2.  domy do roku 2015, které byly tištěné PSP 1:100 a RP 1:50, lze doobjednat pouze 1 paré v měřítku 1:100 za 1 240 Kč 

a 1 paré v měřítku 1:50 za 2 450 Kč.
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PROJEKT STAVBY

BUNGALOV 1680

Písková Lhota, p.č. KN 259/5

Martina Marouani  
Ing. arch. Martin Orem

11 / 2016
Ing. Milan Šívr

616110101

Prestige House CZ s.r.o.
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana
e-mail: info@euroline.cz , www.euroline.cz

PROJEKT STAVBY

BUNGALOV 1680

Písková Lhota, p.č. KN 259/5

Martina Marouani  
Ing. arch. Martin Orem

11 / 2016
Ing. Milan Šívr

Prestige House CZ s.r.o.
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana
e-mail: info@euroline.cz , www.euroline.cz

MOŽNOST DOOBJEDNAT:

K rodinným domům, které mají u půdorysů přízemí v katalogu čárkovaně vyznačenou garáž, si můžete přiobjednat projekt 
přistavěné garáže za 2 590,- Kč s DPH a přistavěné dvojgaráže za 3 590,- Kč s DPH.
Tento projekt Vám bude vložený do projektu rodinného domu na konec paré „Architektura“.  

PŘISTAVĚNÁ GARÁŽ

K projektu rodinného domu si můžete doobjednat projekt samostatně stojící garáže nebo přístřešků (nabídku naleznete na straně 43).

DOPLŇKOVÉ STAVBY

Doplatek k projektu je dle požadovaného rozsahu již od 9 590,- Kč. Termín dodání 8 týdnů. 
Podrobnější informace naleznete na stranách 26 – 27.

INTELIGENTNÍ DŮM

Doplatek k projektu je 10 590,- Kč s DPH. Termín dodání 7 týdnů. Podrobnější informace naleznete na stranách 24 – 25.

ODOLNÝ DŮM

Průkaz energetické náročnosti  je potřebný pro vydání stavebního povolení a nabízíme ho k našim projektům za cenu již od 3 900,- Kč.
Podrobnejší informace naleznete na straně 18 – 19.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY [PENB] 

Osazení domu na Váš pozemek (strana 9) Vám Euroline zabezpečí buď přímo v sídle společnosti, nebo prostřednictvím obchodních zastoupení po celé České republice. Pro klienty 
Euroline za výhodných podmínek. Pro bližší informace: projekt@euroline.cz. 

OSAZENÍ DOMU NA VÁŠ POZEMEK

Změny v projektu (strana 9) a konzultace Vám Euroline může zabezpečit  přímo v sídle společnosti, nebo prostřednictvím našich obchodních zástupců po celé České republice. Termín 
podle volných kapacit v projekci. První dvě hodiny konzultace jsou zdarma. Pro bližší informace: projekt@euroline.cz.

ZMĚNY V PROJEKTU A KONZULTACE

Nabízíme Vám pomoc při zabezpečení územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby a další doplňkové služby.

ZABEZPEČENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

VÝKAZ VÝMĚR [ZDARMA K PROJEKTU]
Výkaz výměr dodáváme k Projektu zdarma. Výkaz výměr přesně odpovídá skladbě rekapitulace rozpočtu a slouží k rychlému 
výběrovému řízení, kde má více stavebních fi rem stejné podklady na vypracování orientační *) nabídky, což zabezpečuje jejich 
rychlé porovnání. 
*) Při výběrovém řízení na výstavbu rodinného domu stavební fi rmou je nutné vycházet z kompletní projektové dokumentace, 
individuálních požadavků investora, konkrétního místa výstavby a skutečného osazení stavby do terénu. Výkaz výměr je zpracovaný 
na část architektury a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesí jsou v projektu za technickými zprávami jednotlivých profesí.

Rekapitulaci rozpočtu dodáváme k Projektu zdarma. Rekapitulaci rozpočtu budete potřebovat v případě, že stavbu nebudete 
fi nancovat výhradně z vlastních prostředků a použijete úvěr nebo hypotéku z banky. Jednotlivé profese jsou oceněné aproximativně.

REKAPITULACE ROZPOČTU [ZDARMA K PROJEKTU]

V případě stornování objednávky projektové dokumentace po 24 hodinách od objednání, propadá uhrazená záloha ve výši 4.000,-Kč ve prospěch naší společnosti jako kompenzace za 
vykonané plánografi cké práce. Stornování po fyzickém převzetí dokumentace není možné. Pokud si kupující bez právně relevantního důvodu nepřevezme objednanou dokumentaci, 
jejíž charakter to dovoluje, do 30ti dní od dohodnutého termínu, a nedá písemné zrušení objednávky, považuje se objednávka za stornovanou a kupující se zavazuje uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s převzetím s plněním uvedené povinnosti uhradit objednané dílo, tím není dotčeno právo na náhradu škody 
v celé výši.

Podle jednoho zakoupeného projektu je možné postavit jen jeden dům.

STORNOVÁNÍ PROJEKTU

Pokud je dům již v základním standardu nízkoenergetický <50 kWh/m2, je označen na katalogové straně ikonkou
a je bez příplatku.
 
V případe, že dům není v nízkoenergetickém standardu >50 kWh/m2 , je označen na katalogové straně ikonkou 
a je možné ho doobjednat v nízkoenergetickém standardu za doplatek k projektu 15 130,- Kč s DPH. 
Termín dodání 9 týdnů. Podrobnější informace naleznete na stranách 20 – 21.

DŮM V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU



PROJEKT RODINNÉHO DOMU EUROLINE
JEDNOTNÁ CENA 28 590 Kč ZA PROJEKT [MIMO ARCHIV, AKTIV A DUAL]
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PROJEKT OBSAHUJE:

1

1

4

2

3

PROJEKT pro realizaci - 3 vyhotovení M=1:50

REKAPITULACE ROZPOČTU  ZDARMA

PROJEKT pro stavební povolení - 3 vyhotovení M=1:100

VÝKAZ VÝMĚR  ZDARMA

PROJEKT PRO REALIZACI  -  3 VYHOTOVENÍ

Realizační PROJEKT je úplný a podrobný. 0bsahuje všechny výkresy, přesné výkazy výrobků  na objednávání 
–t.j  výkaz oken a dveří, výkaz cihel, oceli, prefabrikátů, dřevěného krovu, střešní krytiny, komínů, výkazy 
zámečnických a klempířských výrobků, výpis podlah a jednotlivých vrstev. Navíc obsahuje podrobné výkresy 
zábradlí, komínů a detailů, podle kterých můžete jednotlivé konstrukce spolehlivě realizovat, případně 
kontrolovat jejich správnou realizaci od stavební společnosti. Podrobný realizační projekt neumožňuje 
dodavatelským fi rmám nesprávnou realizaci stavebních detailů a znemožňuje jim fakturovat vícepráce, 
které by nebyly jednoznačné v případě jednoduché dokumentace.

0

Projekt v rozsahu realizačního projektu obsahuje:
•   PROJEKT ARCHITEKTONICKY-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ: Technickou zprávu, výkresy: Základy, půdorysy, řez, krov, 

pohledy,detaily. Dále výpisy podlah, oken, dveří, zdícího materiálu a střešní krytiny.
•   PROJEKT STATIKY: Technickou zprávu, statický výpočet, výkresy skladby stropů, výkresy výztuže a tvaru stropních 

konstrukcí, věnců, překladů a schodišť a výkaz materiálu.
•   PROJEKT VYTÁPĚNÍ: Technickou zprávu, výpočet spotřeby energie na vytápění, výkresy rozvodů ústředního 

vytápění, schéma zapojení zdroje tepla, umístění a výkaz materiálu. Projekt vytápění je zpracovaný 
alternativně na zdroje - viz. bližší informace v každém domě.

•   PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY: Technickou zprávu, výkresy rozvodů vnitřního vodovodu, vnitřní domovní 
kanalizace, domovního plynovodu a výkaz materiálu.

•   PROJEKT ELEKTROINSTALACE: Technickou zprávu, rozvody zásuvkové, světelné a motorové elektroinstalace, 
slaboproudé rozvody, schéma rozvaděče, hromosvod a výkaz materiálu.

li č í j ú l ý d b ý b h j š h ýk ř é

měřítko

1 : 50



1.  Výkaz materiálů stavební části ( v PDF ) jako jsou cihly, železo, výkaz krovu, výkaz 
tašek, prefabrikátů, výkaz oken, dveří, garážových vrat, výkaz komínových tvarovek, 
výkazy střešních oken, dešťových žlabů
2.  Výkazy zdravotechniky
3.  Výkazy materiálů a výrobků vytápění
4.  Výkazy materiálů a výrobků elektroinstalace a bleskosvodu
5.  Výkaz  výměr v elektronické podobě ( XLS )
6.  Půdorys domu s vyústěním přípojek na inženýrské sítě v měřítku 1:200

7RODINNÉ DOMY EUROLINE

Projekt pro stavební povolení splňuje všechny atributy přílohy k žádosti na vydání stavebního povolení. Projekt na 
vyřízení stavebního povolení obsahuje výkresovou část, souhrnnou technickou zprávu, statický výpočet a jednoduché 
schéma profesí.

2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  -  3 VYHOTOVENÍ

6 PŘÍPRAVA STAVBY

Typový projekt lze upravit dle Vašich individuálních požadavků na základě námi vydaného autorského souhlasu zdarma. Požadované změny uveďte 
v objednávkovém formuláři na webu nebo při osobní objednávce a bude Vám tento písemný Autorský souhlas zaslán společně s projektem.

Pokud jsou změny většího rozsahu, odpovídají legislativě a je potřeba upravit typový projekt, tak na základě našeho Autorského souhlasu Vám 
může kterýkoliv autorizovaný projektant v ČR nebo náš obchodní zástupce ve Vašem okolí, změny zapracovat do projektu.

3

4

5

VÝKAZ VÝMĚR - ZDARMA

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZDARMA

AUTORSKÝ SOUHLAS SE ZMĚNAMI – ZDARMA

Výkaz výměr dodáváme k Projektu zdarma. Výkaz výměr přesně odpovídá skladbě položkového rozpočtu a slouží k rychlému výběrovému řízení, 
kde má více stavebních fi rem stejné podklady na vypracování orientační *) nabídky, což zabezpečuje jejich rychlé porovnání. 
*) Při výběrovém řízení na výstavbu rodinného domu stavební fi rmou je nutné vycházet z kompletní projektové dokumentace, individuálních 
požadavků investora, konkrétního místa výstavby a skutečného osazení stavby do terénu. Výkaz výměr je zpracovaný na část architektury 
a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesí jsou v projektu za technickými zprávami jednotlivých profesí.

Rekapitulaci rozpočtu dodáváme k Projektu zdarma. Tento rozpočet budete potřebovat v případě, že stavbu nebudete fi nancovat výhradně z vlastních 
prostředků a použijete úvěr nebo hypotéku z banky. Jednotlivé profese jsou oceněné aproximativně.
Při objednávce projektu dostanete rekapitulaci rozpočtu ve 3 vyhotoveních zdarma.

PROJEKT STAVBY

BUNGALOV 1680

Písková Lhota, p.č. KN 259/5

Martina Marouani  
Ing. arch. Martin Orem

11 / 2016
Ing. Milan Šívr

616110101

Prestige House CZ s.r.o.
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana
e-mail: info@euroline.cz , www.euroline.cz

PROJEKT STAVBY

BUNGALOV 1680

Písková Lhota, p.č. KN 259/5

Martina Marouani  
Ing. arch. Martin Orem

11 / 2016
Ing. Milan Šívr

Prestige House CZ s.r.o.
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana
e-mail: info@euroline.cz , www.euroline.cz
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ZRCADLOVÝ OBRAZ
546 DOMŮ A JEJICH 546 ZRCADLOVÝCH OBRAZŮ
VÁM DÁVÁ MOŽNOST VÝBĚRU Z 1060 PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Všechny projekty si můžete objednat jako zrcadlový obraz (tuto skutečnost je nutné vyznačit v objednávce), pokud Vám původní řešení nevyhovuje z hlediska špatné orientace ke 
světovým stranám nebo původní natočení Vám nevyhovuje z hlediska sousedních staveb. V naší společnosti projekt v zrcadlovém obraze nedostanete orazítkovaný razítkem „Zrcadlový 
obraz“, ale dostanete kompletní překreslenou dokumentaci v zrcadlovém obraze, včetně všech profesí! Projekt v zrcadlovém obraze dodáváme za stejnou cenu jako projekt původní. 

ENERGETICKÁ CERTIFIKACE

PROJEKTOVÁ STUDIE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
JE POTŘEBNÝ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ STUDIE OBSAHUJE DALŠÍ
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O VYBRANÉM RODINNÉM DOMU

8 © EUROLINE 2019

Energetická certifi kace je hodnocení energetické hospodárnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Od 1.1.2009 musí mít každá 
novostavba průkaz energetické náročnosti budov (ENB). Průkaz ENB se skládá z  protokolu budovy a grafi ckého znázornění 
energetické náročnosti. Transparentním způsobem tak ukáže celkové množství energie dodané do budovy za rok. Porovnáním 
s takzvanou referenční budovou je stanovena třída, ve které se budova pohybuje. Tříd je celkem 7 (A až G), přičemž A až C jsou 
z pohledu vyhl. 78/2013 Sb. vyhovující. Kategorie D až G jsou nevyhovující.
Průkaz ENB má platnost 10 let a mohou ho provádět proškolení a přezkoušení odborníci. Certifi kace je povinná nejen u 
novostaveb, ale i při větších rekonstrukcích dokončených staveb, při prodeji či nájmu budov.
Průkaz ENB dodaný k projektu EUROLINE BOHEMIA je určen pro vydání stavebního povolení  nebo ohlášení stavby. Nabízíme 
ho k našim projektům za cenu již od 3 900,- Kč.

V  případě, že Vám informace nepostačují k výběru rodinného domu  a potřebujete získat další doplňující údaje, můžete si 
objednat projektovou studii rodinného domu.
Projektová studie obsahuje zjednodušené půdorysy v měřítku 1:100, informace o nárocích na inženýrské sítě, aproximativní 
rekapitulaci rozpočtu a podklady na vypracování situačního plánu v měřítku 1:200.
Slouží k podrobnějšímu obeznámení  s projektem, hlavně s  jeho parametry - půdorysné a výškové rozměry, plochy, použité 
materiály, rozpočet,  nároky na inženýrské sítě. Projektová studie slouží  pro zakreslení osazení RD na parcelu a požárně 
odstupových vzdáleností a případně na  vyžádání  závazného stanoviska  od stavebního úřadu k možnosti výstavby RD. 
Projektová studie nesplňuje atributy projektu ke stavebnímu povolení, jako jsou statický výpočet a schéma jednotlivých profesí, 
které obsahuje projekt ke stavebnímu povolení.
Projektovou studii si můžete objednat v  sídle naší společnosti, u našich obchodních zástupců, na naší internetové stránce, 
e-mailem či telefonicky.
Projektovou studii Vám zašleme na dobírku v pracovních dnech do 48 hod. v ceně 189,- Kč + poštovné.
Při osobním objednání v sídle naší společnosti obdržíte projektovou studii ihned.

měřítko

1 : 100
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TYPOVÝ PROJEKT SE ZMĚNOU
VÝHODY

-   VÝHODNĚJŠÍ CENA A RYCHLEJŠÍ 
   DODÁVKA NEŽ U INDIVIDUÁLNÍHO 
   PROJEKTU

-   ZMĚNY DISPOZICE MÍSTNOSTÍ 
   A VELIKOSTI DOMU PODLE 
   VLASTNÍCH PŘEDSTAV

-   MOŽNÉ ZMĚNY VENKOVNÍ
   ARCHITEKTURY

-    AUTORSKÝ SOUHLAS ZDARMA 

(VÍCE NA STR. 7)

9RODINNÉ DOMY EUROLINE

POZNÁMKA:
Typové projekty se změnou a doplňkové služby provádíme 
pro Prahu a okolí. Mimo tuto oblast  vykonávají uvedené 
činnosti naši obchodní zástupci (strana 3).

Výkres osazení rodinného domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
-  OSAZENÍ RODINNÉHO DOMU
   NA POZEMEK

-  NAPOJENÍ DOMU
   NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

-  DOPROJEKTOVÁNÍ
   VENKOVNÍCH KOMUNIKACÍ
   A OPLOCENÍ

-  ZABEZPEČENÍ
   ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

-  ZABEZPEČENÍ
   OHLÁŠENÍ STAVBY

-  ZABEZPEČENÍ
   STAVEBNÍHO POVOLENÍ

-  FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ

Výkres osazení rodinného domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě

BUNGALOV 1980
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NAŠE RODINNÉ DOMY SE PRAVIDELNĚ UMÍSŤUJÍ NA PRVNÍCH PŘÍČKÁCH
V ČTENÁŘSKÝCH I ODBORNÝCH SOUTĚŽÍCH „RODINNÝ DŮM ROKU“
V ČESKÉ A VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

OCENĚNÍ PRO RODINNÉ DOMY EUROLINE

V roce 2009 získala VILA 853 titul TOP DŮM 2009 od odborné poroty za architektonické ztvárnění, technické parametry 
a užitkovou hodnotu v odborné soutěži časopisu DŮM a ZAHRADA.

Vydavatelství HomeDeco SMP a. s. a redakce časopisu DŮM&ZAHRADA

udělují titul

projektu Aktiv  
od společnosti Euroline Bohemia, spol. s r.o.

V hlasování poroty získal tento dům nejvyšší počet hlasů a uvedený titul mu náleží po celý rok.

V Praze 13. března 2012

 ............................................................. .............................................................
 Frank Hitzert Petr Zavadil
 člen představenstva HomeDeco SMP a. s. šéfredaktor časopisu DŮM&ZAHRADA

DIPLOMY2012.indd   3 12.3.12   15:05

V roce 2012 získal aktivní dům AKTIV 2020 titul TOP DŮM 2012 od odborné poroty za architektonické ztvárnění, 
technické parametry a užitkovou hodnotu v odborné soutěži časopisu DŮM a ZAHRADA.

V roce 2013 získal BUNGALOV 1371 titul DOM ROKA 2013 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. 
Podle hlasování čtenářů se umístil na 2. místě.

V roce 2014 získala VILA 1151  titul DŮM ROKU 2014 - cenu internetového hlasování, v kategorii Stavby podle typového 
projektu, kde se umístila na 1.místě. Také získala titul DŮM ROKU 2014 - cenu v celkovém pořadí všech kategorií, kde 
se umístila na 2. místě.

BUNGALOV 772 získal tituly: DOM ROKA 2007 v kategorii stavby podle typového projektu - 1.místo, DOM ROKA 2007 
v absolutní kategorii DOM ROKA 2007, TOP DŮM 2008 - 1.místo v hlasování veřejnosti v časopise Dům a zahrada.
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V roce 2017 získal BUNGALOV 1871 titul DOM ROKA 2017 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. 
Podle hlasování čtenářů se umístil na 3. místě.

V roce 2015 získal BUNGALOV 1375 titul DOM ROKA 2015 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. 
Podle hlasování čtenářů se umístil na 2. místě.

V roce 2016 získal BUNGALOV 1676 titul DOM ROKA 2016 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. 
Podle hlasování čtenářů se umístil na 1. místě.

V roce 2016 získala VILA 1453 titul DŮM ROKU 2016 - cenu čtenářů, v kategorii Katalógové domy - projekční kanceláře, 
kde se umístil na 3. místě.

V roce 2014 získal BUNGALOV 1475 titul DOM ROKA 2014 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. 
Podle hlasování čtenářů se umístil na 2. místě.

V roce 2014 získal BUNGALOV 1081 titul DŮM ROKU 2014 - cenu internetového hlasování, v kategorii Stavby podle 
typového projektu, kde se umístil na 2. místě.

ROKA

Vydavateľstvo Business Media CZ, s. r. o.,
a časopis Rodinný dom udeľujú v rámci ankety

Tomáš Tkačík
generálny riaditeľ vydavateľstva
Business Media CZ, s. r. o.

Markéta Klocová
šéfredaktorka časopisu  
Rodinný dom

Hynek Paťorek
výkonný riaditeľ
Business Media CZ, s. r. o.

Dom roka 2014
cenu čitateľov

V Prahe dňa 15. 2. 2015

v kategórii stavby podľa typového projektu

Nominovaný dom sa umiestnil na 2. mieste podľa hlasovania čitateľov
typovému domu Bungalov 1475 spoločnosti Euroline

ROKA

Vydavateľstvo Business Media CZ, s. r. o.
a časopis Rodinný dom udeľujú v rámci ankety

Tomáš Tkačík
generálny riaditeľ vydavateľstva
Business Media CZ, s. r. o.

V Prahe, dňa 14. 2. 2018

Markéta Klocová
šéfredaktorka časopisu 
Rodinný dom

Dom roka 2017
cenu čitateľov

v kategórii stavby podľa typového projektu

Nominovaný dom sa umiestnil na 3. mieste podľa hlasovania čitateľov.

typovému domu Bungalov 1871
spoločnosti Euroline
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E-SHOP EUROLINE

www.euroline.cz

VYBERTE SI Z 1092 DOMŮ ZA 3 MINUTY

digital support
EUROLINE

MOBILNÍ APLIKACE
BEZPLATNÁ APLIKACE PRO SMARTPHONY A TABLETY
PRO OPERAČNÍ SYSTÉMY APPLE iOS A ANDROID

KATALOG RODINNÝCH DOMŮ EUROLINE 2019
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KONTAKTNÍ ADRESÁŘ FIREM

ZÁKAZNICKÁ 
PODPORA

PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 
- DOKUMENTY, SMLOUVY, 
DATABÁZE, VÝKAZY MATERIÁLŮ 
A VÝROBKŮ  V ELEKTRONICKÉ 
PODOBĚ [.PDF, .XLS, .DOC]
NA RYCHLÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ELEKTRONICKÝ KATALOG
ELEKTRONICKÝ KATALOG S ONLINE LISTOVÁNÍM
NEBO VYHLEDÁVÁNÍM RODINNÉHO DOMU 
PODLE PARAMETRŮ

Stavební materiály: IZOMAT Praha, s.r.o., Újezdská 224, 252 43 Průhonice, tel.: +420 800 331 177, e-mail: pruhonice@izomat.cz, www.izomat.cz Zdící 

materiály: WIENERBERGER, s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 383 826 111, e-mail: info@wienerberger.cz, www.wienerberger.cz,  

Xella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, tel.: +420 828 828, e-mail: ytonglinka.cz@xella.com, www.ytong.cz Střešní okna: Velux Česká republika, 

s.r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno, tel.: +420 531 015 511, e-mail: info.v-cz@velux.com, www.velux.cz Střechy a střešní konstrukce: ARRBO s.r.o., Týnická 

1522, 399 01 Milevsko, tel.: +420 724 923 223, e-mail: arrbo@arrbo.cz, www.arrbo.cz Tepelná čerpadla: Tepelná čerpadla IVT, s.r.o., Československého exilu 

2062/8, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel.: +420 800 488 488, e-mail: ivt@ivtcentrum.cz, www.cerpadla-ivt.cz Elektroinstalační materiál, elektrospotřebiče: 

ABB, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, tel.: +420 800 312 222, e-mail: kontakt@cz.abb.com, www.abb.cz Vytápění a větrání domů: Wolf Česká 

republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel.: +420 547 429 311, e-mail: info@wolfcr.cz, www.wolfcr.cz Komínové systémy: Schiedel, s.r.o., Horoušanská 

286, 250 81 Nehvizdy, tel.: +420 326 999 011, e-mail: schiedel@schiedel.cz, www.schiedel.cz Sanitární technika: Geberit spol. s r.o., Moravanská 85, 

619 00 Brno, tel.: +420 547 212 335, e-mail: sale.cz@geberit.com,www.geberit.com Geodetické práce: KM GEO s.r.o., Pařížská 1574/2, 415 01 Teplice, 

provozovna Přístavní 483/27, 400 07 Ústí nad Labem, tel.: +420 607 270 154, e-mail: km-geo@seznam.cz, www.km-geo.cz Stavební informace v tisku 

a na internetu: České Stavby.cz – Český Internet s.r.o., Kostelní 942/46, 370 04 České Budějovice 3, tel.: +420 388 903 111, e-mail: info@ceskestavby.cz, 

www.ceskestavby.cz NEXUS GROUP, s.r.o., V křovinách 1708/22, 147 00 Praha 4 - Braník, tel.: +420 731 154 407, e-mail: group@nexus.cz, www.nexus.cz

Kontaktní adresář fi rem najdete také na www.euroline.cz v sekci SPOLUPRÁCE/ADRESÁŘ - KONTAKTY.



14 © EUROLINE 2019

VÝSTAVBA ZDĚNÝCH RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE 

STAVBA BEZ STAROSTÍ 
PROJEKT – FINANCOVÁNÍ – STAVEBNÍ POVOLENÍ – VÝSTAVBA – KOLAUDACE 

SPLŇTE SI SVÉ PŘÁNÍ O NOVÉM DOMOVU!

+ BONUSY PRO VÁS
•  KONZULTACE PŘI VÝBĚRU TYPU DOMU¨

•  NEJVÝHODNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ

•  KONZULTACE NA POZEMKU

•  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

•  ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

•  PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

•  PROJEKT OSAZENÍ DOMU DO TERÉNU

•  STAVEBNÍ POVOLENÍ

•  VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ

•  VYTYČENÍ STAVBY

•  AUTORSKÝ DOZOR

•  NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ STAVBY

•  KOLAUDACE

•  FOTODOKUMENTACE Z PRŮBĚHU STAVBY

•  INTERIÉROVÝ DESIGN

•  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

Výstavba rodinného domu je složitý a náročný proces, který ale s naší stavební 
společností Prestige House CZ, s. r. o. není pro klienty složitým úkolem, ale příjemnou 
záležitostí. Stavební společnost, která je spolumajitelem společnosti EUROLINE BOHEMIA 
- projekty rodinných domů EUROLINE, nabízí řešení, jak bydlet ve vlastním domě 
Euroline „ Stavba bez starostí“. Pro naše klienty nabízíme nejen projekční činnost, ale 
i komplexní výstavbu našich rodinných domů s využitím kvalitních partnerů, kteří mají 
dlouholeté praktické zkušenosti s výstavbou rodinných domů Euroline. Výstavba se 
pro Vás stane příjemnou a zábavnou záležitostí.

BUNGALOV 1871
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VÝSTAVBA ZDĚNÝCH RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ

• MAXIMÁLNÍ KOMFORT
• OSOBITÝ PŘÍSTUP A FLEXIBILITA
• ŘEMESLNÁ KVALITA A PROVEDENÍ PRACÍ
• NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
• KVALITNÍ MATERIÁLY

• ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY
• VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
• NADSTANDARDNÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
• PEVNÁ CENA PO CELOU DOBU VÝSTAVBY
• VÝRAZNĚ VYŠŠÍ RYCHLOST REALIZACE DOMU

Na základě našich dlouholetých praktických zkušeností jak v projekční činnosti, tak i s desítkami realizovaných 
staveb Vám garantujeme:

www.stavby-domy.cz

VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU JE MNOHDY SLOŽITÝ A NÁROČNÝ PROCES, KTERÝ ALE S NAŠÍ 
STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ PRESTIGE HOUSE CZ, S. R. O. NENÍ PRO KLIENTY SLOŽITÝM ÚKOLEM, ALE 
PŘÍJEMNOU ZÁLEŽITOSTÍ. STAVEBNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ JE SPOLUMAJITELEM EUROLINE BOHEMIA 
SPOL. S R. O., NABÍZÍ ŘEŠENÍ, JAK BYDLE VE VLASTNÍM DOMĚ EUROLINE „STAVBA BEZ STAROSTÍ“. 
PRO NAŠE KLIENTY NABÍZÍME NEJEN PROJEKČNÍ ČINNOST ALE I KOMPLEXNÍ VÝSTAVBU NAŠICH 
RODINNÝCH DOMŮ S DLOUHOLETOU ZKUŠENOSTÍ A S VYUŽITÍM KVALITNÍCH MATERIÁLŮ, NOVÝCH 
INOVATIVNÍCH POSTUPŮ, ZARUČUJÍCÍ RYCHLOU A KVALITNÍ VÝSTAVBU. TAKOVÁTO STAVBA DOMU 
SE PRO VÁS STANE PŘÍJEMNOU ZÁBAVOU.

PREMIER 446 S GARÁŽÍ
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VÝSTAVBA ZDĚNÝCH RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ

• VÍTEJTE VE SVĚTĚ KOMPLEXNÍHO A PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU K INVESTORŮM
• NEČEKEJTE SE STAVBOU RODINNÉHO DOMU
• SPLŇTE SI S NÁMI SNY O NOVÉM DOMOVU
• MY STAVÍME, VY RELAXUJETE

BUNGALOV 1471 S GARÁŽÍ

www.stavby-domy.cz



17RODINNÉ DOMY EUROLINE

VÝSTAVBA ZDĚNÝCH RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ

www.stavby-domy.cz

NA ZÁKLADĚ NAŠICH DLOUHOLETÝCH PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ JAK V PROJEKČNÍ ČINNOSTI, TAK 
I S DESÍTKAMI REALIZOVANÝCH STAVEB VÁM GARANTUJEME:

KOMPAKT 504 S GARÁŽÍ

• MAXIMÁLNÍ KOMFORT
• ÚSPORA VAŠEHO ČASU
• OSOBITÝ PŘÍSTUP A FLEXIBILITA
•  ŘEMESLNÁ KVALITA A PROVEDENÍ PRACÍ
• NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
• KVALITNÍ MATERIÁLY

• ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY
• VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
• NADSTANDARDNÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
• PEVNÁ CENA PO CELOU DOBU VÝSTAVBY
•  VÝRAZNĚ VYŠŠÍ RYCHLOST REALIZACE 

DOMU
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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY (PENB)
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Rodinný d m

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY 
Rodinný d m 

 

dle Vyhl. 78/2013 Sb. 

Energetický specialista: 

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 
energetický specialista 
MPO, íslo 629 ze dne 24.07. 2009 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY JE POTŘEBNÝ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
(OHLÁŠKU)

CO JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)?

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje energetické vyhodnocení budovy z hlediska následujících kritérií:
• celková primární energie za rok,
• neobnovitelná primární energie za rok,
• celková dodaná energie za rok,
• dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
• průměrný součinitel prostupu tepla,
• součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
• účinnost technických systémů.

Někdy bývá průkaz energetické náročnosti budovy označován veřejností také jako „energetický štítek budovy“.
 
Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. obsahuje:
• protokol průkazu energetické náročnosti budovy
• grafi cké znázornění průkazu energetické náročnosti budovy. 

Transparentním způsobem tak ukáže celkové množství energie dodané do budovy za rok. Porovnáním s takzvanou referenční budovou je stanovena třída, 
ve které se budova pohybuje. Tříd je celkem 7 (A až G), přičemž A až C jsou z pohledu vyhl. 78/2013 Sb. vyhovující. Kategorie D až G jsou nevyhovující.

Kdo je oprávněn vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?
Průkaz energetické náročnosti budovy může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 odst. 1) písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., která je 
přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností jeho vypracování.
 
Kdy je nutné opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?
Povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti budovy má stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek v případech uvedených 
v § 7a zákona č. 406/2000 Sb. při výstavbě nové budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových 
budov, při větších změnách dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu budov nebo jejich ucelených částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala 
povinnost zpracovat průkaz podle zákona č. 406/2000 Sb.
 
Kolik stojí průkaz energetické náročnosti budovy?
Průkaz energetické náročnosti budovy dodaný k projektu EUROLINE BOHEMIA je určen pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby a jeho 
cena je od 3 900,- Kč.



�������������	�
�����������������������������

��������	�
�������

��������������

���������
�����������

� 
�����������
�������

!�
"������#�
 ��$��

���"%	����
���������

&��
��'
���
�"	�
'� $�
��
���������������

!"(��"�'���"�'� $�
��
 "����������������)��'

������������	����

 *+�,

��� ��� ���� ��� !"#�$%�

&'����(������
 , , , )*)+

,�������������
��-�
.

&/�0
������ )*)+

���#�1���21

kompaktní+LED
100 0,3

�������������	�
�����������������������������

���������	
���
���	�����
����	�����
������	���	����������	��������
�
�������������	�	�	���	�������
���������������������������� 	��
�
�����

���	����������������

!�����	�������	���	������

"�������������
�������	�	���	
���#���$�
��	�	����

��%&'

(����������
�������	�	�)���

���	���

*�������
����������
�	�	����
	�	����

+	�	���
 	������

��������
������������

����������
������������

����������
������������

,����� 	�����	�����
�
������������

,����������
�����
�������

&���
����	���������

'�	��	��
�������	

��������������
���
�����������������

�������������������������� �
�
����

!
��������
����� �������������������

"��
���
���������������������

���#�$%�&�$'

ano ne ne ano

ano ne ne ano

ano ne ne ano

V rámci pr kazu energetické náro nosti je navržena výroba elektrické energie 
prost ednictvím solárních fotovoltaických kolektor  o ploše 20 m2. Dále je 
navrženo tepelné erpadlo typu vzduch-voda jako zdroj pro vytáp ní a oh ev 
TUV.Opat ení je dob e realizovatelné, má p ínos z hlediska snížení 
ekologického zatížení a má vhodnou ekonomickou návratnost.Pozn.: 
Náležitosti pr kazu energetické náro nosti budovy upravuje p edpis . 78 /2013 
Sb, Vyhláška o energetické náro nosti budov.  Veškeré doporu ené opat ení 
jsou pouze legislativní povinností energetického specialisty a jejich uskute n ní 
není pro stavebníka nijak závazná.

14.7.2017

Ing. Petr Suchánek
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Obvodová st na 0,30 -

Podlaha 0,45 -

Strop pod p dou 0,30 -

Okno 1,50 -

Dve e 1,70 -

Tepelné vazby - -

Budova jako celek
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NÍZKOENERGETICKÝ DŮM
VARIANTA KATALOGOVÉHO RODINNÉHO DOMU
S NIŽŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE

ENERGIE V DOMĚ 
Slovo energie se dotýká každého z nás. Klima na naší zemi ovlivňuje každý člověk právě spotřebovanou energií využitou pro sebe. Zdroje energií jsou omezené a proto jejich cena 
neustále stoupá. A je velký předpoklad, že stoupat i bude. Každý z nás může ovlivnit spotřebu energie a jsme to my, kteří rozhodujeme, kolik energie spotřebujeme.
Energii, která je ekologicky nezávadná a zároveň za ni neplatíme je energie, kterou nám poskytuje Slunce. Právě mezi domy, které se snaží v co největší míře využít sluneční energii 
patří nízkoenergetické, pasivní domy a aktivní domy. Z veškeré energie, kterou spotřebujeme v našich domácnostech je podle statistik okolo 60% na vytápění. Budovy v členských 
státech Evropské unie spotřebují až 40% z celkové energie. Proto je stále větší zájem o energeticky optimalizované řešení domu.
V případě, že Vám nechybí fi nanční prostředky a chcete snížit spotřebu energie oproti té, co předepisují normy - můžete si už při výběru projektu zvolit variantu s kvalitnějšími 
tepelněizolačními vlastnostmi domu a s kvalitnějším vybavením technologie.

Nabízíme Vám domy ve standardu nízkoenergetického domu
a ve standardu pasivního domu.

Důvodů, které ovlivňují spotřebu energie pro vytápění, je více:
•  tvar domu (jednopodlažní, vícepodlažní.. kompaktní, členěný...)
•  pozemek (lokalita, orientace vůči světovým stranám, zastínění..)
•  kvalita materiálů, ze kterých je dům postavený
•  použitá technologie v domě
•  a další

Jak můžeme ovlivnit spotřebu energie v domě:
•  vhodným výběrem pozemku
•  vhodným výběrem domu a správným otočením vůči světovým stranám
•  zlepšením tepelně – technických vlastností objektu (zateplení, výměna oken, doplnění izolace do střechy...)
•  zvolením si vhodného technického zařízení pro vytápění (tepelné čerpadlo, solární energie, biomasa, plyn)
•  využitím energie, kterou z  domu vypouštíme větráním  na předehřátí přicházejícího vzduchu  řízeným větráním – rekuperací  (z  hygienického hlediska je nutné vyměnit 

v místnosti vzduch jednou za dvě hodiny)

Je vždy individuální, jak docílit optimálního řešení. Závisí to od vícero vstupů a dle požadavků stavebníka. Při správném rozhodování hraje roli nejen cena, kterou budeme platit za 
vytápění, ale také vstupní náklady na výstavbu domu.

DŮM V ZÁKLADNÍM STANDARDU 
Rodinné domy Euroline v základním standardu splňují všechny kritéria vyplývající z teplotechnických norem, a platné legislativy. Předpokládaná spotřeba energie je uváděna 
u každého domu. Je to hodnota, která říká, kolik energie v kWh se spotřebuje v domě za jeden rok na jeden m2. Celkovou spotřebu v domě musíme vynásobit celkovou 
podlahovou plochou. 

ÚNIKY TEPLA ZACHYCENÉ TERMOVIZNÍ KAMEROU:

Nízkoenergetický dům                          Standardní dům
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DŮM VE STANDARDU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU
Optimálním řešením v našich podmínkách se jeví nízkoenergetický dům. Dům se považuje za nízkoenergetický, pokud hodnota měrné potřeby tepla na vytápění nepřekročí 50 kWh/ 
m2 za rok. Vzhledem k tomu, že nevíme, ve které oblasti si chcete Váš nízkoenergetický dům postavit a tedy není možné předem určit, kolik energie ve skutečnosti spotřebujete - 
nabízíme Vám dům v nízkoenergetickém standardu, který splňuje nasledující kritéria.

STANDARD NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU
Stavební část
•  Zateplení stěny   U= 0,15 W/m2 K
•  Zateplení podlah   U= 0,22 W/m2 K
•  Zateplení střechy  U= 0,10 W/m2 K
•  Okna  U= 0,80 W/m2 K

MĚRNÁ SPOTŘEBA ENERGIE ZA ROK (kWh/m2)

CENA DOMU
Úprava projektu si vyžádá zvýšené fi nanční nároky o 10% až 20% oproti standardnímu provedení.  
Náklady na vytápění Vám mohou klesnout o 40 až 60%. Například Praktik 97 ve verzi NÍZKOENERGETICKÝ DŮM bude 
o 12% dražší než základní verze ve standardním provedení.

CENA PROJEKTU ve standardu nízkoenergetického domu: cena Projektu (28 590 Kč) + 15 130 Kč (záloha: 21 860 Kč)

TERMÍN DODÁNÍ: 9 týdnů

SCHÉMA NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

0

50

100

150

200

250

300

●  vytápění
●  teplá voda
●  elektřina – domácí spotřebiče
●  elektřina – vaření

Technologické vybavení
•  Podlahové vytápění
•  Tepelné čerpadlo (vzduch – voda), 

alternativně plynový kondenzační kotel a krb

sluneční kolektor

prosklená stěna
s letními žaluziemi

přívod vzduchu

sluneční záření

přívod vzduchu

odvod vzduchu

zateplená severní stěna

rekuperace

odvod vzduchu

Stávající budovy                            Novostavby                       Nízkoenergetický dům              Energeticky pasivní dům  

všechny ceny jsou s DPH
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DOMY VE STANDARDU ROKU 2020, KTERÉ VYROBÍ VÍCE ENERGIE, NEŽ 
SPOTŘEBUJÍ. DOMY NOVÉ GENERACE, KTERÉ ŠETŘÍ ENERGII, ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A PŘITOM POSKYTUJÍ PŘÍJEMNÉ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA.

AKTIVNÍ DŮM

Společnost Euroline, jako lídr na trhu s rodinnými domy, si uvědomuje svou odpovědnost k životnímu prostředí a proto nabízí „DOMY TŘETÍHO TISÍCILETÍ“ – řadu AKTIV.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov hovoří také o tom, že je třeba přijmout opatření s cílem snížení 
energetické náročnosti a emisí oxidu uhličitého. Za tímto účelem by členské státy měly vypracovat vnitřní plány na zvýšení počtu budov s téměř „nulovou spotřebou energie“ do 
roku 2020. Denně slyšíme o domech nízkoenergetických, dokonce i o pasivních, ale že by bylo možné již dnes z dnešních reálně dostupných technologií postavit dům aktivní? Ano, 
je to možné a důkazem toho je zcela reálný projekt takového domu, na který si u nás za zcela standardních podmínek můžete zakoupit projektovou dokumentaci a do roku v něm 
můžete bydlet.
Budovy nové generace, které šetří energii a životní prostředí a přitom poskytují příjemné a zdravé klima. K realizaci takovéhoto domu je třeba využít souhru architektonického 
návrhu, optimálně využívajícího podmínky daného prostředí a moderních technologií přenesených do kvalitních výrobků.



AKTIV je aktivní ve spotřebě energie, to znamená, že v průběhu kalendářního roku více 
energie udělá než spotřebuje!
Aktivně se chová k provozu domu díky inteligentnímu systému řízení, který kontroluje 
a plně automaticky řídí i vytápění, chlazení, výměnu čerstvého vzduchu, osvětlení, 
spouštění a zvedání žaluzií (podle potřeby denního osvětlení a insolace).

V neposlední řadě umožňuje aktivní  způsob života tím, že Vám šetří čas a  zcela 
automaticky řídí provoz celého domu za Vás. Pokud chcete zasáhnout nebo přestavět 
některé údaje v řízení, můžete to udělat buď na místě na centrálním ovládacím panelu 
nebo pokud jste na služební cestě nebo na dovolené, můžete tak učinit přes internet z 
jakéhokoli počítače nebo dokonce i přes Váš I-Phone. Jak to udělat, abychom se doma 
cítili dobře, mohli jsme si dopřát krásný výhled a přitom  spotřebovali na vytápění jen 
minimum energie? Nechme přírodu, ať to udělá za nás. Pusťme slunce do našich domů 
a využijme teplo i světlo slunečních paprsků. 

Díky těmto výrobkům může mít i Váš dům velké prosklené plochy, které výborně 
tepelně izolují a ještě k tomu využívají pasivní solární zisky k zahřátí interiéru. K ochraně 
soukromí poslouží vnitřní rolety a žaluzie, úniku tepla zabrání venkovní rolety z nabídky 
VELUX, regulaci větrání a stínění i v nepřítomnosti obyvatel umožní systém domácí 
automatizace. 
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Rodinný dům AKTIV je vytápěný nízkoteplotním podlahovým vytápěním.
Zdrojem tepla na vytápění a přípravu teplé pitné vody bude centrální větrací jednotka 
(obsahuje tepelné čerpadlo vzduch – voda).
Doplňkovým zdrojem tepla bude v extrémních zimních teplotách krbová vložka.
Větrání je zabezpečené mechanickým větráním s rekuperací tepla.

AKTIV je aktivní ve výrobě elektrické energie, kterou zajišťuji vysokovýkonné fotovoltaic-
ké články, které nám zaručují vysoké roční energetické výnosy a zásobují elektřinou celý 
dům. Přebytečnou vyrobenou energii je možné odevzdat do rozvodné sítě. V projektu je 
navržena predpříprava na připojení fotovoltaiky. Aktivní dům je napojen i na klasickou 
elektrickou přípojku, která ho napájí elektřinou v době, kdy fotovoltaika neprodukuje 
dostatečné množství elektřiny.



24 © EUROLINE 2019

Sledujeme, že globální klimatické podmínky se mění. Přírodní katastrofy, záplavy, vichřice se stávají naší každodenní realitou. 

Z  tisku a ostatních médií  jsme se mohli dozvědět, že při silných bouřkách 
dosahovala síla větru až 110 km/hodinu, na našich horách až  kolem 160 km/
hod. V několika  případech byly bouře doprovázeny i tornádem.Ještě silnější 
nárazy větru byly zaznamenány v okolních státech.

Výstavba rodinného domu je v našich podmínkách většinou celoživotní 
investicí. Rodinný dům stavíme na několik desetiletí. Má význam v dnešní 
době, kdy se klimatické poměry mění 10x rychleji než stavební normy, 
spoléhat v případě přírodní katastrofy na velmi těžce vymahatelné plnění 
pojistné události?! Nebo si připlatit a mít záruku, že ten můj dům, i když 
ostatní „spadnou“, vydrží? Toto rozhodnutí necháme na každém z Vás.

Euroline opět reaguje na tuto skutečnost a nabízí: na speciální 
objednávku Vám vypracuje variantu katalogového rodinného domu 
se zesílenými nosnými konstrukcemi, který bude ODOLNÝ proti těmto 
extrémům přírody.

ODOLNÝ DŮM
VARIANTA KATALOGOVÉHO RODINNÉHO DOMU SE ZESÍLENÝMI NOSNÝMI KONSTRUK-
CEMI ODOLNÝMI VŮČI EXTRÉMŮM PŘÍRODY [SNÍH, VÍTR, ZEMĚTŘESENÍ, OHEŇ]



25RODINNÉ DOMY EUROLINE

Zásahy do projektu odolného domu
•  zesílení základů
•  doplnění železobetonových monolitických sloupů v obvodových nosných stěnách
•  doplnění železobetonových monolitických táhel v úrovni ztužujících věnců když je objekt bez stropu 
•  zesílení nosné konstrukce dřevěného krovu nebo monolitického stropu pro domy s plochou střechou 
•  zesílení detailů kotvení dřevěného krovu na vyšší svislé a vodorovné zatížení 
•  zvýšení požární odolnosti rodinného domu 

CENA DOMU
Změnou na odolný dům se zvýší rozpočtové náklady domu o 4 až 10% oproti ceně domu ve standardním provedení. 
Například Bungalov 1171 ve variantě Odolný dům bude o 4,4% dražší, než základní verze v standardním provedení.

CENA PROJEKTU: cena Projektu (28 590 Kč) + 10 590 Kč (záloha na projekt: 19 590 Kč)

TERMÍN DODÁNÍ: 7 týdnů

EUROLINE   STANDARDNÍ DŮM   ODOLNÝ DŮM 

Všeobecně   z hlediska statiky splňuje všechny požadavky platných 
norem a platné legislativy

  je schopen odolávat zvýšenému zatížení
       - nad hodnoty požadované platnými normami

Sníh •  navržený pro III. sněhovou oblast (EC1)
•  odolá 30cm tloušťce mokrého sněhu nasáknutého vodou 

(1,50kN/m2) což je průměrné zatížení sněhem pro území 
SR a ČR

•  navržený pro V. sněhovou oblast

•  odolá 50cm tloušťce mokrého sněhu nasáknutého vodou 
(2,50kN/m2) 

Vítr •  odolává zatížení větrem na průměrnou základní rychlost 
větru na našem území 95km/h, resp. 26m/s (dle EC1) 
(vodorovné zatížení stavby je 1,63 kN/m2)

•  bude schopen bez problému odolávat zvýšení zatížení 
větrem až do 140km/h, resp. 39 m/s (dle EC1), co 
je maximální základní rychlost větru na našem území 
(vodorovné zatížení stavby je 2,44 kN/m2)

Zemětřesení •  většina našeho území patří do 6° (12-stupňové stupnice 
MSK-64) s návrhovým seismickým zrychlením 0,78 m/s2 
(dle EC8), kde není povinné ověřovat návrh jednoduchých 
zděných staveb na bezpečnost proti zemětřesení

•  vysvětlení:  6° až 7° 12-stupňové stupnice 
MSK-64 odpovídá 5° stupni Richterovy stupnice

•  bude odolávat zemětřesení na 7° (dle 12-stupňové 
stupnice MSK-64), proto jsou navrženy konstrukční 
opatření, což je zesílení stavby svislými monolitickými 
sloupy zakomponovanými do obvodového zdiva a doplnění 
vodorovných tahových prvků, pokud je objekt bez stropu

Oheň •  rodinný dům z hlediska požární ochrany je dle počtu 
podlaží a materiálu zařazen do I-III. stupně požární 
bezpečnosti, kde nosné, nenosné konstrukce a stropy musí 
odolávat ohni po dobu 30 min. a více

•  zděné nosné a nenosné stěny mají požární odolnost od 30 
min.

•  dřevěný krov je zařazen do hořlavého konstrukčního 
systému

•  sádrokartonový podhled odolává ohni 15 min.

  dle přání zákazníka a dle rozměrů RD, počtu podlaží a 
použitých materiálů lze navrhnout:

•  betonové  sloupy s požární odolností  až 120 min.
•  dřevěný krov s protipožárním nátěrem  zařazený do 

nesnadno hořlavého  systému
•  protipožární sádrokartonový podhled odolávající ohni 

45-60 min.
•  podlahy zateplené minerálně-čedičovou vlnou - 

nehořlavé 

POROVNÁNÍ

všechny ceny jsou s DPH

BUNGALOV 1977 VILA 1964
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 VYTÁPĚNÍ  
• řízení vytápění ve 21 nezávislých zónách (místnostech)
• ovládání radiátorů i podlahového topení 
 (teplovodních i elektrických)
• řízení časovými programy a režimy
• automatické i manuální ovládání
• ovládání zdrojů tepla a oběhových čerpadel

 ZABEZPEČENÍ
• komplexní systém zabezpečení domu a ochrany jeho obyvatel
• integrované elektronické zabezpečovací zařízení s požární 
 signalizací
• detektory pohybu PIR, magnetické kontakty, detektory kouře
• ovládání pomocí nástěnné klávesnice, magnetické karty,  
 mobilního telefonu
• GSM komunikátor s možností propojení s PCO
• detektor zaplavení uzavře přívod vody v případě havárie
• detektor intenzity větru vytáhne žaluzie při silném větru

 OSVĚTLENÍ A SPÍNÁNÍ
• ovládání 58 okruhů osvětlení
• všechny druhy světel – žárovky, zářivky, LED i RGB světla
• spínaná i stmívaná světla
• světelné scény
• ovládání časovými programy nebo dle intenzity osvětlení

INTELIGENTNÍ DŮM
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ DOMU –  SPOJUJE DOPOSUD ZDÁNLIVĚ NESLUČITELNÉ – 
POKROČILÉ FUNKCE, JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A NÍZKOU CENU.

• multifunkční vypínače pracující s bezpečným napětím
• bezpečné ovládání zásuvek a spotřebičů

 STÍNĚNÍ A POHONY
• 16 okruhů rolet nebo žaluzií
• ovládání multifunkčními  vypínači (jeden vypínač může ovládat 
 světlo i roletu)
• ovládání časovými programi, scény stínění
• automatické ovládání dle intenzity osvětlení, venkovní teploty 
 nebo síly větru
• ovládání garážových vrat nebo příjezdových bran

 VĚTRÁNÍ
• inteligentní řízení větrání a rekuperace
• přímá integrace do některých rekuperačních jednotek (náhrada 
 vlastní řídící jednotky)
• řízení manuálně nebo automaticky na základě relativní vlhkosti 
 vzduchu nebo obsahu CO

2

 ENERGIE
• 8 okruhů měření spotřeby nebo výroby energií
• elektrická energie, plyn, voda
• statistické údaje o spotřebě
• reakce na překročení limitu výroby nebo spotřeby
• možnost notifi kace na mobilní telefon

INTELIGENTNÍ DŮM nabízí úsporné řízení vytápění pro systémy s jakýmkoliv ovladatelným zdrojem tepla (tepelné čerpadlo, plynový kotel, 
všechny elektrické topné systémy), komfortní ovládání osvětlení včetně stmívání, elektronické zabezpečovací zařízení s požární signalizací, 
bezpečné ovládání zásuvek a spotřebičů, centrální ovládání rolet a žaluzií nebo inteligentní řízení větrání a rekuperace. Funkce mohou být 
vzájemně provázány a zajistit tak maximální využití všech použitých prvků. 

FUNKCE SYSTÉMU

MOŽNOSTI
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Ovládání je tak jednoduché a intuitivní, že jej zvládne každý, 
kdo dokáže ovládat mobilní telefon. Celý systém lze ovládat jak 
manuálně, tak i automaticky. Manuální ovládání lze provádět 
buď pomocí nástěnných vypínačů, nebo prostřednictvím 
počítače, tabletu a mobilního telefonu, kde lze nastavovat i 
parametry automatického ovládání. Automatické ovládání je 
pak řízeno buď časovými programy, nebo na základě vstupů 
ze senzorových prvků jako jsou snímače teploty, osvětlení, 
vlhkosti nebo obsahu CO2 ve vzduchu.

Inteligentní dům je natolik variabilní a modulární, že má každý 
možnost vybrat si přesně takovou konfi guraci, která mu nejvíce 
vyhovuje. Nekupujete nic, co nechcete nebo nevyužijete. Cena 
se odvíjí dle Vašeho přání.

OVLÁDÁNÍ

CENY

CENA DOMU
Instalace inteligentního systému si vyžádá zvýšené 
fi nanční nároky přibližně o 1,3% až  4% oproti ceně 
domu s klasickou elektroinstalací.
Příklad: Rodinný dům OPTIMAL 1039 bude ve verzi 
s inteligentní elektroinstalací o  3,5% dražší, než 
ve standardu s klasickou elektroinstalací.

PŘÍPLATEK (k ceně  projektu 28 590 Kč s DPH):
dle požadovaného rozsahu již od 9 590 Kč
(záloha na projekt: 50%) již od 19 090 Kč

TERMÍN DODÁNÍ: 8 týdnů

Poznámka:
Projekt inteligentního domu – inteligentní elektro-
instalace - je možné realizovat v kombinaci s libovol-
nými dalšími typy domů jako jsou nízkoenergetické 
či pasivní domy a pod.

ENERGETICKÁ
CERTIFIKACE
HODNOCENÍ ENERGETICKÉ
HOSPODÁRNOSTI BUDOVY

PŘEDPOKLÁDANÁ
SPOTŘEBA ENERGIE

Předpokládaná hodnota roční spotřeby energie na provoz budovy 
představuje předpokládanou hodnotu energie, kterou je třeba dodat do 
budovy pro provoz otopné soustavy, přípravu teplé užitkové vody, osvětlení 
a příp. i mechanického větrání za účelem zajištění požadovaných parametrů 
vnitřního prostředí.
Hodnota této měrné roční spotřeby energie je v případě typového projektu 
stanovena pro normativní klimatické podmínky a nezohledňuje konkrétní 
umístění budovy a její orientaci ke světovým stranám.  Tato hodnota může být 
upřesněna pouze na základě konkrétního umístění budovy a na základě dílčích 
změn projektu, které byly případně pro klienta učiněny.
Hodnocení objektu dle vyhl. 78/2013 Sb. nesouvisí s  hodnocením 
nízkoenergetických a pasivních domů. Jedná se o samostatné hodnocení 
porovnávající objekt s tzv. referenční budovou.
Na základě konkrétního umístění budovy a provedených změn projektu je 
možné přesně stanovit měrnou roční potřebu energie na vytápění, podle které 
je možné budovu považovat buď za pasivní, nízkoenergetickou či hospodárnou.
Příslušnost budovy k dané kategorii z hlediska energetické náročnosti je třeba 
prokázat specializovaným odborným posudkem, který je možné vypracovat 
pouze pro konkrétní lokalitu a pro konkrétním stavební materiály a technologie, 
které byly při výstavbě budovy použity.

PRŮKAZ ENB

za 3 900 Kč

Energetická certifi kace je hodnocení energetické hospodárnosti budovy dle 
vyhl. 78/2013 Sb. Od 1.1.2009 musí mít každá novostavba průkaz energetické 
náročnosti budov (ENB). Průkaz ENB se skládá z protokolu budovy a grafi ckého 
znázornění energetické náročnosti. Transparentním způsobem tak ukáže 
celkové množství energie dodané do budovy za rok. Porovnáním s takzvanou 
referenční budovou je stanovena třída, ve které se budova pohybuje. Tříd je 
celkem 7 (A až G), přičemž A až C jsou z pohledu vyhl. 78/2013 Sb. vyhovující. 
Kategorie D až G jsou nevyhovující.

Průkaz ENB má platnost 10 let a mohou ho provádět proškolení a přezkoušení 
odborníci. Certifi kace je povinná nejen u novostaveb, ale i při větších 
rekonstrukcích dokončených staveb, při prodeji či nájmu budov.
Průkaz ENB dodaný k projektu EUROLINE je určen pro vydání stavebního 
povolení  nebo ohlášení stavby.



28 © EUROLINE 2019

BUNGALOV 1680 strana 103

BUNGALOV 1381strana  135

RODINNÉ   DOMY JSOU USPOŘÁDANÉ  VZESTUPNĚ PODLE CENY DOMU NA KLÍČ
MŮŽETE SI VYBRAT Z 546 PROJEKTŮ RODINNÝCH DOMŮ

PŘEHLED PROJEKTŮ DOMŮ PODLE CENY

BUNGALOV 1083 strana 180BUNGALOV S 1405strana 76 BUNGALOV 1073 strana 190 strana 248BUNGALOV 70

AKTUAL 420 strana 61 PRAKTIK 1615 strana 319 BUNGALOV 1081 strana 182 AKTUAL 920 strana 54

AKTUAL 20 strana 66

BUNGALOV 1470 strana 131

BUNGALOV 1087 strana 176

BUNGALOV 65 strana 250

BUNGALOV 1171 strana 174

BUNGALOV 666 strana 241

BUNGALOV 1181 strana 164

PRAKTIK 1617 strana 317 BUNGALOV 976 strana  199

BUNGALOV 1373strana  143

BUNGALOV 1177 strana 168

BUNGALOV 1378strana  138

BUNGALOV S 1402 strana 79

BUNGALOV S 1411strana 70

BUNGALOV S 1403strana 78

BUNGALOV S 1406 strana 75

BUNGALOV S 1503 strana 67

BUNGALOV S 1401strana 80

BUNGALOV S 1404strana 77 BUNGALOV S 1502 strana 68

AKTUAL 421 strana 60

BUNGALOV 1070 strana 193 BUNGALOV 1384 strana 132BUNGALOV S 1410 strana 71BUNGALOV S 1407 strana 74

BUNGALOV S 1408strana 73

BUNGALOV S 1409strana 72

  od 1 700 000 Kč do 3 000 000 Kč s DPH

BUNGALOV 1978 strana 83

NEW

PRAKTIK 58 strana 437

A

AKTUAL 17 strana 392

A

KOMPAKT 501 strana 430

A

RELAX 811 strana 451

A

BUNGALOV 1382 strana 134

BUNGALOV S 1501 strana 69

PRAKTIK 1616 strana 318
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  od 3 000 000 Kč do 3 500 000 Kč s DPH

BUNGALOV 1679 strana 104BUNGALOV 1673 strana 110

AKTUAL 23 strana 65

AKTUAL 520 strana 58

BUNGALOV 1380 strana 136

PRAKTIK 1515 strana 321

BUNGALOV 1581 strana 113

BUNGALOV 1082 strana 181

BUNGALOV 963 strana 210AKTUAL 621 strana 55

BUNGALOV 1183 strana 162 BUNGALOV 1078 strana 185

BUNGALOV 567 strana 224

JUNIOR 527 strana 272 BUNGALOV 762 strana 237 BUNGALOV 1675 strana 108

BUNGALOV 1580 strana 114

KOMPAKT 600 strana 286

JUNIOR 49 strana 415

A

AKTUAL 26 strana 64

BUNGALOV 1184 strana 161 BUNGALOV 1080 strana 183 BUNGALOV 972 strana 203

AKTUAL 522 strana 56 BUNGALOV 960 strana 213AKTUAL 29 strana 392

A

BUNGALOV 1280 strana 149 BUNGALOV 1182 strana 163

BUNGALOV 966 strana 208 JUNIOR 54 strana 276 AKTUAL 521 strana 57

BUNGALOV 1072 strana 191BUNGALOV 1474 strana 127

BUNGALOV 1674 strana 109

KOMPAKT 502 strana 288

BUNGALOV 883 strana 214

BUNGALOV 1475 strana 126

BUNGALOV 1678 strana 105

BUNGALOV 1178 strana 167

BUNGALOV 1576 strana 118BUNGALOV 1471 strana 130

BUNGALOV 1472 strana 129

BUNGALOV 1574 strana 120

KLASIK 103 strana 418

A

BUNGALOV 1571 strana 123

BUNGALOV 961 strana 212 PRAKTIK 77 strana 439

A

KOMPAKT 401 strana 289RELAX 813 strana 452

A

BUNGALOV 72 strana 395

A
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PRAKTIK 81 strana 337

BUNGALOV 869 strana 226

BUNGALOV 75 strana 247 KLASIK 99 strana 279

KOMPAKT 47 strana 290

BUNGALOV 1172 strana 173

KOMPAKT 504 strana 287

BUNGALOV 962 strana 211

BUNGALOV 1275 strana 154 BUNGALOV 1578 strana 116

BUNGALOV 1281 strana 148 BUNGALOV 1473 strana 128

BUNGALOV 667 strana  240 BUNGALOV 1085 strana 178

JUNIOR 528 strana 271BUNGALOV 1077 strana 186BUNGALOV 765 strana 234

BUNGALOV 1672 strana 111

KOMPAKT 601 strana 285

BUNGALOV 1671 strana 112

BUNGALOV 1677 strana 106

BUNGALOV 1074 strana 189

KOMPAKT 40 strana 292

VILA 1251 strana 374

PRAKTIK 78 strana 338

BUNGALOV 1375 strana 141

BUNGALOV 74 strana 396

A

BUNGALOV 1277strana  152

BUNGALOV 1173 strana 172JUNIOR 53 strana 416

A

VILA 1652 strana 363

BUNGALOV 1873 strana 94

VILA 1653 strana 362

JUNIOR 627 strana 269

BUNGALOV 1176 strana 169

BUNGALOV 1377 strana 139 BUNGALOV 467 strana 245

BUNGALOV 977 strana 198 AKTUAL 422 strana 59

BUNGALOV 974 strana 201

JUNIOR 50 strana 277

BUNGALOV 73 strana 395

A

KLASIK 113 strana 420

A

JUNIOR 727 strana 417

A

PRAKTIK 60 strana 437

A

AKTUAL 30 strana 393

A

KOMPAKT 701 strana 431

A

BUNGALOV 1977 strana 84

NEW

  od 3 500 000 Kč do 3 900 000 Kč s DPH
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PRAKTIK 61 strana 340 BUNGALOV 763 strana 236

RUSTIKAL 407 strana 344

OPTIMAL 1039 strana 311

KOMPAKT 602 strana 284

BUNGALOV 1250 strana 160

BUNGALOV 1271 strana 158

RUSTIKAL 508 strana 343

JUNIOR 430 strana 273

AKTUAL 37 strana 62JUNIOR 529 strana 270 BUNGALOV 1076 strana 187

BUNGALOV 1180 strana 165 BUNGALOV 1379 strana 137BUNGALOV 967 strana 207

BUNGALOV 1279 strana 150 PRAKTIK 614 strana 333

KOMPAKT 41 strana 428

A

BUNGALOV 979 strana 196

BUNGALOV 867 strana 228 KLASIK 460 strana 278

KOMPAKT 42 strana 291

BUNGALOV 1676 strana 107

OPTIMAL 1641 strana 302

BUNGALOV 1075 strana 188

BUNGALOV 764 strana 235BUNGALOV 968 strana 206

KOMPAKT 702 strana 283

KOMPAKT 1100 strana 281

BUNGALOV 1079 strana 184

KOMPAKT 503 strana 430

A

AKTUAL 33 strana 393

A

PRAKTIK 63 strana 438

A

PRAKTIK 84 strana 440

A

KLASIK 104 strana 418

A

PRAKTIK 514 strana 443

A

PRAKTIK 83 strana 439

A

PRAKTIK 717 strana 446

A

AKTUAL 36 strana 394

A

KOMPAKT 45 strana 429

A

DOMINANT 114 strana  404

A

PRAKTIK 716 strana 446

A

BUNGALOV 668 strana 399

A

BUNGALOV 768 strana 401

A

BUNGALOV 865 strana 230 KLASIK 108 strana 419

A

BUNGALOV 1376 strana 140

BUNGALOV 1874 strana 93

KOMPAKT 1101 strana 280

BUNGALOV 1976 strana 85

NEW

NEW

BUNGALOV 1973 strana 88

NEW

BUNGALOV 1979 strana 82

NEW

BUNGALOV 1878 strana 89

KOMPAKT 44 strana 429

A

BUNGALOV 1975 strana 86

NEW
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BUNGALOV 973 strana 202

VILA 853 strana 384

PRAKTIK 97 strana 336

BUNGALOV 1573 strana 121

BUNGALOV 881 strana 216

BUNGALOV 1577 strana 117

BUNGALOV 672 strana 238

BUNGALOV 874 strana 222

  od 3 900 000 Kč do 4 300 000 Kč s DPH

BUNGALOV 1374 strana 142

PRAKTIK 616 strana 332

BUNGALOV 971 strana 204 PRAKTIK 64 strana 339

PREMIER 446 strana 341

BUNGALOV 1372 strana 144

BUNGALOV 569 strana 243

BUNGALOV 1383 strana 133

BUNGALOV 1174 strana 171

BUNGALOV 1084 strana 179

BUNGALOV 1086 strana 177

BUNGALOV 964 strana 209 BUNGALOV 1871 strana 96

EKOLINE 433 strana 413

A

AKTUAL 35 strana 394

A

KLASIK 112 strana 420

A

AKTUAL 39 strana 394

A

BUNGALOV 670 strana 400

A

LINIA 453 strana 433

A

BUNGALOV 769 strana 401

A

PRAKTIK 714 strana 445

A

PRAKTIK 715 strana 446

A

AKTUAL 34 strana 393

A

AKTUAL 27 strana 63

VILA 1052 strana 379

KOMPAKT 43 strana  428

A

VILA 1753 strana 359

VILA 1751 strana 361 

BUNGALOV 1681 strana 102

EKOLINE 273 strana 265

JUNIOR 52 strana 415

A

BUNGALOV 568 strana 399

A

KLASIK 101 strana  418

A

BUNGALOV 1071 strana 192

BUNGALOV 1974 strana 87

NEW

RUSTIKAL 10 strana 454

A

KOMPAKT 801 strana 431

A

RUSTIKAL 12 strana  455

A

RELAX 812 strana 452

A

BUNGALOV 67 strana 395

A
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PRAKTIK 1614 strana 320

OPTIMAL 1643 strana  300OPTIMAL 1538 strana 307

BUNGALOV 1371 strana 145

BUNGALOV 1773 strana 99

BUNGALOV 1175 strana 170

BUNGALOV 969 strana 205

PRAKTIK 1215 strana 326

BUNGALOV 771 strana 233

RUSTIKAL 807 strana 342

  od 4 300 000 Kč do 5 000 000 Kč s DPH

BUNGALOV 1283 strana 146

PRAKTIK 517 strana 334

BUNGALOV 1579 strana 115

BUNGALOV 1572 strana 122

PRAKTIK 98 strana 335

BUNGALOV 878 strana 219

JUNIOR 630 strana 266

VILA 1453 strana 368

JUNIOR 629 strana 267

PRAKTIK 86 strana 440

A

BUNGALOV 85 strana 397

A

PREMIER 92 strana 448

A

BUNGALOV 468 strana  399

A

BUNGALOV 1771 strana 101

BUNGALOV 872 strana 224

BUNGALOV 570 strana 242

BUNGALOV 980 strana 195

BUNGALOV 880 strana 217

JUNIOR 55 strana 275 KOMPAKT 1001 strana 282

KOMPAKT 800 strana 431

A

LINIA 654 B strana 433

A

PRAKTIK 515 strana 443

A

PRAKTIK 1314 strana 324

PRAKTIK 814 strana 331

PRAKTIK 91 strana 441

A

OPTIMAL 539 strana 435

A

EKOLINE 434 strana 413

A

EKOLINE 272 strana 413

A

PRAKTIK 615 strana 444

A

OPTIMAL 436 strana 434

A

EKOLINE 435 strana 414

A

PRAKTIK 57 strana 436

A

strana 249BUNGALOV 68 BUNGALOV 79 strana 396

A

AKTUAL 28 strana 392

A

KOMPAKT 48 strana 430

A

PRAKTIK 415 strana 442

A
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OPTIMAL 1639 strana  304

OPTIMAL 838 strana 313

VILA 1351 strana 372 BUNGALOV 871 strana 225

OPTIMAL 1439 strana 309

BUNGALOV 882 strana 215

JUNIOR 628 strana 268DOMINANT 740 strana 251

BUNGALOV 1274 strana 155

BUNGALOV 1272 strana 157

BUNGALOV 1270 strana 159

OPTIMAL 1642 strana  301 OPTIMAL 1640 strana  303

OPTIMAL 1838 strana 299VILA 1754 strana 358

JUNIOR 429 strana 274

BUNGALOV 1179 strana 166

BUNGALOV 772 strana 231

LINIA 854 strana  296

EKOLINE 1237 strana 262

BUNGALOV 1877 strana 90

BUNGALOV 965 strana 403

A

BUNGALOV 766 strana 400

A

VILA 1853 strana 355

BUNGALOV 975 strana 200

JUNIOR 51 strana 415

A

KLASIK 761 strana 426

A

LINIA 654 D strana 434

A

PREMIER 149 strana 450

A

BUNGALOV 671 strana 400

A

JUNIOR 56 strana 416

A

PREMIER 89 strana 447

A

LINIA 654 C strana 434

A

PRAKTIK 62 strana 437

A

LINIA 654 A strana 433

A

KOMPAKT 46 strana 429

A

PRAKTIK 617 strana 444

A

PREMIER 93 strana 448

A

PRAKTIK 516 strana 444

A

OPTIMAL 537 strana 435

A

OPTIMAL 540 strana  436

A

EKOLINE 271 strana 412

A

PRAKTIK 71 strana 439

A

PRAKTIK 1313 strana 325

VILA 1854 strana 353

VILA 1855 strana 352

PRAKTIK 414 strana 442

A

LINIA 302 strana 432

A

DOMINANT 115 strana 404

A

JUNIOR 59 strana 416

A

PRAKTIK 1316 strana 322

PRAKTIK 1315 strana 323

PRAKTIK 1214 strana 327

DOMINANT 139 strana 408

A

EKOLINE 270 strana 412

A
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  od 5 000 000 Kč do 5 700 000 Kč s DPH

OPTIMAL 1438 strana 310

BUNGALOV 1772 strana 100

LINIA 855 strana 295

OPTIMAL 1638 strana  305

BUNGALOV 669 strana 239

DOMINANT 148 strana 253

BUNGALOV 873 strana 223DOMINANT 641 strana 252

BUNGALOV 1273 strana 156 BUNGALOV 1575 strana 119PRAKTIK 1818 strana 315

BUNGALOV 1088 strana 175

VILA 750 strana 390

BUNGALOV 1876 strana 91

VILA 1153 strana 375

VILA 1965 strana 347

NEW

BUNGALOV 879 strana 218

NEW

VILA 1962 strana 350

NEW

NEW

VILA 1963 strana 349

NEW

JUNIOR 427 strana 417

A

BUNGALOV 970 strana 403

A

KLASIK 111 strana  420

A

KLASIK 760 strana 426

A

DOMINANT 144 strana 409

A

PRAKTIK 1114 strana 329

BUNGALOV 1875 strana 92 PRAKTIK 1618 strana 316

EKOLINE 1037 strana 263

DOMINANT 640 strana 410

A

BUNGALOV 864 strana 402

A

BUNGALOV 76 strana 396

A

VILA 1051 strana 380

LINIA 1061 strana 293

PRAKTIK 87 strana 440

A

PRAKTIK 66 strana 438

A

OPTIMAL 1038 strana 436

A NEW

PRAKTIK 1991 strana 314

NEW

OPTIMAL 538 strana 435

A

AKTIV 2022 BASE strana 49

KLASIK 106 strana 419

A

PRAKTIK 718 strana 447

A

LINIA 300 strana 432

A

BUNGALOV 141 strana 398

A

KOMFORT 152 strana  427

A

PRAKTIK 618 strana 445

A

EKOLINE 733 strana 414

A
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DUAL 1522 strana 257

VILA 1152 strana  376

BUNGALOV 1477 strana 124BUNGALOV 1476 strana 125

VILA 951 strana 383

OPTIMAL 1539 strana 306

BUNGALOV 1774 strana 98

BUNGALOV 866 strana 229

BUNGALOV 978 strana 197

BUNGALOV 1276 strana 153 PRAKTIK 1115 strana 328

BUNGALOV 868 strana 227

DUAL 1521 strana 258

BUNGALOV 876 strana  221

BUNGALOV 1872 strana 95

OPTIMAL 839 strana 312

BUNGALOV 772 XL strana 232

BUNGALOV 80 strana 246

AKTIV 2024 BASE strana 47

strana 382VILA 952

AKTIV 2021 BASE strana 51

DOMINANT 147 strana 409

A

PRAKTIK 69 strana 438

A

JUNIOR 428 strana 417

A

KLASIK 109 strana 419

A

OPTIMAL 1988 strana 297

NEW

PREMIER 90 strana 447

A

LINIA 301 strana 432

A

DOMINANT 541 strana 410

A

PRAKTIK 619 strana 445

A

DOMINANT 642 strana 411

A

BUNGALOV 875 strana 403

A

PRAKTIK 96 strana 441

A

BUNGALOV 770 strana 402

A

EKOLINE 734 strana 414

A

PRAKTIK 150 strana 442

A

OPTIMAL 1440 strana 308

PRAKTIK 1014 strana 330

AKTIV 2020 BASE strana 53

  od 5 700 000 Kč do 6 500 000 Kč s DPH >>>

VILA 1961 strana 351

NEW

VILA 1852 strana 356

BUNGALOV 981 strana 194

LINIA 1060 strana 294 EKOLINE 833 strana 264

VILA 1151 strana 377

VILA 1050 strana 381

NEW

OPTIMAL 1987 strana 298

NEW NEW

BUNGALOV 1980 strana 81

NEW
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  od 6 500 000 Kč do 8 000 000 Kč s DPH

VILA 1651 strana 364

BUNGALOV 877 strana 220

VILA 751 strana 389

DUAL 1720 strana 255

VILA 851 strana  386

AKTIV 2022 strana 48

BUNGALOV 767 strana 401

A

DOMINANT 741 strana 411

A

BUNGALOV 870 strana  402

A

VARIANT 170 strana 456

A

PREMIER 105 strana 449

A

VARIANT 186 strana 458

A

strana 389VARIANT 180

A

PREMIER 95 strana 448

A

KLASIK 123 strana 421

A

DOMINANT 116 strana 404

A

VILA 1752 strana 360

DUAL 1520 strana 259

VILA 1854 XL strana 354

BUNGALOV 1775 strana 97

VILA 1964 strana 348

NEW

BUNGALOV 94 strana 397

A

VILA 1851 strana 357

VILA 1053 strana 378

BUNGALOV 1282 strana 147

VILA 1451 strana 370 VILA 753 strana 387

BUNGALOV 1278 strana 151

VILA 752 strana 388

KLASIK 127 strana 422

A

PREMIER 208 strana  451

A

PRAKTIK 416 strana 443

A

PREMIER 102 strana 449

A

KLASIK 125 strana 421

A

VARIANT 175 strana 457

A

KLASIK 133 strana 423

A

KLASIK 130 strana 422

A

KLASIK 118 strana 421

A

PRAKTIK 88 strana 441

A

KLASIK 131 strana 422

A

BUNGALOV 100 strana 398

A

AKTIV 2021 strana 50 PREMIER 209 strana 451

A

KOMFORT 136 strana 427

A

KLASIK 134 strana 423

A

VARIANT 185 strana 457

A

VILA 1551 strana 367
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  nad 8 000 000 Kč s DPH

DOMINANT 121 strana 254

DUAL 38 strana 261

DUAL 1523 strana 256

AKTIV 2020 strana 52

TRIAL 1701 strana 346

AKTIV 2024 strana 46

DOMINANT 128 strana 407

A

DOMINANT 138 strana 408

A

DOMINANT 143 strana 409

A

DOMINANT 126 strana 406

A

DOMINANT 120 strana 405

A

DOMINANT 410 strana 334

A

DUAL 481 strana 412

A

PREMIER 110 strana 450

A

KLASIK 137 strana 424

A

DOMINANT 129 strana 407

A

DOMINANT 122 strana  406

A

KOMFORT 181 strana 428

A

DUAL 423 strana 411

A

DOMINANT 132 strana 407

A

RIVIERA 195 strana  452

A

SENATOR 250 strana  456

A

KLASIK 135 strana 423

A

RIVIERA 496 strana 454

A

BUNGALOV 82 strana 397

A

PREMIER 107 strana 449

A

VARIANT 188 strana 458

A

VARIANT 190 strana 458

A

KLASIK 165 strana 425

A

KLASIK 142 strana 424

A

KOMFORT 146 strana 427

A

RIVIERA 200 strana 453

A

KLASIK 155 strana 425

A

KLASIK 145 strana 424

A

KLASIK 153 strana 425

A

RIVIERA 796 strana 454

A

KLASIK 228 strana 426

A

VILA 1352 strana 371

VILA 1552 - 3p strana 366

DUAL 523 strana 260

VILA 1452 strana  369

DOMINANT 117 strana 405

A

DOMINANT 119 strana 405

A

DOMINANT 124 strana 406

A

BUNGALOV 160 strana 398

A

VILA 852 strana 385

VILA 1552 - 2p strana 365

VILA 1252 strana  373
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TRIAL 1702 strana 345 SENATOR 260 strana 456

A

PREMIER 207 strana 450

A

SENATOR 245 strana 455

A

RIVIERA 210 strana 453

A

SENATOR 240 strana 455

A

RIVIERA 205 strana 453

A

MŮŽETE SI VYBRAT ZE 546 PROJEKTŮ RODINNÝCH DOMŮ
USPOŘÁDANÝCH V 22 TYPOVÝCH KATEGORIÍCH

KATEGORIE RODINNÝCH DOMŮ EUROLINE

JUNIOR

VILA

TRIAL

EKOLINE

DUAL

KOMPAKT

KLASIK

LINIA

RELAX

PREMIER

OPTIMAL

RUSTIKAL

PRAKTIK

RIVIERA

AKTUAL

BUNGALOV

BUNGALOV S

AKTIV

DOMINANT

KOMFORT

SENATOR

VARIANT

– domy s podkrovím - menší velikostní kategorie

– oblíbené typy přízemních domů

– neboli Smartline – bungalovy menších rozměrů

– moderní aktivní domy z hlediska energií – víc energie vyrobí než spotřebují

– domy s podkrovím - střední velikostní kategorie

– dvoupodlažní domy s obytným podkrovím

– moderní domy s plochou střechou, vhodné do městské zástavby

– dvoupodlažní domy se třemi bytovými jednotkami

– ekologické domy, obytné místnosti jsou navržené na jednu světovou stranu

– domy se dvěma bytovými jednotkami

– dvoupodlažní domy kompaktních tvarů

– klasické dvoupodlažní domy, vhodné do starší zástavby

– řadové domy  

– rekreační objekty z dřevěné montované konstrukce

– dvoupodlažní domy větších rozměrů, některé s podsklepením 

– moderní dvoupodlažní domy s plnohodnotnou výškou poschodí

– dvoupodlažní domy vhodné i do vesnické zástavby v památkově chráněných oblastech

– praktické menší kompaktní dvoupodlažní domy, některé s podsklepením

– dvoupodlažní domy větších rozměrů, některé s podsklepením

– komfortní dvoupodlažní domy, některé s podsklepením (jen v archivu Euroline)

– podsklepené dvoupodlažní domy větších rozměrů (jen v archivu Euroline)

– podsklepené dvoupodlažní domy menších rozměrů (jen v archivu Euroline)

NEW novinka 2019               A dům z archívu dům Special
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EUROLINE PATŘÍ VÍCE JAK 23  ROKŮ MEZI PŘEDNÍ DODAVATELE TYPOVÝCH PROJEKTŮ 
RODINNÝCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPETENCE A KVALITA

Za toto období jsme uspokojili více než 30 000 zákazníků v České a Slovenské republice, kteří již bydlí nebo ještě staví rodinný dům z naší produkce. Díky 
vlastnímu projekčnímu týmu můžeme nabídnout velmi příznivé ceny pro naše zákazníky, zachovat vysoký standard našeho projektu a díky digitálnímu reprostudiu 
dodat typovou projektovou dokumentaci rodinného domu velmi rychle. Dlouholeté zkušenosti s projekty rodinných domů a mohutná zpětná vazba z realizované
výstavby se podepsaly na neustálém zkvalitňování naší práce, čímž jsme v roce 2010 získali jako první slovenská a česká fi rma v našem oboru CERTIFIKÁT 
KVALITY podle EN - ISO 9001:2008. Naše znalosti a odborné kompetence jsme zúročili a jako první fi rma jsme nabídli na trh aktivní dům AKTIV 2020, který více 
energie vyrobí než spotřebuje. Tento náš aktivní dům získal ocenění od časopisu „Dům a zahrada“ - cenu TOP DŮM 2012 (na vedlejší straně).

Naše společnost disponuje vlastním týmem vysoce kvalifi kovaných stavebních inženýrů, kteří mají oprávnění na všechny stavební odborné činnosti podle zákona 
ČNR  č.360/1992 Sb. o autorizovaných architektech a autorizovaných stavebních inženýrech.



41RODINNÉ DOMY EUROLINE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
EUROLINE BOHEMIA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává EUROLINE BOHEMIA spol. 

s r. o., se sídlem Pražská 810/16, 102 00 Praha 10, IČ 255 32 383, 

DIČ CZ25532383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 260606, pod obchodním jménem 

EUROLINE BOHEMIA www.euroline.cz (dále jako „ prodávající“) a jsou 

platné pro celou Českou republiku a jsou platné pro objednávky projek-

tových dokumentací typových rodinných a bytových domů, doplňkových 

staveb, projektových studií, katalogů a průkazů energetické náročnosti 

budov, pro fyzické i právnické osoby (dále jen „kupující“).

Typová projektová dokumentace slouží dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění 

novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb pro zahájení stavebního 

řízení a lze ji použít pro vlastní realizaci stavby. 

2.  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ 
SMLOUVY

Objednávku projektové dokumentace lze realizovat prostřednictvím na-

šich obchodních zástupců, osobně v kanceláři Pražská 810/16, 102 21 

Praha 10 – Hostivař, nebo prostřednictvím internetového formuláře na 

www.euroline.cz.

Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil 

a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních 

podmínek a všech jejich součástí platných v okamžiku provedení objed-

návky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání 

objednávky na základě konkrétní nabídky prodávajícího. Kupující bere 

na vědomí, že ceny jsou aproximativní, a že v ceně není např. zahr-

nut projekt osazení na konkrétní pozemek, napojení na inženýrské sítě 

a případně změny v projektu dle individuálních požadavků kupujícího. Na 

tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem 

před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se 

s nimi seznámit, stejně tak i s konečnou cenou objednaného zboží.

V případech objednávání prostřednictvím internetového formuláře je 

nutné vyplnit řádně všechny požadované údaje. V případě jakéhokoliv 

problému při vyplňování formuláře lze využít k podpoře naši bezplat-

nou zákaznickou linku 800 700 063 nebo prostřednictvím emailu info@

euroline.cz.

3. AUTORIZACE A PRÁVO ZMĚN

Každý výkres projektové dokumentace je originál. Je vytištěn na jméno 

konkrétního kupujícího a je archivován ve společnosti Euroline Slovakia 

spol. s r.o.. Kopírování výkresů není povoleno a podle autorského práva 

jde o trestný čin. V případě, že se kupujícímu výkresy poškodí, může 

si je samostatně nebo celé paré objednat po udání zákaznického čísla 

a čísla výkresu v symbolické ceně 25,- Kč + platné DPH + poštovné za 

1 výkres.

Společnost Euroline Slovakia spol. s r.o. si vyhrazuje právo na drobné dispo-

ziční a technické úpravy v realizačních projektech proti návrhům uvedeným 

na webových stránkách a v tištěném katalogu. 

Standardní typová projektová dokumentace je zpracována v daném čase 

a období a je nutné zohlednit její aktualizaci. Rekapitulace rozpočtu, která 

je zdarma součástí dodávky typového projektu je podrobná v části „Archi-

tektura“ a „Statika“ a aproximativní v jednotlivých profesích. Ceny realizací, 

uváděné v katalogu jsou informativní, závislé na druhu a cenách materiálů 

a cen realizačních fi rem v daném čase a období.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena jednotlivých projektových dokumentací, doplňkových projektů, průka-

zů energetických náročností budov, studií, CD i katalogů je aktualizovaná na 

webových stránkách a cena je platná v den objednání a je včetně platných 

DPH v daném období a čase.

Při objednání typové projektové dokumentace rodinného domu je nut-

ná úhrada zálohy ve výši aktuální ceny uvedené na webových stránkách 

s tím, že záloha při objednání na webových stránkách je splatná na účet 

275340047/0300 s variabilním symbolem číslem objednávky, při objednání 

v kanceláři Pražská 810/16, Praha 10 - Hostivař je splatná v hotovosti nebo 

platební kartou a při objednávce u obchodních zástupců dle jejich pokynů. 

Bez zaplacené zálohy není objednávka platná.

Při objednávkách projektových studií, CD a katalogů na dobírku se do ceny 

zahrnuje pouze poštovné nikoliv balné.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumenta-

ce České poště, s. p. nebo den osobního převzetí. Projektová dokumentace 

se kupujícímu zasílá na dobírku nebo si ji může po dohodě osobně vyzved-

nout v centrále nebo u obchodního zástupce proti doplatku v hotovosti 

(případně platební kartou).

Termíny dodání a zálohy:

–  standardní projekt 15 pracovních dní – záloha 4.000,-Kč

–  novinky a speciály 9 týdnů – záloha 4.000,-Kč

–  dodávka z archivu 14 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu

–  nízkoenergetický dům 9 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu

–  inteligentní dům 8 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu

–  odolný dům 7 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu

–  standardní typový projekt se zakreslením individuálních změn přímo 

v Euroline SK – termín a zálohy budou přímo projednány a stanoveny 

individuálně dle rozsahu provedených změn před objednáním v Euroline SK

–  doplňkové stavby a průkaz energetické náročnosti budov jsou dodávány 

v termínech společně s typovou projektovou dokumentací domů a jsou 

bez záloh.
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Termín dodání se počítá ode dne objednání a připsání zálohy na účet spo-

lečnosti. Se stavem objednávky se může kupující seznámit prostřednictvím 

bezplatné linky 800 700 063. Sjednaný termín předání díla může prodá-

vající jednostranně prodloužit při vzniku nepředvídatelné a neodvratitelné 

překážky (vis maior; stávky nebo výluky znemožňujících nebo výrazně 

omezujících dopravu věcí; poškození, zničení, případně zcizení potřebného 

zařízení prodávajícího nebo osob pověřených k provedení díla či jeho části 

v důsledku potopy, požáru, mrazu, větru nebo protiprávní činnosti třetí 

osoby). V případě prodloužení termínu podle předcházející věty se nejedná 

o porušení povinností prodávajícího a prodávající není v prodlení s předá-

ním díla. V případě, že na objednaný projekt není zpracovaný rozpočet, 

je možné zaslat klientovi projekt a dodatečně zaslat rekapitulaci rozpočtu 

a výkaz výměr.

6. STORNO OBJEDNÁVKY

V případě stornování objednávky projektové dokumentace po 24 hodinách 

od objednání, propadá uhrazená záloha ve výši 4.000,-Kč ve prospěch naší 

společnosti jako kompenzace za vykonané plánografi cké práce. Stornování 

po fyzickém převzetí dokumentace není možné. 

Pokud si kupující bez právně relevantního důvodu nepřevezme objedna-

nou dokumentaci, jejíž charakter to dovoluje, do 30ti dní od dohodnutého 

termínu, a nedá písemné zrušení objednávky, považuje se objednávka za 

stornovanou a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu 

ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s převzetím s plněním uvedené 

povinnosti uhradit objednané dílo, tím není dotčeno právo na náhradu 

škody v celé výši. 

7. SLEVY A AKCE

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět různé akční slevy a tyto 

budou uváděny vždy na našich webových stránkách a budou platné pouze 

po dobu uvedenou na webových stránkách. Akční slevové ceny budou 

platné, pokud v tomto termínu bude projektová dokumentace objednána 

a uhrazena celá záloha.

8. REKLAMACE, VADY DÍLA

Případné vady díla je kupující povinen oznámit prodávajícímu řádným 

písemným oznámením. Při uplatnění vad díla se kupující zavazuje ozná-

mit prodávajícímu veškeré vady díla v přiměřené době, a to nejpozději 

ve lhůtě 48 hodin od předání díla na adresu EUROLINE BOHEMIA spol. 

s r. o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař. Řádné oznámení vad 

musí obsahovat dostatečný popis vady, označení části díla, na které se 

vada nachází. Oznámení vad musí být ve lhůtě v tomto článku uvedené 

prokazatelně doručeno prodávajícímu. O reklamaci bude rozhodnuto do 

10 pracovních dní, ode dne doručení reklamace prodávajícímu. V případě 

nutnosti odborného posouzení nejpozději do 30 -ti dní ode dne uplatnění 

a obdržení reklamace. O výsledku reklamace bude kupující vyrozuměn 

písemně doporučeným dopisem. Nárok na odstranění vady díla bude 

v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by 

se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Projektová dokumentace je registrovaná v Ochranné registraci autorské 

u Fondu výtvarných umění Slovenské republiky. Na jakékoliv změny pro-

jektové dokumentace se vyžaduje písemný souhlas autora podle autorské-

ho zákona. Kupující se zavazuje, že zhotovením povolených změn nebudou 

dotčena autorská práva. Povolení autora na zhotovení změn je nepřenosné 

na třetí osobu. 

Bez písemného souhlasu autora není kupující oprávněn použít vizualizaci 

rodinného domu na propagační účely. V případě, že od autora tento sou-

hlas obdrží, při použití vyobrazení rodinných domů a projektových řeše-

ní z Katalogu rodinných domů na propagaci, je kupující povinen uvádět 

vyobrazení společně s logem autora, názvem ve tvaru EUROLINE a ná-

zvem domu, pod kterým jsou uvedené v Katalogu rodinných domů a na 

www.euroline.cz.

 Kupující je oprávněn použít projektovou dokumentaci výlučně k vyřízení 

povolení potřebných k výstavbě jednoho rodinného domu. V případě poru-

šení tohoto oprávnění je autor oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

dvojnásobku ceny díla uvedenou na webových stránkách v daném čase 

a období a to za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je 

splatná do tří dnů ode dne jejího vyúčtování.

10. KLUB EUROLINE

Každý kupující, který si koupí projekt rodinného domu v naší společnosti 

se stane členem klubu Euroline se svým zákaznickým číslem. Kupující 

souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v objednávce 

pro účely informování o službách zákazníkům, členství v klubu Euroline 

a marketingové účely společnosti EUROLINE BOHEMIA. Dále souhlasí 

s informováním prostřednictvím adresných dopisů, emailů a nabídkových 

katalogů. Prodávající může údaje o kupujícím zpřístupnit třetí osobě pro 

splnění účelu zpracování vyjádřeného v tomto souhlasu.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje kupujících jsou uchovány v souladu s planými zákony 

ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění. Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení, tzv. 

obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Pro-

tection Regulation, zkráceně GDPR), které nahrazuje směrnici 95/46 / ES 

i zákon 101/2000 Sb., o nakládání s osobními údaji, na základě něhož 

dojde k požadované modifi kaci těchto Všeobecných obchodních podmí-

nek, které budou následně vyvěšeny na webových stránkách uvedených 

v čl. 1 těchto podmínek.
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PROJEKTY DOPLŇKOVÝCH STAVEB
DVOUGARÁŽE

GARÁŽE S PŘÍSTŘEŠKEM

GARÁŽE

PŘÍSTŘEŠKY

ZAHRADNÍ STAVBY ZAHRADNÍ DOMKY

PŘÍSTŘEŠEK 01

PŘÍSTŘEŠEK 02

GARÁŽ 22

GARÁŽ 23

jednoduchá dřevostavba
se sedlovou střechou,
k parkování jednoho vozidla
cena projektu 1 150 Kč
cena realizace 123 000 Kč

jednoduchá dřevostavba
se sedlovou střechou,
k parkování dvou vozidel
cena projektu 1 320 Kč
cena realizace 201 000 Kč

jednoduchá zděná stavba
s pultovou střechou, určená
k parkování jednoho vozidla
cena projektu 870 Kč
cena realizace 455 000 Kč

jednoduchá zděná stavba
se sedlovou střechou, určená
k parkování jednoho vozidla
cena projektu 820 Kč
cena realizace 493 000 Kč

jednoduchá zděná stavba
s plochou střechou, určená
k parkování jednoho vozidla
cena projektu 920 Kč
cena realizace 482 000 Kč

DVOJGARÁŽ 36

DVOJGARÁŽ 37

DVOJGARÁŽ 38

GARÁŽ S PŘ. 01

ALTÁNEK 01

GARÁŽ S PŘ. 02

PŘÍSTŘEŠEK
S KRBEM  01

ZAHRADNÍ
DOMEK 01

ZAHRADNÍ
DOMEK 02

jednoduchá zděná stavba
se sedlovou střechou, určená
k parkování dvou vozidel
cena projektu 2 040 Kč
cena realizace 687 000 Kč

jednoduchá zděná stavba
s pultovou střechou, určená
k parkování dvou vozidel
cena projektu 2 090 Kč
cena realizace 665 000 Kč

jednoduchá zděná stavba
s plochou střechou, určená
k parkování dvou vozidel
cena projektu 2 140 Kč
cena realizace 674 000 Kč

stavba se sedlovou střechou,
jedno stání ve zděné části stavby, 
druhé v zastřešeném prostoru
cena projektu 2 290 Kč
cena realizace 464 000 Kč

jednoduchá dřevostavba
se stanovou střechou,
určená k rekreaci a odpočinku 
cena projektu 1 070 Kč
cena realizace 54 000 Kč

stavba s pultovou střechou,
jedno stání ve zděné části stavby, 
druhé v zastřešeném prostoru
cena projektu 2 340 Kč
cena realizace 572 000 Kč

ze dvou stran obezděná stavba
se sedlovou střechou, určená
k rekreaci a odpočinku
cena projektu 2 140 Kč
cena realizace 323 000 Kč

jednoduchá dřevostavba, která 
plní funkci skladových prostor 
cena projektu 1 640 Kč
cena realizace 101 000 Kč

jednoduchá dřevostavba, která 
plní funkci skladových prostor 
cena projektu 1 820 Kč
cena realizace 163 000 Kč

GARÁŽ 21

V nabídce je 14 projektů doplňkových staveb. Ceny jsou s DPH.
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103.3 m2

.........

NOVINKA

[celková plocha 103.3 m2]

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní bungalov vhodný pro mladou 4-člennou rodinu . úspor-
né řešení bez chodeb, s odděleným denním a nočním provozem . technicky a finančně nenáročná výstavba bez pevné stropní 
konstrukce, se sádrokartonovým podhledem . velká krytá terasa 
spojená s domem prostřednictvím zasklené stěny . skladovací 
prostor v podkroví přístupný skládacím schodištěm . moderní 
řešení s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem 
umožňuje dobrou zaříditelnost nábytkem  ...

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

4

146.8 m2

172.1 m2

653.6 m3

103.3 m2

79.2 m2

<50 kWh/m2

4.900 m

18°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 555 000 Kč

3 548 000 Kč

2 200 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení  
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

USPOŘÁDÁNÍ   KATALOGOVÉ   STRANY

piktogramová 
část

barevné odlišení
tříd domů

pohledy
na rodinný dům

technické
parametry
rodinného domu

stručná
charakteristika

číslo strany

hlavní vstup
do domu

půdorysy
rodinného

domu

rok vzniku
projektu

název domu

měrná potřeba
tepla na vytápění
za rok [kWh/m2]

perspektivní
zobrazení domu

novinka 2018

ceny s DPH

ceny s DPH

možnosti
doobjednání

projekty
jsou registrované

v Ochranné
autorské organizaci

u FVÚ SR

předpokládaný
počet a složení

členů rodiny
a celková
užitková

plocha domu

Ilustrační 
vzor

VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMOVÉ ČÁSTI STRANY

předpokládaný počet a složení členů rodiny 
+ celková užitková plocha domu

nízkoenergetický standard 
rodinného domu, energetická 
náročnost <50 kWh/m2

A0 energetický standard 
rodinného domu, energetická 
náročnost >50 kWh/m2

A1

Všetky ceny sú s DPH

103.3 m2

optimální natočení vstupu do domu k světovým 
stranám (od jihozápadu po severozápad
a od severovýchodu po východ)

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 
3 548 000 Kč

2 200 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

2 555 000 Kč

9 týdnů

cena realizace s využitím 
svépomocných prací

optimální cena realizace

rozpočtová cena stavebního materiálu - 
údaj důležitý pro svépomocnou výstavbu
jednotná cena projektu



RODINNÉ DOMY
EUROLINE

NOVINKA 2019
nové domy Euroline v roce 2019
dodací lhůta – 9 týdnů
cena projektu – 28 590,- Kč
Průkaz energetické náročnosti budovy – 3 900,- Kč (viz. strana 6, 24 a 25)
 
Projekt STANDARD
dodací lhůta - 15 pracovních dní
cena projektu je uvedená u každého domu
Průkaz energetické náročnosti budovy – 3 900,- Kč (viz. strana 6, 24 a 25)
 
Projekt SPECIAL
součástí dokumentace je projekt větrání pomocí rekuperace
dodací lhůta – 9 týdnů
cena projektu – 38 590,- Kč
Průkaz energetické náročnosti budovy – 3 900,- Kč (viz. strana 6, 24 a 25)

17 TYPOVÝCH KATEGORIÍ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ PROJEKTY
VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ
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SPECIAL

[celková plocha 74.9 m2]

[celková plocha 98.8 m2]

173.7 m2

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Doobjednání projektu odolného domu

+3 590 Kč

+10 590 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům v pasivním standardu . plně automatický inteli-
gentní systém řazení vnitřního klima . tepelné čerpadlo s  re-
kuperací a chlazením . atraktivní obytný velkoprostor navazující 
na krytou terasu . komfortní pokoje a nadstandardní množství 
úložných prostorů  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo

4

145.8 m2

188.1 m2

977.4 m3

172.2 m2

98.3 m2

≤20 kWh/m2

9.285 m

30°, 40°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

6 302 000 Kč

8 753 000 Kč 

5 427 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
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ra
čn

í o
br
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ek

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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173.7 m2

[celková plocha 74.9 m2]

[celková plocha 98.8 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

elegantní podkrovní dům v nízkoenergetickém standardu s důra-
zem na optimální rozložení místností vzhledem na světové stra-
ny . moderní obytný velkoprostor navazující na krytou terasu . 
obývací pokoj shora prosvětlený střešními okny a otevřený až po 
galerii v podkroví . komfortní pokoje a nadstandardní množství 
úložných prostorů . garážová vrata je možné umístit vedle vstupu 
do domu nebo kolmo vzhledem ke vstupu  ...

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

4

145.8 m2

188.1 m2

977.4 m3

172.2 m2

98.3 m2

<50 kWh/m2

9.105 m

30°, 40°

5 566 000 Kč 

3 451 000 Kč 

38 590 Kč

4 008 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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162.6 m2

.........

[celková plocha 86.0 m2]

[celková plocha 76.6 m2]

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Doobjednání projektu odolného domu

+2 890 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům v pasivním standardu . plně automatický inteli-
gentní systém řízení vnitřního klima . tepelné čerpadlo s reku-
perací a chlazením . atraktivní vnitřní řešení s dobře využitelnou 
galerií v podkroví  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo

5

103.4 m2

153.6 m2

763.7 m3

162.7 m2

88.9 m2

≤20 kWh/m2

8.450 m

40°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

5 090 000 Kč

7 070 000 Kč 

4 383 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
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čn

í o
br
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ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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162.6 m2

[celková plocha 76.6 m2]

[celková plocha 86.0 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní podkrovní dům v nízkoenergetickém standardu s dů-
razem na optimální rozložení místností vzhledem ke světovým 
stranám . obytný velkoprostor s krbem a vhodně začleněným 
schodištěm zabírá celou jižní část přízemí navazující na terasu . dobře využitelná galerie v podkroví . každý pokoj má vlastní 
šatník . velká prosklená plocha vikýře slouží na prosvětlení domu 
do hloubky  ...

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

5

103.4 m2

153.6 m2

763.7 m3

162.7 m2

88.9 m2

<50 kWh/m2

8.450 m

40°

4 830 000 Kč 

2 995 000 Kč 

38 590 Kč

3 478 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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171.0 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 64.8 m2]

[celková plocha 
106.2 m2]

Doobjednání projektu odolného domu +10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům v pasivním standardu . nadstandardní stavební 
materiály a tepelné izolace . plně automatický inteligentní sys-
tém řízení vnitřního klima . tepelné čerpadlo s rekuperací a chla-
zením . kompaktní tvar za účelem minimalizace tepelných ztrát . parkovací přístřešek s externím skladem  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo

5

149.2 m2

745.1 m3

144.0 m2

94.0 m2

≤20 kWh/m2

8.020 m

30°, 45°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 958 000 Kč

6 886 000 Kč 

4 269 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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176.1 m2

........

[celková plocha 67.3 m2]

[celková plocha 
108.8 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

5 134 000 Kč 

3 183 000 Kč 

38 590 Kč

3 696 000 Kč 

15 dnů

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

jednoduchý a kompaktní podkrovní dům v nízkoenergetickém 
standardu . praktická dispozice s malým podílem chodeb je 
předpokladem dobrého poměru obytné a užitkové plochy . 
překrytá terasa poskytuje ochranu vnitřních prostor během léta 
a zároveň nebrání průniku zimních slunečních paprsků dovnitř 
dispozice . střešní okna nad schodištěm prosvětlují hlavní obytný 
prostor . přístřešek pro auto lze obezdít  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

149.2 m2

745.1 m3

149.6 m2

96.6 m2

<50 kWh/m2

8.040 m

30°, 45°

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ



A
K

TI
V

 2
0

2
0

52 © EUROLINE 2011

193.2 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 127.6 m2]

[celková plocha 65.6 m2]

Doobjednání projektu odolného domu +10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům budoucnosti v pasivním standardu . moderní vzdušný inte-
riér s velkými pokoji a dostatkem úložných prostorů . nadstan-
dardní stavební materiály a tepelné izolace . plně automatický 
inteligentní systém řízení vnitřního klima . tepelné čerpadlo s re-
kuperací a chlazením . parkovací přístřešek s externím skladem . projekt je možné objednat i v  nízkoenergetickém standardu 
s plynovým kotlem  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo

5

154.3 m2

996.7 m3

157.0 m2

89.9 m2

≤20 kWh/m2

8.270 m

30°, 45°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

6 426 000 Kč

8 925 000 Kč 

5 534 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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198.9 m2

SPECIAL

[celková plocha 130.6 m2]

[celková plocha 68.3 m2]

ilu
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

atraktivní podkrovní dům v nízkoenergetickém standardu s dů-
razem na optimální rozložení místností vzhledem ke světovým 
stranám . vzdušný interiér s galerií v podkroví, propojenou 
s přízemím a prosvětlenou střešními okny . centrálně umístěný 
krb se schodištěm tvoří dominantní prvek interiéru . přístřešek 
pro auto lze obezdít a získat tak plnohodnotnou garáž . dostatek 
úložných prostor, velká technická místnost  ...

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

5

154.3 m2

980.3m3

162.7 m2

93.1 m2

<50 kWh/m2

8.220 m

30°, 45°

5 517 000 Kč 

3 421 000 Kč 

38 590 Kč

3 972 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

Větrání
s rekuperací tepla
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87.6 m2

.........

[celková plocha 44.4 m2]

[celková plocha 43.2 m2]

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+0 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodné na malé a úzké parcely . rozdělená 
denní a noční část . přízemí je tvořené velkoprostorem obývací-
ho pokoje s  krbem, jídelnou a  kuchyní . kuchyni je možné řešit 
i  oddělenou . minimální vzdálenosti rozvodů TUV . po  malých 
stavebních úpravách je možné zádveří oddělit od  schodiště, nebo 
předělením horního pokoje řešit v  podkroví tři pokoje . řešení 
domu je ekonomické, umožňující fi nančně a technicky jednoduchou 
a rychlou, případně svépomocnou výstavbu . přístřešek pro auto-
mobil, je možné realizovat i jako obestavěný prostor  ...
Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

3

56.4 m2

78.8 m2

398.6 m3

83.6 m2

53.5 m2

>50 kWh/m2

7.525 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 086 000 Kč

2 897 000 Kč 

1 796 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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101.7 m2

[celková plocha 50.6 m2]

[celková plocha 51.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní rodinný dům menší velikostní kategorie určený pro 
5- člennou rodinu . dvojpodlažní dům s  obytným podkrovím 
bez podsklepení . malá zastavěná plocha . možnost osazení 
objektu na menší stavební parcely . dispozičně vhodně rozdě-
lená denní a noční část domu . obývací pokoj s krbem přímo 
propojený s kuchyní a jídelním koutem . přímá návaznost obý-
vací místnosti na terasu . možnost využití pokoje v přízemí jako 
pracovny, případně jako pokoje pro hosty . jednoduché technické 
řešení a dobrý poměr mezi užitkovou plochou a obestavěným 
prostorem dává předpoklady bezproblémové výstavby s nízkými 
investičními náklady  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

66.3 m2

426.6 m3

96.9 m2

58.5 m2

>50 kWh/m2

7.620 m

38°

3 038 000 Kč 

1 884 000 Kč 

28 590 Kč

2 187 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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125.6 m2

.........

[celková plocha 65.2 m2][celková plocha 60.4 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

rodinný dům na malé zastavěné ploše nabízí komfortní bydle-
ní 5-členné rodiny . v přízemí dominuje otevřený velkoprostor 
s krbem . kuchyni je možné oddělit příčkou . pokoj v přízemí . objekt možno zrealizovat i jako dvojdům použitím normálního 
a  zrcadlového řešení . boční stěna bez oken umožňuje osadit 
dům co nejblíže ke hranici pozemku  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

80.5 m2

102.2 m2

513.4 m3

117.2 m2

75.9 m2

>50 kWh/m2

7.550 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 339 000 Kč

3 248 000 Kč 

2 014 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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115.3 m2

[celková plocha 59.8 m2] [celková plocha 55.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

pokoj v přízemí může sloužit pro 1 člena domácnosti, případně 
jako pracovna nebo pokoj pro hosty . hlavní obytný prostor je 
spojený s částečně oddělenou kuchyní . kompaktní dispozice 
a malé komunikační prostory vytvářejí příznivý poměr mezi obyt-
nou a celkovou podlahovou plochou . objekt možno realizovat 
i jako dvojdům spojením dvou vzájemně zrcadlově otočených 
domů  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

74.4 m2

93.1 m2

516.0 m3

112.6 m2

71.0 m2

<50 kWh/m2

7.860 m

38°

3 308 000 Kč 

2 051 000 Kč 

28 590 Kč

2 382 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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99.3 m2

.........

[celková plocha 49.9 m2][celková plocha 49.4 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

větší část plochy přízemí tvoří obytný velkoprostor, po  men-
ší úpravě je možné kuchyni stavebně oddělit . objekt možno 
realizovat i  jako dvojdům spojením dvou vzájemně zrcadlově 
otočených domů . boční stěna bez oken umožňuje osadit dům 
co nejblíže k  hranici pozemku . dobrý poměr mezi užitkovou 
plochou a obestavěným prostorem umožňuje postavit tento dům 
s nízkými investičními náklady  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

65.9 m2

84.6 m2

442.7 m3

95.3 m2

57.9 m2

>50 kWh/m2

7.500 m

38°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 164 000 Kč

3 005 000 Kč 

1 863 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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130.3 m2

[celková plocha 65.9 m2] [celková plocha 64.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům určený do dvojpodlažní okolní zástavby . vhodný na rovi-
natý případně mírně svahovitý terén . splňuje požadavky pro 
bydlení 4-členné rodiny . charakteristikou domu je otevřená 
prostorná denní část v přízemí členěná na jednotlivé funkční cel-
ky . velkoryse prosvětlený  střešními okny a galerii v podkroví . ze všech podkrovních pokojů je přímý přístup na balkon . 
zastřešené volné stání pro osobní vozidlo je možné řešit i jako 
přistavěnou garáž . vzhledem ke své malé šířce je vhodný i na 
velmi úzké stavební parcely  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

102.6 m2

538.5 m3

119.0 m2

66.1 m2

>50 kWh/m2

6.900 m

35°

3 479 000 Kč 

2 157 000 Kč 

28 590 Kč

2 505 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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95.5 m2

.........

[celková plocha 47.0 m2]

[celková plocha 48.5 m2]

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+0 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

rodinný dům menší velikostní kategorie . i přes svoje malé rozmě-
ry splňuje nároky na bydlení 4-členné rodiny . velmi malá zasta-
věná plocha  . možné osadit variabilně ze dvou stran co nejblíže 
ke hranici parcely . vhodný a splňuje kriteria i na objekty rekreač-
ního charakteru . přízemí tvoří denní část domu, obsahuje velko-
ryse řešený obývací pokoj s jídelnou opticky propojenou s kuchyní 
a halou . podkroví jako noční část komfortní bydlení ve formě tří 
pokojů a koupelny . návrh řešení domu je velmi ekonomický, což 
umožňuje fi nančně a technicky jednoduchou a rychlou výstavbu . 
přístřešek možno řešit i jako obestavěný prostor  ...
Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

61.7 m2

75.4 m2

423.0 m3

90.3 m2

53.8 m2

>50 kWh/m2

7.380 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 926 000 Kč

2 675 000 Kč 

1 659 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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90.5 m2

[celková plocha 46.6 m2]

[celková plocha 43.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně mír-
ně svahovitý terén . jeho velmi malá zastavěná plocha umožňuje 
osadit objekt i na velmi malé stavební parcely . dobrý poměr 
mezi užitkovou plochou a malým obestavěným prostorem umož-
ňuje tento dům postavit s minimálními investičními náklady . 
i přes malé rozměry uspokojí nároky na bydlení 4-členné rodiny . 
dispoziční řešení vhodně rozděluje rodinný dům na denní a noční 
část . variabilitu objektu doplňuje řešení s přistavěnou garáží, které 
zvyšuje jeho atraktivitu  ...
Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

59.1 m2

79.4 m2

388.3 m3

86.8 m2

55.0 m2

>50 kWh/m2

7.430 m

40°

2 818 000 Kč 

1 747 000 Kč 

28 590 Kč

2 029 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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140.7 m2

........

[celková plocha 71.8 m2]

[celková plocha 68.9 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům menší velikostní kategorie . poschoďový rodinný dům 
s obytným podkrovím bez suterénu . vhodný do dvojpodlažní 
okolní  zástavby na rovinatý případně mírně svahovitý terén . 
přízemí je řešené jako denní část, která je z velké části tvo-
řená velkoprostorem  obývacího pokoje, jídelny a kuchyně . 
velkou předností tohoto domu je samostatný pokoj v přízemí, 
který může sloužit jako pokoj pro hosty, případně jako pracovna . podkroví je řešené jako noční část se třemi pokoji, koupelnou a 
samostatným WC . i přes své malé rozměry zcela splňuje poža-
davky na bydlení až 5-členné rodiny . vzhledem ke své šířce je 
vhodný i na užší stavební parcely  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

109.9 m2

575.4 m3

140.7 m2

79.1 m2

>50 kWh/m2

7.130 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 650 000 Kč

3 680 000 Kč 

2 282 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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122.8 m2

[celková plocha 63.6 m2]

[celková plocha 59.2 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům menší velikostní kategorie . poschoďový rodinný dům 
s obytným podkrovím bez podsklepení . vhodný do dvojpod-
lažní okolní zástavby na rovinatý terén . dispozičním řeše-
ním je vhodně rozdělená denní a noční část rodinného domu . přes svoje malé rozměry zcela splňuje požadavky i pro ná-
ročné bydlení . dispozice přízemí je řešená reprezentačním 
obytným velkoprostorem, obývacím pokojem přes celý zad-
ní trakt, řešený s průhledem do jídelního koutu a kuchyně . 
k domu je řešený přístřešek, který možno řešit i jako obesta-
věný prostor  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

102.1 m2

502.6 m3

118.0 m2

84.9 m2

>50 kWh/m2

7.160 m

35°

4 030 000 Kč 

2 499 000 Kč 

28 590 Kč

2 902 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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118.0 m2

.........

[celková plocha 59.7 m2]

[celková plocha 58.3 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby na rovinatý resp. mírně 
svahovitý terén . svým prostorem plně uspokojí nároky na byd-
lení 4-5-členné rodiny . dispozičním řešením je vhodně rozděle-
ná denní a noční část rodinného domu . technicky čisté řešení . 
s přehledně řešenou dispozicí a moderním vzhledem je vhodný 
i na malé stavební pozemky . levá fasáda umožňuje osadit dům 
co nejblíže ke hranici parcely  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

81.8 m2

100.2 m2

496.5 m3

113.1 m2

69.2 m2

>50 kWh/m2

7.565 m

38°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 305 000 Kč

3 201 000 Kč 

1 985 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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111.1 m2

[celková plocha 54.4 m2]

[celková plocha 56.7 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

komunikační prostory jsou řešené se dvěma vstupy: hlavní vstup 
a vedlejší vstup ze zahrady . výhodou je řešení bez vnitřních 
nosných stěn, což umožňuje jeho dispoziční variabilitu . hala 
přízemí může být spojená s obývacím pokojem . též je mož-
né řešit kuchyň v otevřené dispozici . optimální návrh rozvodů 
a umožňuje rychlou výstavbu vhodnou i na svépomocnou formu 
realizace . možné realizovat dům s přistavěnou garáží  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

73.1 m2

91.54 m2

428.9 m3

104.8 m2

62.1 m2

>50 kWh/m2

7.260 m

38°

2 925 000 Kč 

1 814 000 Kč 

28 590 Kč

2 106 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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89.1 m2

.........

[celková plocha 46.4 m2] [celková plocha 42.7 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení . velmi 
malá zastavěná plocha, která umožňuje osadit objekt i na velmi 
malé stavební parcely . levá fasáda objektu umožňuje osadit ro-
dinný dům co nejblíže ke hranici parcely . dům splňuje všechna 
kriteria i pro objekty rekreačního charakteru . možné zrealizovat 
objekt jako dvojdům použitím normálního a zrcadlového řešení  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

60.5 m2

78.9 m2

356.2 m3

85.1 m2

49.9 m2

>50 kWh/m2

7.370 m

38°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 857 000 Kč

2 579 000 Kč 

1 599 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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73.6 m2

[celková plocha 73.6 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s nízkými 
náklady na výstavbu . minimální zastavěná plocha na malé po-
zemky . obývací pokoj s krbovými kamny, jídelnou a kuchyní se 
skladem potravin . samostatná technická místnost . samostatné 
WC . dostatek skladovacích a úložných ploch . v části půdy je 
rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly . dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů, bez pevné 
stropní konstrukce . podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton   ...

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

3

92.0 m2

394.0 m3

73.6 m2

46.7 m2

<50 kWh/m2

4.565 m

22°

2 541 000 Kč 

1 575 000 Kč 

28 590 Kč

1 830 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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70.7 m2

........

[celková plocha 70.7 m2]

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 865 000 Kč

2 590 000 Kč 

1 606 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

praktický, jednoduše řešený 3-pokojový dům vhodný i na malý 
pozemek . všechny pokoje jsou orientované do tiché části po-
zemku . skladovací rošt v podkroví . velké zasklené plochy 
chráněné výrazným převisem střechy . kompaktní dispozice 
s malým podílem chodeb . jednoduchý tvar střechy, úsporné 
řešení se sádrokartonovým podhledem bez pevného stropu . 
jednoduchá a rychlá výstavba . díky modernímu vzhledu a ceno-
vé dostupnosti je dům vhodný zejména pro mladé   ...

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

3

90.0 m2

425.0 m3

70.7 m2

45.6 m2

<50 kWh/m2

4.870 m

25°

PŘÍZEMÍ
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71.4 m2

[celková plocha 71.4 m2]

SPECIAL
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s nízkými 
náklady na výstavbu . minimální zastavěná plocha na malé po-
zemky . obývací pokoj s krbovými kamny, jídelnou a kuchyní 
se skladem potravin . samostatné WC . dostatek skladovacích 
a úložných ploch . v části půdy je rošt vhodný na skladování 
přístupný skládacím schodištěm z haly . ekonomické řešení 
s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů, bez pevné stropní 
konstrukce . podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton  ...

3

89.3 m2

388.0 m3

71.4 m2

45.5 m2

<50 kWh/m2

4.720 m

22°

2 502 000 Kč 

1 551 000 Kč 

38 590 Kč

1 801 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+8 715 Kč

+9 960 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

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

.........

[celková plocha 70.4 m2]
Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimální-
mi náklady na výstavbu . možnost realizovat i jako dvojdům . 
moderní vzhled . minimální zastavěná plocha na malé pozemky . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kom-
fortní kuchyní . samostatná technická místnost . ložnice s vlast-
ní koupelnou . dostatek skladovacích a úložných ploch . dům 
s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce . podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . přístřešek pro 
auto je řešený zastřešenou pergolou  ...

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

3

88.0 m2

106.0 m2

373.0 m3

70.4 m2

45.7 m2

<50 kWh/m2

4.635 m

10°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 715 000 Kč

2 382 000 Kč 

1 477 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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57.6 m2

[celková plocha 57.6 m2]

SPECIAL

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimální-
mi náklady na výstavbu . minimální zastavěná plocha na malé 
pozemky . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou 
a kuchyní . dostatek skladovacích a úložných ploch . samostatná 
technická místnost . v části půdy je rošt vhodný na skladování 
přístupný skládacím schodištěm z haly . dům s minimem vni-
třních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce . podhled 
pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . malé vzdálenosti rozvodů 
TUV . částečné překrytí vstupu . přístřešek pro auto řešený za-
střešenou pergolou  ...

2

72.3 m2

91.5 m2

318.0 m3

57.6 m2

42.6 m2

<50 kWh/m2

4.705 m

22°

2 051 000 Kč 

1 272 000 Kč 

38 590 Kč

1 477 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+8 715 Kč

+9 960 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

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

........

[celková plocha 54.8 m2]

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 503 000 Kč

2 088 000 Kč 

1 295 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 2-pokojový dům s jednou ložnicí, další dvě místa na 
spaní na ploše v podstřešním prostoru nad kuchyní . kompakt-
ní dispozice s malým podílem chodeb, samostatným WC a sa-
mostatným šatníkem . atraktivní obytný prostor se zvýšeným 
prostorem otevřeným do krovu, s krbovými kamny a částečně 
oddělenou kuchyní a jídelnou . cenově dostupný, nenáročný na 
výstavbu . ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádro-
kartonovým podhledem a s minimem nosných stěn  ...

2

73.1 m2

341.4 m3

54.8 m2

32.3 m2

<50 kWh/m2

5.620 m

40°

PŘÍZEMÍ
Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj:  tepelné čerpadlo / plynový kotel
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56.2 m2

.........

[celková plocha 56.2 m2]

ilu
st
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čn
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

2 352 000 Kč 

1 458 000 Kč 

28 590 Kč

1 693 000 Kč 

15 dnů

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+0 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

praktický 2-pokojový dům s moderním minimalistickým desig-
nem . kompaktní dispozice s malým podílem chodeb, velkou 
koupelnou a samostatným šatníkem . zajímavý obytný prostor 
s krbovými kamny a částečně oddělenou kuchyní a jídelnou . 
zasklené plochy obývacího pokoje účinně chrání převis střechy . ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým 
podhledem a bez nosných stěn  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

2

78.0 m2

96.3 m2

323.0 m3

56.2 m2

34.4 m2

<50 kWh/m2

4.055 m

12°

PŘÍZEMÍ
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57.9 m2

.........

SPECIAL

[celková plocha 57.9 m2]
Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+8 715 Kč

+9 960 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimální-
mi náklady na výstavbu . minimální zastavěná plocha na malé 
pozemky . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou 
a komfortní kuchyní . dostatek skladovacích a úložných ploch . 
v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím 
schodištěm ze zádveří . dům s minimem vnitřních nosných stěn, 
bez pevné stropní konstrukce . podhled pokojů tvoří zavěšený 
sádrokarton . malé vzdálenosti rozvodů TUV . částečné překrytí 
vstupu . přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou  ...

2

72.3 m2

91.5 m2

316.0 m3

57.9 m2

36.0 m2

<50 kWh/m2

4.720 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 467 000 Kč

2 038 000 Kč 

1 264 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

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



75

.........

© EUROLINE 2014

B
U

N
G

A
LO

V
 S

 1
4

0
6

75.1 m2

[celková plocha 75.1 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i  jako chata s minimál-
ními náklady na výstavbu . minimální zastavěná plocha na 
malé pozemky . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, 
jídelnou a  kuchyní se skladem potravin . dostatek skladovacích 
a úložných ploch . v části půdy je rošt vhodný na skladování 
přístupný skládacím schodištěm z haly . dům s minimem vni-
třních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce . podhled 
pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . malé vzdálenosti rozvodů 
TUV . překrytí vstupu . přístřešek pro auto je řešený zastřešenou 
pergolou  ...

3

93.5 m2

112.7 m2

423.4 m3

75.1 m2

51.9 m2

>50 kWh/m2

4.835 m

22°

2 645 000 Kč 

1 640 000 Kč 

28 590 Kč

1 904 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

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

........

[celková plocha 72.2 m2]

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 940 000 Kč

2 695 000 Kč 

1 671 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

praktický a účelný 3-pokojový dům vhodný i jako dvojdům nebo 
do řadové zástavby . cenově dostupný, nenáročný na výstavbu . ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým 
podhledem a s minimem nosných stěn . samostatná kuchyně 
opticky propojená s jídelnou . dobrý poměr obytné a užitko-
vé plochy . komfortně vyřešená dispozice s minimální plochou 
chodeb, samostatným WC a skladem potravin . kompaktní tvar 
napomáhá snižování spotřeby energií  ...

3

90.8 m2

385.7 m3

72.2 m2

47.8 m2

<50 kWh/m2

5.135 m

22°

PŘÍZEMÍ

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj:  tepelné čerpadlo / plynový kotel
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[celková plocha 74.7 m2]

77© EUROLINE 2014

B
U

N
G

A
LO

V
 S

 1
4

0
4

74.7 m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

2 577 000 Kč 

1 598 000 Kč 

28 590 Kč

1 855 000 Kč 

15 dnů

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

moderní a praktický 3-pokojový dům vhodný i na velmi malé 
nebo úzké pozemky . atraktivní vzhled, cenová dostupnost 
a jednoduchá výstavba předurčuje tento dům zejména pro mladé . ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým 
podhledem a s minimem nosných stěn . samostatná kuchyně, 
WC, sklad potravin a malý sklad vhodný k umístění pračky . 
dobrý poměr obytné a užitkové plochy díky malé ploše chodeb . velké prosklené plochy v obývacím pokoji, jídelna oddělená od 
obývacího pokoje  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

102.0 m2

456.0 m3

74.7 m2

50.4 m2

<50 kWh/m2

4.785 m

25°

PŘÍZEMÍ
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71.8 m2    

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 777 000 Kč

2 468 000 Kč 

1 530 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimální-
mi náklady na výstavbu . minimální zastavěná plocha na malé 
pozemky . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou 
a kuchyní . dostatek skladovacích a úložných ploch . v části 
půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím scho-
dištěm z  haly . dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez 
pevné stropní konstrukce . podhled pokojů tvoří zavěšený sádro-
karton . malé vzdálenosti rozvodů TUV . částečné překrytí vstu-
pu . přístřešek pro auto je řešený zastřešenou pergolou  ...

3

89.3 m2

108.5 m2

391.0 m3

71.8 m2

46.3 m2

<50 kWh/m2

4.650 m

22°

PŘÍZEMÍ

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

[celková plocha 71.2 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

praktický a účelný 3-pokojový dům vhodný i na velmi malé po-
zemky . cenově dostupný, nenáročný na výstavbu . ekonomické 
řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým podhledem 
a s minimem nosných stěn . vhodný i do chatových oblastí . 
atraktivní hlavní obytný prostor s moderně začleněnou kuchyní 
a krbovými kamny . samostatné WC a sklad potravin . dob-
rý poměr obytné a užitkové plochy díky malé ploše chodeb . 
důsledně oddělená noční část  ...

3

90.0 m2

444.4 m3

71.2 m2

49.4 m2

<50 kWh/m2

4.800 m

25°

2 438 000 Kč 

1 512 000 Kč 

28 590 Kč

1 755 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ
Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj:  tepelné čerpadlo / plynový kotel
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72.8 m2

.........

[celková plocha 72.8 m2]
Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimální-
mi náklady na výstavbu . minimální zastavěná plocha na malé 
pozemky . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou 
a komfortní kuchyní . dostatek skladovacích a úložných ploch . 
v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z  haly . dům s minimem vnitřních nosných stěn, 
bez pevné stropní konstrukce . podhled pokojů tvoří zavěšený 
sádrokarton . částečné překrytí vstupu . přístřešek pro auto je 
řešený zastřešenou pergolou  ...

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

3

90.3 m2

109.5 m2

394.8 m3

72.8 m2

47.9 m2

<50 kWh/m2

5.000 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 785 000 Kč

2 479 000 Kč 

1 537 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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155.2 m2

NOVINKA

[celková plocha 155.2 m2]

ilu
st
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

velkoryse navržený bungalov s dvojgaráží, určený pro pohodlné 
bydlení 4-členné rodiny . všechny pokoje jsou orientované na 
velkou terasu v soukromé části pozemku . hlouběji posazené 
zasklené stěny chrání rodičovskou ložnici a obývací pokoj před 
sluncem . dětské pokoje s příslušenstvím tvoří samostatný trakt . do ulice jsou orientované pouze místnosti příslušenství a garáž . dostatek úložných prostor ve formě dvou šaten, vestavěného 
nábytku a skladovacího prostoru v části neobytného podkroví . 
úsporné řešení bez pevné stropní konstrukce   ...

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

4

187.9 m2

909.1 m3

118.5 m2

70.9 m2

<50 kWh/m2

4.680 m

25°

5 156 000 Kč

3 197 000 Kč

28 590 Kč 

3 712 000 Kč

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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117.2 m2

........

NOVINKA

[celková plocha 117.2 m2]
Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 4-pokojový bungalov splňující nároky čtyřčlenné rodi-
ny . prostorný obývací pokoj s jídelnou tvořící centrální prostor 
rodinného domu . kuchyň s kuchyňským ostrůvkem a se sa-
mostatným skladem potravin . oddělená denní a noční zóna . v časti půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný 
skládacím schodištěm . prosklené stěny na terasu jsou částečně 
chráněné převisem střechy . úsporné řešení bez stropní kon-
strukce se sádrokartonovým podhledem . přístřešek pro auto 
řešený zastřešenou pergolou  ...

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

4

142.7 m2

715.3 m3

117.2 m2

73.4 m2

<50 kWh/m2

5.000 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 697 000 Kč

3 746 000 Kč

2 323 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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65.9 m2

NOVINKA

[celková plocha 65.9 m2]

ilu
st

ra
čn
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malý, účelný bungalov s jednou ložnicí vhodný i jako chata . 
racionální dispozice bez chodeb . vhodný na malé pozemky . 
prosvětlený obytný prostor domu s částečně oddělenou kuchyní . koupelna přístupná ze zádveří a ložnice . samostatná šatna . 
úsporné řešení bez stropní konstrukce se sádrokartonovým pod-
hledem  ...

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

2

82.5 m2

395.5 m3

65.9 m2

45.0 m2

>50 kWh/m2

4.815 m

22°, 33°

2 489 000 Kč

1 543 000 Kč

28 590 Kč 

1 792 000 Kč

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2



B
U

N
G

A
LO

V
 1

9
7

7

84 © EUROLINE 2019

103.3 m2

.........

NOVINKA

[celková plocha 103.3 m2]

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní bungalov vhodný pro mladou 4-člennou rodinu . úspor-
né řešení bez chodeb, s odděleným denním a nočním provozem . technicky a fi nančně nenáročná výstavba bez pevné stropní 
konstrukce, se sádrokartonovým podhledem . velká krytá terasa 
spojená s domem prostřednictvím zasklené stěny . skladovací 
prostor v podkroví přístupný skládacím schodištěm . moderní 
řešení s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem 
umožňuje dobrou zaříditelnost nábytkem  ...

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

4

146.8 m2

172.1 m2

653.6 m3

103.3 m2

79.2 m2

<50 kWh/m2

4.900 m

18°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 555 000 Kč

3 548 000 Kč

2 200 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
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108.4 m2

NOVINKA

[celková plocha 108.4 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

úsporný dům pro 4-člennou rodinu, s jednoduchou konstrukcí 
a moderním vzhledem . kompaktní půdorys s malým podílem 
chodeb . dřevěná střecha s jednoduchou konstrukcí a sádrokar-
tonovým podhledem . soukromí zvyšuje oddělená rodičovská 
ložnice s vlastní koupelnou, dětské pokoje tvoří samostatný celek . navzdory malé zastavěné ploše má dům velkou technickou 
místnost a dvě koupelny . atraktivní obytný velkoprostor spojený 
s velkou kuchyní oddělenou ostrůvkem  ...

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

4

133.0 m2

157.5 m2

586.5 m3

108.4 m2

64.5 m2

<50 kWh/m2

4.285 m

7°

3 723 000 Kč

2 308 000 Kč

28 590 Kč 

2 681 000 Kč

9 týdnů

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
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120.5 m2

.........

NOVINKA

[celková plocha 120.5 m2]

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 5-pokojový bungalov s malou zastavěnou plochou . dispozice s obývacím pokojem ve středu umožňuje rozdělení 
domu na dva nezávislé obytné provozy s vlastním příslušenstvím . prostorný hlavní obytný prostor s velkou kuchyní, oddělenou 
pomocí ostrůvku . velké zasklené stěny orientované do zahra-
dy jsou chráněné nízko uloženým převisem střechy . skladovací 
možnosti rozšiřuje odkládací prostor v části podkroví, přístupný 
skládacím schodištěm . dojem otevřeného velkoprostoru je mož-
né podpořit zvýšeným stropem do prostoru krovu nebo ponechat 
strop rovný ve formě zavěšeného podhledu . úsporné řešení bez 
pevného stropu  ...

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

5

147.3 m2

171.8 m2

723.6 m3

120.5 m2

89.5 m2

<50 kWh/m2

4.960 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 738 000 Kč

3 803 000 Kč

2 358 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍDoobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
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111.3 m2

NOVINKA

[celková plocha 111.3 m2]

ilu
st

ra
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4-pokojový dům bohatě prosvětlený dům . velkoryse řešený 
hlavní obytný prostor . kuchyňský ostrůvek s barovým sezením . obytné místnosti orientované na terasu . velké terasové pro-
sklení je částečně chráněné převisem střechy . nadstandardní 
světlá výška obytných místností . noční zóna domu řešená ve 
dvou samostatných částech s vlastní koupelnou  ...

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

4

144.3 m2

645.5 m3

111.3 m2

76.7 m2

<50 kWh/m2

4.470 m

11°

3 912 000 Kč

2 425 000 Kč

28 590 Kč 

2 817 000 Kč

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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110.7 m2

.........

NOVINKA

[celková plocha 110.7 m2]

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní půdorys s dobře využitou plochou . společenská část 
domu spojená s velkou kuchyní a s přístupem na krytou terasu . noční část s příslušenstvím je důsledně oddělená . praktické 
řešení s množstvím odkládacího prostoru ve formě velké šatny 
a vestavěných skříní v každém pokoji . další skladovací prostor 
v části podkroví, přístupný skládacím schodištěm . rodičovská 
ložnice s vlastní koupelnou propojená s krytou terasou . pohodl-
né zádveří s přímým vstupem do technické místnosti a samostat-
ného WC . úsporné řešení bez pevného stropu, se sádrokartono-
vým podhledem  ...

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

4

146.5 m2

182.9 m2

664.6 m3

110.7 m2

77.3 m2

<50 kWh/m2

5.420 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 705 000 Kč

3 757 000 Kč

2 329 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
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111.6 m2

[celková plocha 111.6 m2]

ilu
st
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

atraktivní kombinace bungalovu a moderního domu s plochou 
střechou . obývací pokoj se zvýšeným stropem, volně spojený s 
velkou kuchyní, vytváří moderní a vzdušný obytný prostor, nava-
zující na krytou terasu . noční část s koupelnou a velkou šatnou 
je úplně oddělená . rodičovská ložnice a obývací pokoj prostřed-
nictvím velkých zasklených ploch navazuje na soukromou část 
pozemku . kompaktní dispozice s malým podílem chodeb   ...

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

4

148.7 m2

185.4 m2

573.9 m3

111.6 m2

77,0 m2

<50 kWh/m2

4.845 m

12°, plochá

3 617 000 Kč

2 243 000 Kč

28 590 Kč 

2 604 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ
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133.9 m2

.........

[celková plocha 133.9 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 5-pokojový bungalov bez pevné stropní konstrukce, 
nenáročný na výstavbu . samostatná šatna, velká technická 
místnost, množství vestavěných skříní a další možnosti skladování 
v podstřešním prostoru, přístupném skládacím stropním scho-
dištěm . noční část je možné úplně oddělit . volná dispozice 
denní části domu, s centrálně umístněným krbem a samostatnou 
jídelnou . moderní vzhled s velkými zasklenými plochami  ...

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

5

161.6 m2

190.6 m2

737.4 m3

133.9 m2

88.3 m2

<50 kWh/m2

5.395 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 143 000 Kč

4 365 000 Kč

2 706 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st
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čn

í o
br
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ek

PŘÍZEMÍ
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113.0 m2

[celková plocha 113.0 m2]

SPECIAL

ilu
st

ra
čn
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní bungalov jednoduché konstrukce, s obytnými místnost-
mi orientovanými do soukromé části pozemku . noční část je 
úplně oddělená od denní části . komfortní rodičovská ložnice s 
vlastní koupelnou a šatnou . všechny pokoje mají vstup na tera-
su . strop nad obývacím pokojem kopíruje tvar střechy, není však 
výrazně zvýšený oproti rovným podhledům v ostatních částech 
domu . úsporné řešení bez pevné stropní konstrukce . navzdory 
malé zastavěné ploše dům poskytuje soukromí a dostatek pros-
toru pro 4-člennou rodinu   ...

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

4

140.3 m2

166.5 m2

609.7 m3

113.0 m2

71.4 m2

<50 kWh/m2

4.440 m

10°

4 891 000 Kč

3 032 000 Kč

38 590 Kč 

3 522 000 Kč

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

SPECIAL

PŘÍZEMÍ
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127.1 m2

.........

[celková plocha 112.6 m2]

[celková plocha 14.5 m2]

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý bungalov s pevným stropem a možností využití pod-
kroví na obytné účely, i dostavbou v budoucnosti . schodiště 
do podkroví je součástí hlavního obytného prostoru, otevřeného 
do podkroví prostřednictvím galerie . hlavní obytný prostor je 
bohatě prosvětlený velkými zasklenými stěnami a střešními okny . noční část domu je možné úplně oddělit dveřmi . navzdory 
kompaktnímu půdorysu dům poskytuje dostatek prostoru pro 
4-člennou rodinu, s úložnými prostory pod schodištěm a v ne-
obytném podkroví . přístavba parkovacího přístřešku se skladem 
a překrytím terasy výrazně přidá tomuto domu na hodnotě   ...

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

4

135.0 m2

214.8 m2

840.8 m3

127.1 m2

68.2 m2

<50 kWh/m2

7.310 m

37°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 484 000 Kč

4 839 000 Kč

3 000 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

GALERIE
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79.7 m2

[celková plocha 79.7 m2]

SPECIAL

ilu
st

ra
čn
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 3-pokojový bungalov s potenciálem využití podkroví . neobytné podkroví přístupné z hlavního obytného prostoru je 
navržené pro využití na obytné účely, i formou dostavby v bu-
doucnosti . podkroví umožňuje dostavbu dvou velkých pokojů 
s koupelnou a samostatnou šatnou . kombinace tradičních a 
moderních prvků se sedlovou střechou, výrazným prosklením a 
moderně pojatým obytným prostorem s krbem . dům má na-
vzdory malým rozměrům dostatek odkládacích prostorů ve formě 
vestavěných skříní, skladu pod schodištěm a neobytného pod-
kroví    ...

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

3

97.5 m2

612.4 m3

79.7 m2

49.8 m2

<50 kWh/m2

7.200 m

42°

3 554 000 Kč

2 203 000 Kč

38 590 Kč 

2 559 000 Kč

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

SPECIAL

PŘÍZEMÍ
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98.5 m2

.........

[celková plocha 98.5 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý a praktický bungalov splňující nároky čtyřčlenné rodi-
ny . kompaktní půdorys s minimální plochou chodeb . úsporné 
řešení bez stropní konstrukce a jednoduchý tvar střechy zaručují 
rychlou a bezproblémovou výstavbu, i svépomocí . technická 
místnost, šatna, sklad potravin a další sklad v podkrovním prosto-
ru, přístupný skládacím stropním schodištěm z chodby . obývací 
pokoj spojený s kuchyní a velkou zastřešenou terasou . kuchyň 
je možné stavebně oddělit příčkou   ...

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

4

132.3 m2

162.5 m2

588.5 m3

98.5 m2

62.5 m2

<50 kWh/m2

5.345 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 514 000 Kč

3 491 000 Kč

2 164 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st
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čn

í o
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ek

PŘÍZEMÍ
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160.4 m2

[celková plocha 113.6 m2]

[celková plocha 46.8 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní atypický bungalov s obytným poschodím . krb spolu 
se schodištěm tvoří výrazný akcent hlavního obytného prostoru 
spojeného s velkou kuchyní . atraktivní obytný prostor se zvýše-
ným stropem, prosvětlený střešními okny, propojený s poschodím 
prostřednictvím otevřené galerie a přímo navazující na krytou 
terasu . tři velké ložnice v přízemí a další dva plnohodnotné 
pokoje v poschodí, vhodné jako pracovna a pokoj pro hosty . 
dostatek odkládacích prostorů zabezpečují dvě samostatné šatny, 
technická místnost a sklad potravin   ...

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

6

148.5 m2

176.9 m2

933.7 m3

160.5 m2

92.1 m2

<50 kWh/m2

7.225 m

22°

5 326 000 Kč

3 302 000 Kč

28 590 Kč 

3 835 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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111.7 m2

........

[celková plocha 111.7 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý moderní dům vhodný i na úzké parcely .  rodičov-
ská ložnice je spolu s koupelnou a šatnou oddělená od denních 
místností . cenově nenáročné řešení s jednoduchou konstrukcí 
a sádrokartonovým podhledem . zvýšený prostor obývacího po-
koje spolu s ložnicí s přímou vazbou na krytou terasu . kuchyň 
je součástí hlavního obytného prostoru, je však možné ji oddělit 
příčkou . samostatná technická místnost, šatna a sklad potravin . obytné místnosti orientované do tří světových stran jsou záru-
kou, že dům bude mít vždy dostatek denního světla  ...

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

4

144.0 m2

565.1 m3

111.7 m2

69.1 m2

<50 kWh/m2

4.835 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 839 000 Kč

3 943 000 Kč

2 445 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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193.6 m2

[celková plocha 124.1 m2]

[celková plocha 69.5 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvougenerační bungalov pro 4-člennou rodinu a další dva členy 
domácnosti v oddělené, plně vybavené části, která může sloužit
i k pronájmu . zároveň je možné samostatnou část zcela přičlenit 
a získat tak velký 6-pokojový dům pro větší domácnost . kom-
fortní dětské pokoje v podkroví mají vlastní šatny . atraktivní 
obytný velkoprostor se samostatnou jídelnou, navazující na terasu . samostatná technická místnost, sklad pod schodištěm, množ-
ství vestavěného nábytku a šaten v podkroví . nad částí domu je 
dřevěný rošt s úložným prostorem  ...

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

6

149.2 m2

173.7 m2

919.2 m3

191.7 m2

112.9 m2

<50 kWh/m2

7.635 m

18°, 25°

5 927 000 Kč

3 675 000 Kč

28 590 Kč 

4 267 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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160.8 m2

.........

[celková plocha 120.6 m2]

[celková plocha 40.2 m2]

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní atypický bungalov s obytným podkrovím nad polovi-
nou půdorysu . velký pokoj v podkroví, s vlastní koupelnou 
a přístupem z obývacího pokoje může sloužit jako pokoj pro hosty 
nebo pracovna . zvýšený prostor nad obývacím pokojem doplňu-
je atraktivní galerie . kuchyně je částečně spojena s obývákem, 
velká samostatná jídelna navazuje na částečně krytou terasu . 
dětské pokoje s vlastní koupelnou tvoří samostatnou oddělenou 
část domu . v části neobytného podkroví je navržen odkládací 
prostor . moderní otevřená dispozice, která však nebrání úplné-
mu soukromí noční části  ...

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

5

146.5 m2

176.3 m2

883.5 m3

160.3 m2

93.7 m2

<50 kWh/m2

7.575 m

25°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 100 000 Kč

5 695 000 Kč

3 531 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek SPECIAL

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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134.2 m2

[celková plocha 114.7 m2]

[celková plocha 19.5 m2]

ilu
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

prostorný bungalov vhodný pro 4-člennou domácnost . atraktiv-
ní centrální prostor domu s otevřeným pohledem do přiznaného 
krovu . pokoje noční části orientované do zahrady a s přímým 
přístupem na terasu . denní část domu tvořena obytným prosto-
rem s galerií, kterou lze využít například jako pracovnu . opticky 
vyčleněna jídelní část a kuchyň . dostatečně prosvětlený centrál-
ní prostor domu díky jeho orientaci až na tři světové strany . 
dostatek prostoru pro vestavěný nábytek  ...

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

4

140.7 m2

165.0 m2

761.4 m3

134.2 m2

65.3 m2

<50 kWh/m2

6.620 m

30°

4 191 000 Kč

2 598 000 Kč

28 590 Kč 

3 018 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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125.1 m2

.........

[celková plocha 125.1 m2]
Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5-pokojový bungalov s volnou dispozicí . střed domu tvoří 
obývací pokoj spojený s kuchyní a s přístupem na galerii ote-
vřenou do hlavního obytného prostoru . celý prostor je bohatě 
prosvětlený velkou prosklenou stěnou a střešními okny . lož-
nice s příslušenstvím jsou umístěny do dvou oddělených částí, 
akusticky oddělených od hlavního obytného prostoru předsíňka-
mi . cenově příznivé řešení se sádrokartonovým podhledem . 
množství odkládacích prostor ve formě šaten, vestavěných skříní 
a technické místnosti doplňují i skladovací prostory v neobytném 
podkroví, přístupné z galerie  ...

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

5

150.0 m2

174.5 m2

834.3 m3

125.1 m2

88.4 m2

<50 kWh/m2

6.265 m

25°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 469 000 Kč

4 818 000 Kč

2 987 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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117.8 m2

[celková plocha 117.8 m2]

ilu
st

ra
čn
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý 4-pokojový bungalov se zimní zahradou, která může 
sloužit také jako zastřešená terasa .  noční část s koupelnou 
a šatnou je oddělená od denního provozu  . cenově nenáročné 
řešení s jednoduchou konstrukcí a sádrokartonovým podhledem . velká jídelna tvoří zároveň komunikační střed domu, s přímou 
vazbou na terasu a obývací pokoj . prostorná kuchyň navazuje na 
obývací pokoj, je však možné ji zcela stavebně oddělit . samo-
statná technická místnost a sklad potravin . kompaktní půdorys 
s dobře využitým prostorem bez chodeb  ...

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

4

144.6 m2

169.1 m2

674.6 m3

117.8 m2

70.3 m2

<50 kWh/m2

4.905 m

17°, 25°

4 076 000 Kč

2 527 000 Kč

28 590 Kč 

2 935 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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111.0 m2

.........

[celková plocha 111.0 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní a atraktivní bungalov s kompaktním půdorysem bez 
chodeb . velké zasklené plochy v obývacím pokoji chráněné 
převisem střechy . noční část je uzavřená od hlavního obytného 
prostoru . těžiště domu tvoří otevřený, bohatě prosvětlený obý-
vací pokoj se zvýšeným šikmým stropem a zajímavě umístěným 
krbem . úsporné řešení se sádrokartonovým podhledem bez 
pevného stropu . v každém pokoji je možnost umístit vesta-
věnou šatnu . díky modernímu vzhledu a cenové dostupnosti je 
dům vhodný pro mladé  ...

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

4

137.0 m2

160.2 m2

620.0 m3

111.0 m2

77.6 m2

<50 kWh/m2

5.250 m

15°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 768 000 Kč

3 845 000 Kč

2 384 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn

í o
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ek

PŘÍZEMÍ
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78.7 m2

[celková plocha 78.7 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

menší kompaktní dům s minimalizováním chodeb . obývací po-
koj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní . dostatek skladova-
cích a úložných ploch . v části půdy je dřevěný rošt vhodný na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly . 
podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . v obývacím pokoji 
a kuchyni je zvýšený podhled, který lemuje krov . dům s mi-
nimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce . 
jednoduchá sedlová střecha . malé vzdálenosti rozvodů TUV . 
samostatná technická místnost s WC   ...

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

4

97.8 m2

125.4 m2

442.2 m3

78.7 m2

54.8 m2

<50 kWh/m2

4.725 m

22°

2 630 000 Kč

1 631 000 Kč

28 590 Kč 

1 894 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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99.8 m2

.........

[celková plocha 99.8 m2]Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

menší, moderní 4-pokojový bungalov s dobře využitým prosto-
rem . bez pevné stropní konstrukce, s možností skladování v 
části podstřešního prostoru . navzdory malé ploše má dům tech-
nickou místnost a dostatek úložných prostor ve formě samostatné 
šatny, skladu potravin a množství vestavěného nábytku . velká 
zasklená plocha v obývacím pokoji je chráněná částečně zakry-
tou terasou . kompaktní dispozice s malým podílem chodeb . 
jednoduchý tvar střechy, rychlá výstavba, moderní vzhled   ...

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

4

131.1 m2

157.5 m2

584.5 m3

99.8 m2

61.1 m2

<50 kWh/m2

5.130 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 316 000 Kč

3 216 000 Kč

1 994 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn

í o
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ek

PŘÍZEMÍ
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103.5 m2

[celková plocha 103.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý bungalov vhodný i na úzké parcely . obývací pokoj 
se zvýšeným stropem, navazující na jídelnu a částečně oddělenou 
kuchyň . noční část je důsledně oddělená od obývacího pokoje . samostatná technická místnost . velké pokoje navzdory malé 
zastavěné ploše . úsporné řešení bez stropní konstrukce, jedno-
duchá výstavba, moderní vzhled . atraktivní, bohatě prosvětlený 
hlavní obytný prostor s krbem . možnost přístavby přístřešku 
pro automobil . fasádní obklad je možné nahradit omítkou nebo 
jiným typem obkladu podle fantazie majitele  ...

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

4

129.4 m2

150.5 m2

533.5 m3

103.5 m2

69.5 m2

<50 kWh/m2

4.290 m

10°

3 118 000 Kč

1 933 000 Kč

28 590 Kč 

2 245 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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110.2 m2

.........

[celková plocha 110.2 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní bungalov pro čtyřčlennou rodinu . atraktivní obytný vel-
koprostor s mírně zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu . prostorná kuchyň orientovaná do ulice, propojená s obývacím 
pokojem prostřednictvím moderního ostrůvku . dětské pokoje 
jsou orientované do tiché zadní části . samostatná technická 
místnost . nad částí domu je dřevěný rošt s úložným prostorem . dostatek úložných prostor ve formě vestavěných šaten v poko-
jích a na chodbě   ...

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

4

142.1 m2

170.1 m2

687.3 m3

110.2 m2

68.4 m2

<50 kWh/m2

5.730 m

22°, 28°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 537 000 Kč

3 523 000 Kč

2 184 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn

í o
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PŘÍZEMÍ
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110.3 m2

[celková plocha 110.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní bungalov splňující nároky čtyřčlenné rodiny . samo-
statná kuchyň s jídelnou propojená širokým otvorem s prostor-
ným a dobře zařízeným obývacím pokojem . jednoduchá výstav-
ba bez pevné stropní konstrukce . možnost v části neobytného 
podkroví vybudovat odkládací prostor . samostatná technická 
místnost a šatna . dobře využitý prostor s velkými pokoji . tři 
pokoje mají přístup na terasu v zadní části domu, terasové dveře 
je však možné nahradit okny   ...

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

4

134.4 m2

158.9 m2

617.2 m3

110.3 m2

64.5 m2

<50 kWh/m2

5.340 m

22°

3 569 000 Kč

2 213 000 Kč

28 590 Kč 

2 570 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ



B
U

N
G

A
LO

V
 1

6
7

5

108 © EUROLINE 2016

106.6 m2

........

[celková plocha 106.6 m2]Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou 
a komfortní kuchyní se skladem potravin . prostorné pokoje . 
dostatek skladovacích a úložných ploch . samostatná technická 
místnost . ložnice s vlastní koupelnou . v části půdy je dřevě-
ný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z 
prosvětlené haly . podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . 
dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní kon-
strukce . exteriérové žaluzie . malé vzdálenosti rozvodů TUV . 
nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti   ...

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

4

130.0 m2

595.7 m3

106.6 m2

65.5 m2

<50 kWh/m2

5.045 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 282 000 Kč

3 169 000 Kč

1 965 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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91.5 m2

[celková plocha 91.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

prakticky navržený 4-pokojový bungalov bez chodeb . ložnice 
jsou akusticky oddělené od hlavního obytného prostoru předsí-
němi s posuvnými dveřmi .  kuchyň je částečně oddělená od 
obývacího pokoje . všechny instalace centralizované na jednom 
místě jsou předpokladem lacinější výstavby i provozu . krb ve 
středu dispozice je možné využít jako doplňkové vytápění (roz-
vody nejsou součástí projektu) . cenově příznivé řešení se sád-
rokartonovým  podhledem . díky nosné příčce ve středu domu 
je možné po jednoduché úpravě projektu realizovat pevný strop  ...

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

4

114.0 m2

138.5 m2

521.3 m3

91.5 m2

61.3 m2

<50 kWh/m2

5.080 m

22°

3 241 000 Kč

2 009 000 Kč

28 590 Kč 

2 334 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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90.6 m2

.........

[celková plocha 90.6 m2]Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

menší kompaktní dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, 
jídelnou a  kuchyní se skladem potravin . stavebně oddělitel-
ná kuchyň s jídelnou . dostatek skladovacích a úložných ploch . ložnice se šatnou . v části půdy je dřevěný rošt vhodný na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly . 
podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . dům s minimem 
vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce . krytá tera-
sa i vstup . jednoduchá sedlová střecha . exteriérové žaluzie . 
nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti . přístřešek pro auto 
je řešený zastřešenou pergolou  ...

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

4

120.0 m2

141.4 m2

541.6 m3

90.6 m2

55.6 m2

<50 kWh/m2

5.025 m

22°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 312 000 Kč

3 211 000 Kč

1 991 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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121.1 m2

[celková plocha 121.1 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý 5-pokojový bungalov s velkými pokoji . maximální 
využití prostoru téměř bez chodeb . cenově nenáročné řešení se 
sádrokartonovými stropy . prostorná kuchyň je součástí hlavního 
obytného prostoru, je však možné ji stavebně oddělit příčkami . samostatná technická místnost a sklad potravin . jednoduchý 
tvar střechy a kompaktní půdorys . ložnice jsou rozdělené do 
dvou oddělených částí s vlastní koupelnou  ...

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

5

147.0 m2

177.3 m2

686.8 m3

121.1 m2

80.4 m2

<50 kWh/m2

5.140 m

22°

3 503 000 Kč

2 172 000 Kč

28 590 Kč 

2 522 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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109.4 m2

.........

[celková plocha 109.4 m2]

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou 
a  komfortní kuchyní se skladem potravin . stavebně oddělitelná 
kuchyň . dostatek skladovacích a úložných ploch . samostatná 
technická místnost . v části půdy je dřevěný rošt vhodný na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly . 
podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . dům s minimem 
vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce . exterié-
rové žaluzie . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti   ...

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

5

133.0 m2

160.1 m2

592.3 m3

109.4 m2

74.2 m2

<50 kWh/m2

4.985 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 448 000 Kč

3 400 000 Kč

2 108 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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104.8 m2

[celková plocha 104.8 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům se sedlovou střechou . prosvětlený obývací 
pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin . pros-
torné pokoje . dostatek skladovacích a úložných ploch . ložnice 
s vlastní koupelnou . v části půdy je dřevěný rošt vhodný na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly . 
podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . dům s minimem 
vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce . exterié-
rové žaluzie . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

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

4

130.0 m2

165.0 m2

596.6 m3

104.8 m2

69.0 m2

<50 kWh/m2

5.085 m

22°

3 160 000 Kč

1 959 000 Kč

28 590 Kč 

2 275 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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96.4 m2

.........

[celková plocha 96.4 m2]Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

úsporný, jednoduše řešený 4-pokojový bungalov vhodný i na úzký 
pozemek . všechny pokoje jsou orientované do tiché části po-
zemku . navzdory malé ploše má dům dostatek úložných prostor 
ve formě samostatné šatny, skladu potravin a úložného prostoru 
v podkroví . velké zasklené plochy chráněné převisem střechy . kompaktní dispozice s malým podílem chodeb . jednoduchý 
tvar střechy, úsporné řešení se sádrokartonovým podhledem bez 
pevného stropu . jednoduchá a rychlá výstavba . samostatná 
technická místnost u vchodu, krátké rozvody instalací  ...

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

4

120.4 m2

139.0 m2

555.0 m3

96.4 m2

61.7 m2

<50 kWh/m2

4.595 m

19°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 336 000 Kč

3 245 000 Kč

2 012 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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141.5 m2

[celková plocha 121.0 m2]

[celková plocha 20.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní bungalov vhodný i do městského prostředí . obýva-
cí pokoj se zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu ve 
formě atria . společenské centrum domu tvoří obytná hala se 
stolováním a schodištěm do podkrovního prostoru . rodičovská 
ložnice s vlastním příslušenstvím oddělená od dětských pokojů . samostatná technická místnost . lehké schodiště zpřístupňu-
je další dvě místnosti v podkroví, vhodné jako pracovna, fi tness 
nebo pokoj pro hosty . celkový tvar domu umožňuje maximální 
využití prostoru v přízemí i v podkroví  ...

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

4

149.7 m2

177.3 m2

729.2 m3

141.5 m2

79.3 m2

<50 kWh/m2

6.080 m

15°, 11°

4 303 000 Kč

2 668 000 Kč

28 590 Kč 

3 098 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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114.5 m2

.........

[celková plocha 114.5 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou 
a kuchyní se skladem potravin . oddělitelná kuchyň . ložnice 
s vlastní koupelnou . samostatná technická místnost . dosta-
tek skladovacích a úložných ploch . v části půdy je dřevěný 
rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z 
prosvětlené haly . podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní kon-
strukce . exteriérové žaluzie . nadstandardní tepelnětechnické 
vlastnosti . přístřešek pro auto je řešený zastřešenou pergolou  ...

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

5

140.3 m2

157.0 m2

623.0 m3

114.5 m2

74.0 m2

<50 kWh/m2

4.725 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 457 000 Kč

3 413 000 Kč

2 116 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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115.1 m2

[celková plocha 115.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

bungalov s moderní dispozicí a tradičním vzhledem . atraktivní 
obytný velkoprostor se zvýšeným stropem, navazující na krytou 
terasu ve formě atria . dostatek soukromí zajišťuje rozdělení 
ložnic na dvě samostatné části s příslušenstvím . samostatná 
technická místnost a šatna . nad větší částí domu je pevný strop 
s úložným prostorem v podkroví . velké pokoje a minimum cho-
deb zajišťují dobrý poměr obytné plochy . dostatek úložných 
prostor ve formě vestavěných šaten v pokojích  ...

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

4

149.9 m2

178.8 m2

719.0 m3

115.1 m2

74.5 m2

<50 kWh/m2

5.090 m

22°

3 867 000 Kč

2 398 000 Kč

28 590 Kč 

2 784 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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109.1 m2

.........

[celková plocha 109.1 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům se stejnou orientací pokojů . prosvětlený 
obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin . oddělitelná kuchyň s jídelnou . dostatek skladovacích a úlož-
ných ploch . samostatná šatna a technická místnost . v části 
půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z prosvětlené haly . podhled pokojů tvoří zavěšený 
sádrokarton . dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné 
stropní konstrukce . exteriérové žaluzie . nadstandardní tepel-
nětechnické vlastnosti  ...

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

4

133.0 m2

171.0 m2

595.0 m3

109.1 m2

62,.0 m2

<50 kWh/m2

4.925 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 251 000 Kč

3 127 000 Kč

1 939 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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189.5 m2

[celková plocha 129.6 m2]

[celková plocha 59.9 m2]

ilu
st

ra
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní bungalov vhodný i do městského prostředí . atraktivní 
obytný velkoprostor se zvýšeným stropem, navazující na krytou 
terasu ve formě atria . rodičovská ložnice s vlastním příslušen-
stvím oddělená od dětských pokojů . samostatná technická míst-
nost a šatna . lehké schodiště zpřístupňuje další dvě místnosti 
v podkroví, vhodné jako pracovna nebo fi tness . půdní prostor 
v podkroví, vhodný na skladování . atypický moderní vzhled . 
celkový tvar domu umožňuje maximální využití prostoru v příze-
mí i v podkroví  ...

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

4

170.4 m2

198.0 m2

851.9 m3

180.3 m2

82.5 m2

<50 kWh/m2

6.745 m

15°

5 014 000 Kč

3 109 000 Kč

28 590 Kč 

3 610 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ



B
U

N
G

A
LO

V
 1

5
7

4

120 © EUROLINE 2015

104.0 m2

.........

[celková plocha 104.0 m2]

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídel-
nou a komfortní kuchyní se skladem potravin . prostorné po-
koje . dostatek skladovacích a úložných ploch . samostatná 
šatna a technická místnost . ložnice s vlastní šatnou . v části 
půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z prosvětlené haly . podhled pokojů tvoří zavěšený 
sádrokarton . dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pev-
né stropní konstrukce . exteriérové žaluzie . malé vzdálenosti 
rozvodů TUV . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

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

4

128.3 m2

163.9 m2

578.0 m3

104.0 m2

61.3 m2

<50 kWh/m2

4.945 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 296 000 Kč

3 189 000 Kč

1 977 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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109.8 m2

[celková plocha 109.8 m2]

ilu
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ra
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

prakticky navržený 4-pokojový bungalov s velkými pokoji a nad-
standardním příslušenstvím . pevný strop s úložným prostorem 
v podkroví . kuchyň opticky spojená s obývacím pokojem, je 
možné ji stavebně úplně oddělit . oddělená ložnice s vlastním 
příslušenstvím . samostatná technická místnost, šatna a sklad 
potravin . moderní obývací pokoj s krbem, jídelnou, průhledem 
do kuchyně a velkou prosklenou stěnou do zahrady  ...

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

4

137.3 m2

167.1 m2

665.0 m3

109.8 m2

71.1 m2

<50 kWh/m2

5.400 m

22°

3 853 000 Kč

2 389 000 Kč

28 590 Kč 

2 774 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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122.9 m2

........

[celková plocha 122.9 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 5-pokojový bungalov s velkými pokoji a minimální 
plochou chodeb . nad větší částí domu je pevný strop s úložným 
prostorem v podkroví . zvýšený prostor nad obývacím pokojem 
uzavřený sádrokartonem . kuchyni je možné stavebně oddělit 
od obývacího pokoje . samostatná technická místnost a sklad 
potravin . velké zasklené plochy chráněné převisem střechy 
orientované do zahrady . noční část oddělena od hlavního obyt-
ného prostoru  ...

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

5

150.0 m2

806.3 m3

122.9 m2

86.0 m2

<50 kWh/m2

5.880 m

22°, 32°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 961 000 Kč

4 113 000 Kč

2 550 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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105.6 m2

[celková plocha 79.1 m2]

[celková plocha 26.6 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Jednoduchý, malý, účelný dům s využitelným podkrovím . mi-
nimální zastavěná plocha na malé pozemky . obývací pokoj 
s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní . prostorné 
pokoje . ložnice s vlastní koupelnou . dostatek skladovacích 
a úložných ploch . využitelné podkroví s dřevěným trámovým 
stropem přístupné mlynářským schodištěm ze zádveří . dům s 
minimem vnitřních nosných stěn a sloupů . podhled pokojů tvoří 
sádrokarton . malé vzdálenosti rozvodů TUV . exteriérové žalu-
zie . nadstandardní  ...

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

3

97.8 m2

118.9 m2

548.0 m3

105.6 m2

50.2 m2

<50 kWh/m2

6.410 m

35°

3 247 000 Kč

2 013 000 Kč

28 590 Kč 

2 338 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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201.2 m2

........

[celková plocha 172.9 m2]

[celková plocha 28.3 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní bungalov s dvojgaráží vhodný i do městského prostředí . těžištěm domu je prosklené atrium, oddělené od exteriéru i 
interiéru prosklenou stěnou . v létě může sloužit jako krytá te-
rasa, jindy jako zimní zahrada nebo pracovna . lehké schodiště 
zpřístupňuje další dvě místnosti v podkroví . důsledné dělení na 
denní a noční část . každý pokoj má vstup na terasu . atraktivní 
obytný velkoprostor s krbem a jídelnou, se zvýšeným stropem . 
komfortní rodičovská ložnice s vlastním šatníkem a koupelnou  ...

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

4

209.0 m2

945.0 m3

164.3 m2

79.9 m2

>50 kWh/m2

6.290 m

17°, 12°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 890 000 Kč

5 403 000 Kč

3 350 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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176.5 m2

[celková plocha 176.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

komfortní 5 pokojový bungalov s dvojgaráží . ložnice s příslušen-
stvím oddělené od denní části . menší pokoj může sloužit jako 
pracovna nebo pokoj pro hosty . samostatná kuchyně spojená 
s jídelnou . atraktivní obytný velkoprostor s krbem, otevřený do 
krovu a prosvětlený střešními okny, chodby prosvětlené světlo-
vody . všechny obytné místnosti orientované do zadní části . 
komfort rodičovské ložnice zvyšuje samostatná šatna a koupel-
na . každý pokoj má vestavěný nebo samostatný šatník, další 
odkládací prostory ve formě vestavěných skříní na chodbách . 
úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokarto-
novým podhledem  ...

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

5

216.6 m2

990.0 m3

140.0 m2

85.6 m2

<50 kWh/m2

4.785 m

22°

5 399 000 Kč

3 347 000 Kč

28 590 Kč 

3 887 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ



B
U

N
G

A
LO

V
 1

4
7

5

126 © EUROLINE 2014

94.2 m2

..........

[celková plocha 94.2 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou 
a kuchyní se skladem potravin • kuchyní, případně i s jídelnou je 
možné samostatně oddělit . prostorné pokoje . dostatek skla-
dovacích a úložných ploch . samostatná technická místnost . 
v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný sklá-
dacím schodištěm z prosvětlené haly . v pokojích tvoří podhled 
zavěšený sádrokarton . dům s minimem vnitřních nosných stěn 
a sloupů bez pevné stropní konstrukce . překrytí části terasy...

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

4

117.4 m2

145.4 m2

169.4 m2

547.0 m3

94.2 m2

64.7 m2

<50 kWh/m2

4.655 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 322 000 Kč

3 225 000 Kč

2 000 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
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ek

PŘÍZEMÍ
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96.7 m2

[celková plocha 96.7 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

fi nančně nenáročný kompaktní 4-pokojový bungalov vhodný i 
na užší parcely . jednoduchá dispozice s minimálním podílem 
chodeb . kuchyně je částečně oddělená od obývacího pokoje . 
samostatné WC a spíž . jednoduchý tvar zastřešení . úsporné ře-
šení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým pod-
hledem . skladovací prostor v podkroví . moderní vzhled  ...

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

4

119.0 m2

143.5 m2

550.0 m3

96.7 m2

67.2 m2

<50 kWh/m2

4.805 m

22°

2 993 000 Kč

1 856 000 Kč

28 590 Kč 

2 155 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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123.3 m2

.........

[celková plocha 123.3 m2]Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 5-pokojový bungalov vhodný i na menší parcely . 
přehledná dispozice s minimální plochou chodeb . úložný prostor 
v podkroví . dostatek soukromí zajišťuje rozdělení ložnic na dvě 
samostatné části s příslušenstvím . kuchyni je možné stavebně 
oddělit od obývacího pokoje . samostatná technická místnost . 
úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádrokar-
tonovým podhledem . velké zasklené plochy orientované do 
zahrady  ...

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

5

150.0 m2

173.6 m2

702.6 m3

123.3 m2

79.6 m2

<50 kWh/m2

5.170 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 485 000 Kč

3 451 000 Kč

2 140 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn
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áz
ek

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 103.0 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídel-
nou a  kuchyní se skladem potravin . prostorné pokoje . do-
statek skladovacích a úložných ploch . samostatná technická 
místnost . ložnice s  vlastní koupelnou . v části půdy je dře-
věný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm 
z prosvětlené haly . podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton, 
v přední a zadní části sádrokarton lemující krov . dům s mini-
mem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstruk-
ce . nadstandardní tepelně technické vlastnosti . přístřešek pro 
auto řešený zastřešenou pergolou  ...

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

4

126.0 m2

145.2 m2

586.4 m3

103.0 m2

64.3 m2

<50 kWh/m2

4.875 m

22°

3 191 000 Kč

1 978 000 Kč

28 590 Kč 

2 298 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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105.6 m2

.........

[celková plocha 105.6 m2]Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Kompaktní středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s kr-
bem, jídelnou a komfortní kuchyní se skladem potravin . pros-
torné pokoje . dostatek skladovacích a úložných ploch . samo-
statná technická místnost . v části půdy je dřevěný rošt vhodný 
na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly . podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . dům s minimem 
vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce . 
částečné překrytí vstupu . exteriérové žaluzie . nadstandardní 
tepelně technické vlastnosti  ...

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

4

129.0 m2

166.5 m2

556.0 m3

105.6 m2

66.1 m2

<50 kWh/m2

5.045 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 249 000 Kč

3 123 000 Kč

1 936 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
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čn
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ek

PŘÍZEMÍ
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77.3 m2

[celková plocha 77.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Jednoduchý menší dům . minimální zastavěná plocha . 
prosvětlený obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou 
a kuchyní . dostatek skladovacích a úložných ploch . samostat-
ný šatník a technická místnost . ložnice s vlastní koupelnou . 
dům bez vnitřních nosných stěn a pevné stropní konstrukce . 
podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton . exteriérové žaluzie . částečné překrytí vstupu . nadstandardní tepelně technické 
vlastnosti . přístřešek pro auto je řešen zastřešenou pergolou  ...

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

3

96.8 m2

114.8 m2

431.0 m3

77.3 m2

48.1 m2

>50 kWh/m2

4.525 m

22°

2 454 000 Kč

1 521 000 Kč

28 590 Kč 

1 767 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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52.2 m2

........

[celková plocha 52.2 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Jednoduchý malý dům, vhodný i jako chata . minimální zastavě-
ná plocha . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídel-
nou a kuchyní . technická místnost v rámci komfortního zádveří . dům bez vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce . v pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton . exteriérové 
žaluzie . malé vzdálenosti rozvodů TUV . nadstandardní tepel-
ně technické vlastnosti . přístřešek pro auto řešený zastřešenou 
pergolou  ...

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

2

66.5 m2

300.2 m3

52.2 m2

37.9 m2

<50 kWh/m2

4.580 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 503 000 Kč

2 087 000 Kč

1 294 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
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áz
ek

PŘÍZEMÍ
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131.9 m2

[celková plocha 131.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Středně velký dům . komfortní zádveří . prosvětlený obývací po-
koj s krbem, jídelnou a prostornou kuchyní se skladem potravin . 
ložnice se šatníkem a vlastní koupelnou . samostatná technická 
místnost - pracovna . chodba prosvětlená světlovody . dostatek 
skladovacích a úložných ploch . v pokojích tvoří podhled sádro-
karton a ve středu domu – kuchyni, chodbě, technickém zázemí je 
žb strop, kde je v části půdy pochůzný rošt vhodný na skladování 
přístupný skládacím schodištěm . dům s minimem vnitřních nos-
ných stěn a sloupů z 1/3 pevné stropní konstrukce . exteriérové 
žaluzie . nadstandardní tepelně technické vlastnosti  ...

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

4

160.1 m2

190.1 m2

741.4 m3

131.9 m2

79.4 m2

<50 kWh/m2

4.860 m

22°

3 868 000 Kč

2 398 000 Kč

28 590 Kč 

2 785 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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64.1 m2

........

[celková plocha 64.1 m2]

SPECIAL

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Jednoduchý malý dům, vhodný i  jako chata . minimální zasta-
věná plocha . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jí-
delnou a komfortní kuchyní . dům s minimem vnitřních nosných 
stěn, bez pevné stropní konstrukce . v pokojích tvoří podhled 
zavěšený sádrokarton . exteriérové žaluzie . částečné překrytí 
vstupu . nadstandardní tepelně technické vlastnosti . přístřešek 
pro auto řešený zastřešenou pergolou  ...

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

3

80.1 m2

372.7 m3

64.1 m2

43.2 m2

<50 kWh/m2

4.970 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 731 000 Kč

2 404 000 Kč

1 490 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek SPECIAL

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla
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84.6 m2

[celková plocha 84.6 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

2 571 000 Kč

1 594 000 Kč

28 590 Kč 

1 851 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Jednoduchý malý dům . minimální zastavěná plocha . obývací 
pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní se skla-
dem potravin . dostatek skladovacích a úložných ploch . v části 
půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z haly . dům s minimem vnitřních nosných sloupů, 
bez pevné stropní konstrukce . podhled tvoří zavěšený sádro-
karton . exteriérové žaluzie . nadstandardní tepelně technické 
vlastnosti  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

103.2 m2

135.7 m2

478.7 m3

84.6 m2

59.7 m2

<50 kWh/m2

5.330 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 98.8 m2]
Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 132 000 Kč

2 961 000 Kč

1 836 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostorv

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

plnohodnotný 4-pokojový bungalov vhodný i na velmi úzké par-
cely . samostatná technická místnost . dětské pokoje s vlastní 
koupelnou tvoří samostatný trakt . variabilnost umístění na po-
zemek - dům je možné umístit delší nebo kratší stranou k ulici . 
jednoduchý tvar půdorysu a zastřešení vhodný pro svépomocnou 
výstavbu . ekonomické řešení bez stropní konstrukce se za-
věšeným sádrokartonovým podhledem a  s  minimem nosných 
stěn  ...

4

122.5 m2

147.0 m2

582.9 m3

98.8 m2

70.6 m2

<50 kWh/m2

5.160 m

30°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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126.4 m2

[celková plocha 126.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

3 713 000 Kč

2 302 000 Kč

28 590 Kč 

2 673 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

kompaktní 5-pokojový dům s velkou samostatnou kuchyní a jí-
delnou . částečně překrytá terasa . větší část půdorysu je 
navržená se sádrokartonovým stropem -  pevná stropní kon-
strukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu . samostatná technická místnost a  šatník . další vestavěné 
šatníky v  pokojích . zvýšený prostor nad obývacím pokojem 
prosvětlený střešními okny dodává pocit vzdušnosti . jedno-
duchý tvar zastřešení a  kompaktní tvar jsou předpokladem 
jednoduché výstavby  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

162.0 m2

196.1 m2

721.0 m3

126.4 m2

85.3 m2

>50 kWh/m2

5.600 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2



B
U

N
G

A
LO

V
 1

3
7

8

81.3 m2

.........

[celková plocha 81.3 m2]
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Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 664 000 Kč

2 311 000 Kč

1 433 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý malý dům . minimální zastavěná plocha . obývací 
pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní . dosta-
tek skladovacích a úložných ploch . v části půdy je rošt vhod-
ný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly . dům 
s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce . podhled tvoří zavěšený sádrokarton . exteriérové žaluzie . 
nadstandardní tepelně technické vlastnosti  ...

4

100.0 m2

132.5 m2

475.5 m3

81.3 m2

63.1 m2

<50 kWh/m2

5.180 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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105.9 m2

[celková plocha 105.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

3 426 000 Kč

2 124 000 Kč

28 590 Kč 

2 467 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

komfortní bungalov vhodný i na úzké parcely . všechny obyt-
né místnosti jsou orientované do tiché zadní a boční strany . 
samostatná technická místnost a šatník . důsledné dělení na 
denní a noční část . komfortní rodičovská ložnice s vlastní kou-
pelnou . vnitřní chodby prosvětlené světlovody . každý pokoj 
má vstup na terasu . obytný velkoprostor s jídelnou a kuchyní, 
prosvětlený střešními okny přes zvýšený strop  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

134.0 m2

162.0 m2

604.5 m3

105.9 m2

68.1 m2

<50 kWh/m2

4.760 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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117.7 m2

.........

[celková plocha 29.4 m2]

[celková plocha 82.3 m2]

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dům vhodný i na malé parcely . v přízemí je plnohod-
notný třípokojový byt se samostatnou kuchyní a skladem potravin . úsporné schodiště v rámci obývacího pokoje umožňuje přístup 
do podkroví . v podkroví je možné řešit pracovnu nebo sklado-
vací prostor či hobby místnost . centrálně umístěný krb . malý 
podíl chodeb . kompaktní tvar napomáhá snižování vytápěcích 
nákladů  ...

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

3

102.8 m2

129.1 m2

580.3 m3

111.7 m2

55.6 m2

<50 kWh/m2

6.610 m

28°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 695 000 Kč

3 743 000 Kč

2 321 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek SPECIAL

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla
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104.7 m2

[celková plocha 104.7 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům vhodný i na užší parcely . jednoduchá dispozice 
s minimálním podílem chodeb . dokonale oddělená noční část 
s velkou koupelnou . komfortní kuchyni částečně včleněnou do 
hlavního obytného prostoru je možné stavebně úplně oddělit . samostatná technická místnost u vchodu . jednoduchý tvar 
zastřešení . úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěše-
ným sádrokartonovým podhledem . atraktivní vzhled s velký-
mi zasklenými plochami a zvýšeným prostorem nad obývacím 
pokojem . dům je možné umístit delší nebo kratší stranou k 
ulici  ...

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

4

128.5 m2

603.9 m3

104.7 m2

73.4 m2

<50 kWh/m2

4.885 m

22°

3 418 000 Kč

2 119 000 Kč

28 590 Kč 

2 461 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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131.3 m2

........

[celková plocha 131.3 m2]
Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

komfortní dům s  garáží, vhodný i na užší parcely . důraz na 
optimální rozložení místností vzhledem na světové strany . sa-
mostatná technická místnost . atraktivní obytný velkoprostor se 
zvýšeným stropem nad obývacím pokojem . velká kuchyně ori-
entovaná do ulice . dvě samostatné koupelny . dostatek úlož-
ných prostorů ve formě vestavěných skříní . úsporné řešení bez 
stropní konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem . 
chráněná terasa s přístupem z každého pokoje . velké zasklené 
plochy chráněné krytou terasou  ...

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

4

169.7 m2

767.8 m3

113.5 m2

71.1 m2

>50 kWh/m2

4.875 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 836 000 Kč

3 939 000 Kč

2 442 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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75.1 m2

[celková plocha 75.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Jednoduchý malý dům . minimální zastavěná plocha . obýva-
cí pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a  kuchyní se 
skladem potravin . dostatek skladovacích a úložných ploch . 
v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z  haly . dům s minimem vnitřních nosných stěn 
a sloupů, bez pevné stropní konstrukce . podhled tvoří zavěšený 
sádrokarton . exteriérové žaluzie . malé vzdálenosti rozvodů 
TUV . nadstandardní tepelně technické vlastnosti . přístřešek 
pro auto řešený zastřešenou pergolou  ...

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

3

93.5 m2

431.0 m3

75.1 m2

47.8 m2

<50 kWh/m2

4.880 m

22°

2 358 000 Kč

1 462 000 Kč

28 590 Kč 

1 698 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ



B
U

N
G

A
LO

V
 1

3
7

2

144 © EUROLINE 2013

126.4 m2

.........

[celková plocha 126.4 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . komfortní zádveří prosvětlený obývací pokoj 
s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin . ložnice se 
šatníkem a vlastní koupelnou . samostatná technická místnost 
- pracovna . chodba prosvětlená světlovody . dostatek sklado-
vacích a úložných ploch . dům s minimem vnitřních nosných stěn 
a sloupů bez pevné stropní konstrukce – sádrokartonový strop . 
překrytí vstupu i části terasy . exteriérové žaluzie . nadstandard-
ní tepelně technické vlastnosti  ...

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

5

165.8 m2

195.5 m2

712.4 m3

126.4 m2

74.7 m2

>50 kWh/m2

4.880 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 835 000 Kč

3 938 000 Kč

2 442 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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136.8 m2

[celková plocha 136.8 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou 
a kuchyní se skladem potravin . prostorné pokoje . oddělený 
pokoj pro hosty-pracovna se zázemím . dostatek skladovacích a 
úložných ploch . samostatný venkovní sklad . v části půdy je 
dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodi-
štěm z prosvětlené haly . v pokojích tvoří podhled sádrokarton . dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné 
stropní konstrukce . překrytí vstupu i části terasy  ...

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

5

177.0 m2

206.8 m2

232.3 m2

778.6 m3

136.8 m2

92.3 m2

<50 kWh/m2

4.825 m

22°

4 083 000 Kč

2 531 000 Kč

28 590 Kč 

2 940 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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171.7 m2

........

[celková plocha 44.0 m2]

[celková plocha 43.2 m2]

[celková plocha 112.8 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

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 fi ltr 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

4

138.5 m2

768.1 m3

140.2 m2

77.5 m2

<50 kWh/m2

6.810 m

30°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 100 000 Kč

4 306 000 Kč

2 670 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Podkroví – Alt.2

Podkroví – Alt.1

PŘÍZEMÍ
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187.2 m2

SPECIAL

[celková plocha 138.2 m2] [celková plocha 49.0 m2]

ilu
st

ra
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

využitý obytný prostor podkroví domu s dvěmi místnostmi a zá-
zemím . ateliér jako pátá místnost . obývací pokoj s krbem, 
jídelnou a kuchyní . sklad potravin pod pohodlným prosvětleným 
schodištěm . pokoj s pracovním koutem . pokoj se šatnou . 
dostatek skladovacích a úložných ploch . vestavěná komfortní 
dvojgaráž se skladovací galerií . centrální umístění krbu . exte-
riérové žaluzie . překrytý vstup i část terasy . místo vestavěné 
garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj, dva se záze-
mím . 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

4

168.8 m2

914.1 m3

153.5 m2

87.4 m2

<50 kWh/m2

7.340 m

30°

5 896 000 Kč

3 656 000 Kč

38 590 Kč 

4 245 000 Kč

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ

Větrání
s rekuperací tepla
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[celková plocha 111.4 m2]
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Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 464 000 Kč

3 422 000 Kč

2 122 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý malý dům se samostatně oddělenou jídelnou s ku-
chyní a skladem potravin . obývací pokoj s centrálně umístěným 
krbem . prostorné pokoje . ložnice se samostatným zázemím . 
zmenšením zadního pokoje je možné propojit chodbu až s te-
rasou . v pokojích tvoří podhled zavěšený sádrokarton . dům 
s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní 
konstrukce . skladovací rošt nad halou přístupný skládacím scho-
dištěm . překrytí vstupu . exteriérové žaluzie .  nadstandardní 
tepelnětechnické vlastnosti  ...

4

138.9 m2

170.4 m2

654.9 m3

111.4 m2

77.9 m2

<50 kWh/m2

4.950 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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107.9 m2

[celková plocha 107.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

3 270 000 Kč

2 027 000 Kč

28 590 Kč 

2 354 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

komfortní bungalov vhodný i na úzké parcely . bohaté příslušen-
ství ve formě samostatného šatníku, technické místnosti, dvou 
koupelen a spíže, orientované k hranici pozemku . poloha vstupu 
umožňuje zvolit si orientaci ložnice nebo obývacího pokoje do ulice . moderní obytný prostor s  krbem, jídelnou a  kuchyní . velká 
ložnice s vlastním příslušenstvím . ekonomické řešení bez stropní 
konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem . zvýše-
ný prostor nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny . 
jednoduchý půdorys a tvar zastřešení vhodný i pro svépomocnou 
výstavbu  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

134.1 m2

615.3 m3

107.9 m2

70.3 m2

<50 kWh/m2

4.950 m

25°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 108.9 m2]
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Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 677 000 Kč

3 718 000 Kč

2 305 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st
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čn

í o
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ek

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

možnost zobytnění půdy při jejím zvýšení, výhoda u etapové 
výstavby . obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . sklad 
potravin . centrální umístění krbu . půda vhodná na skladová-
ní, přístupná skládacím schodištěm . samostatná šatna, v jejím 
prostoru je možné do budoucna realizovat schodiště a  staveb-
ně upravit - zobytnit půdu . přední pokoj je možné upravit na 
garáž . mírně zvýšený žb. strop s možností zavěšení podhledu 
a umístění bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací . konstrukce krovu umožňuje dům postavit i bez pevné stropní 
konstrukce, když jsou sloupy na zdech . jednoduchá realizace . 
nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

4

132.7 m2

165.2 m2

730.7 m3

108.9 m2

73.6 m2

<50 kWh/m2

6.370 m

30°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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108.7 m2

SPECIAL

[celková plocha 141.2 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

komfortní dům s  nádechem středomoří . prosvětlený obývací 
pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . sklad potravin . prostorné 
pokoje . dostatek skladovacích a úložných ploch . v části půdy 
je pochůzný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím scho-
dištěm ze zádveří . hala prosvětlená světlovodem . vestavěná 
komfortní dvojgaráž se skladovací galerií . exteriérové žaluzie . 
kolonádové překrytí vstupu i  terasy . místo vestavěné garáže 
je možné úpravou zrealizovat velký pokoj, (dva) se zázemím . 
mírně zvýšený žb strop s možností zavěšení podhledu a umístění 
bodových svítidel, případně umístění rozvodů instalací . nadstan-
dardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

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

4

215.6 m2

914.2 m3

108.7 m2

68.5 m2

<50 kWh/m2

5.550 m

22°

5 895 000 Kč

3 655 000 Kč

38 590 Kč 

4 244 000 Kč

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla
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92.8 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 92.8 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní a  účelná dispozice s  velkými pokoji . jednoduchý 
tvar zastřešení a úsporné řešení bez stropní konstrukce umožňuje 
fi nančně nenáročnou svépomocnou výstavbu . zvýšený prostor 
nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny . důsledně 
oddělená noční část s komfortní koupelnou . účelná dispozice 
s malou plochou chodeb zaručuje výborný poměr obytné a užit-
kové plochy . samostatná technická místnost a spíž . vhodný i 
na úzké parcely . nadčasový moderní vzhled  ...

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

4

116.1 m2

540.0 m3

92.8 m2

65.3 m2

<50 kWh/m2

4.845 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 508 000 Kč

3 483 000 Kč

2 159 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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ek

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla
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195.5 m2

[celková plocha 165.2 m2] [celková plocha 30.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

5 235 000 Kč

3 246 000 Kč

28 590 Kč 

3 769 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

maximálně využitý prostor domu . strop tvoří zavěšený sádrokar-
ton, který v obývacím pokoji lemuje krov . žb strop je jen v části 
podkrovního pokoje se zázemím . ateliér jako čtvrtá místnost . podkrovní pokoj je možné rozdělit na dva . obývací pokoj s 
krbem, jídelnou a kuchyní . sklad potravin . prostorné pokoje . 
dostatek skladovacích a úložných ploch . samostatná technická 
místnost . vestavěná komfortní dvojgaráž se skladovací galerií . 
exteriérové žaluzie . místo vestavěné garáže je možné úpravou 
zrealizovat velký pokoj se zázemím . mírně zvýšený žb strop s 
možností zavěšení podhledu a umístění bodových svítidel, pří-
padně umístění rozvodů instalací . nadstandardní tepelnětech-
nické vlastnosti  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

192.6 m2

1075.0 m3

158.7 m2

101.7 m2

<50 kWh/m2

7.430 m

30°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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[celková plocha 109.1 m2]
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Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 452 000 Kč

3 406 000 Kč

2 112 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH
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ek

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

plnohodnotný 5-pokojový dům s malou zastavěnou plochou . 
ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem 
- pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad 
střední částí domu . prostorná samostatná kuchyně se skladem 
potravin částečně spojená s obývacím pokojem, je možné ji však 
úplně oddělit . technická místnost . množství prostoru pro ve-
stavěné šatníky . místnost u vchodu vhodná jako pracovna nebo 
pokoj pro hosty s vlastním příslušenstvím  ...

5

134.4 m2

164.1 m2

622.3 m3

109.1 m2

75.7 m2

<50 kWh/m2

5.315 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 161.8 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

4 534 000 Kč

2 811 000 Kč

28 590 Kč 

3 264 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

kompaktní řešení s dvojgaráží šetří místo na pozemku . oddělená 
denní a noční část . obývací pokoj spojený s kuchyní, kterou je 
možné stavebně oddělit . prostor pro velké množství vestavě-
ných skříní . ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým 
podhledem -  pevná stropní konstrukce se skladovacím prosto-
rem je jen nad střední částí domu . krb uprostřed dispozice je 
možné po úpravě využít i na vytápění . zvýšený podhled nad 
obývacím pokojem . technická místnost, dvě koupelny a samo-
statné wc . skladovací galerie nad garáží  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

197.8 m2

936.0 m3

126.6 m2

81.8 m2

<50 kWh/m2

5.770 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 183.8 m2]
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Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 603 000 Kč

5 004 000 Kč

3 102 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH
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ek

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchy-
ní . sklad potravin . prostorné zádveří i pokoje . oddělený 
pokoj pro hosty-pracovna se zázemím . dostatek skladovacích 
a úložných ploch . samostatné šatny, technická místnost 
i prádelna . v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování, 
přístupný skládacím schodištěm z haly . vestavěná dvojgaráž se 
skladovací galerií . exteriérové žaluzie . překrytí vstupu i části te-
rasy . místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat vel-
ký pokoj se zázemím . mírně zvýšený keramický strop s možností 
zavěšení podhledu a umístění bodových svítidel, případně umís-
tění rozvodů instalací . nadstandardní tepelnětechnické vlast-
nosti  ...

5

233.2 m2

1124.2 m3

152.2 m2

94.2 m2

<50 kWh/m2

5.530 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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154.6 m2

[celková plocha 154.6 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

4 615 000 Kč

2 861 000 Kč

28 590 Kč 

3 323 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

kompaktní dispozice s  dvojgaráží a  důsledně oddělenou denní 
a noční částí . samostatná kuchyně a technická místnost . pros-
torný obývací pokoj s krbem a jídelnou, spojený s krytou terasou . ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhle-
dem - pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen 
nad střední částí domu . velké množství odkládacích prostorů . oddělená ložnice s  vlastní koupelnou a  šatníkem . zvýšený 
podhled nad obývacím pokojem  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

200.0 m2

933.0 m3

119.0 m2

72.7 m2

<50 kWh/m2

5.400 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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112.3 m2

.........

[celková plocha 112.3 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 601 000 Kč

3 612 000 Kč

2 239 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dispozice  s  dobře využitou plochou . ekonomické 
řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem . ložnice 
s vlastním příslušenstvím oddělená od dětských pokojů . míst-
nost u vchodu vhodná jako pracovna nebo pokoj pro hosty . 
množství vestavěného nábytku . prostorný obývací pokoj s kr-
bem, jídelnou a částečně začleněnou kuchyní, kterou je možné 
úplně stavebně oddělit . krytá terasa  ...

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

5

147.6 m2

179.1 m2

725.5 m3

112.3 m2

74.0 m2

<50 kWh/m2

5.680 m

20°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 158.7 m2]
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

4 665 000 Kč

2 892 000 Kč

28 590 Kč 

3 359 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

komfortní řešení s  oddělenou ložnicí s  vlastním příslušenstvím . dětské pokoje tvoří samostatný trakt . dům je bez stropní 
konstrukce se zavěšeným sádrokartonovým podhledem, se 
zvýšeným prostorem nad obývacím pokojem . skladovací ga-
lerie nad garáží, technická místnost, vestavěný šatník v každém 
pokoji . krytá terasa . moderní obytný prostor s krbem, jídel-
nou a  kuchyní . soukromí od ulice chrání dvojgaráž a prostory 
příslušenství, obytné místnosti jsou orientované do tichých částí 
pozemku  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

207.5 m2

921.0 m3

123.7 m2

72.8 m2

<50 kWh/m2

4.840 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 108.6 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 604 000 Kč

3 616 000 Kč

2 242 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

komfortní dispozice s velkými pokoji a malým podílem chodeb . samostatná technická místnost . ložnice rodičů má vlastní 
koupelnu . podkrovní úložný prostor ve středu dispozice . s vý-
jimkou střední časti je celý dům navržený bez stropní konstrukce 
se zavěšeným sádrokartonovým podhledem . zvýšený prostor 
nad obývacím pokojem . velké zasklené plochy chráněné krytou 
terasou  ...

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

4

150.0 m2

174.2 m2

659.0 m3

108.6 m2

74.5 m2

<50 kWh/m2

5.165 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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86.5 m2

[celková plocha 86.5 m2]
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ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

3 227 000 Kč

2 001 000 Kč

28 590 Kč 

2 323 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . sklad potravin . 
umístění krbu umožňuje vytápění domu . půda vhodná pro 
skladování, přístupná skládacím schodištěm z haly . možnost 
zobytnění půdy při jejím zvýšení - výhoda při etapové výstavbě . samostatný šatník, v jeho prostoru lze do budoucna realizovat 
schodiště a stavebně upravit-využít k bydlení půdu . přistavěná 
garáž s možností vytvoření skladovací galerie . jednoduchá re-
alizace  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

108.1 m2

137.3 m2

590.7 m3

86.5 m2

50.5 m2

<50 kWh/m2

6.050 m

30°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ



B
U

N
G

A
LO

V
 1

1
8

3

94.2 m2

.........

[celková plocha 94.2 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 199 000 Kč

3 054 000 Kč

1 893 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

krb ve středu dispozice je možné po úpravě využít i na vytápění . oddělená denní a  noční část . prostor pro velké množství 
vestavěných skříní . ekonomické řešení se zavěšeným sádrokar-
tonovým podhledem . zvýšený podhled nad obývacím pokojem . kompaktní půdorys a  malá výška domu přispívají k  šetření 
energiemi . jednoduchá a rychlá výstavba i svépomocí  ...

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

4

119.8 m2

148.6 m2

544.0 m3

94.2 m2

66.1 m2

<50 kWh/m2

4.875 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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100.5 m2

[celková plocha 100.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 289 000 Kč

2 039 000 Kč

28 590 Kč 

2 368 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . sklad potravin . 
umístění krbu umožňuje vytápění domu . dům bez pevné strop-
ní konstrukce s nosnými sloupy bez vnitřních nosných stěn, což 
umožňuje variabilnost dispozice příček . v pokojích tvoří pod-
hled zavěšený sádrokarton, v obývacím pokoji a jídelně zvýšený 
podhled lemuje krov . jednoduchý tvar střechy . přistavěná 
garáž s možností vytvoření skladovací galerie  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

132.7 m2

155.9 m2

560.6 m3

100.5 m2

71.6 m2

<50 kWh/m2

4.560 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 63.5 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 730 000 Kč

2 403 000 Kč

1 490 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

výborný i na malé a úzké pozemky . vhodný i jako zahradní dům 
či chata . minimalizovaná zastavěná plocha . minimum chodeb . propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . varia-
bilnost dispozice bez nosných stěn, což rovněž přidává i cenové 
úspoře bez vnitřních základů . jednoduchý tvar střechy . kon-
strukce krovu, kterou tvoří zavěšený zateplený sádrokarton bez 
stropní desky . velký pokoj je možné stavebně předělit a vytvo-
řit tak samostatný šatník, sklad, nebo pracovní kout . samostatné 
WC je možné zvětšit i  o  šatník zádveří . v části půdy je rošt 
vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm ze zádveří . přístřešek pro auto je řešený formou zastřešení pergoly  ...

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

3

80.0 m2

360.0 m3

63.5 m2

48.8 m2

<50 kWh/m2

4.690 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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129.2 m2

[celková plocha 105.8 m2]

[celková plocha 23.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 704 000 Kč

2 296 000 Kč

28 590 Kč 

2 667 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

bezkonkurenční výhodou je velká podkrovní místnost přístupná 
schodištěm vhodná jako pracovna nebo hobby-místnost . mo-
derní  obývací pokoj s  krbem, jídelnou a  částečně oddělenou 
kuchyní . důsledně oddělená denní a noční část . s výjimkou 
střední části je celý dům navržený bez stropní konstrukce se za-
věšeným sádrokartonovým podhledem  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

129.3 m2

152.0 m2

646.4 m3

125.4 m2

65.9 m2

<50 kWh/m2

6.110 m

25°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ



B
U

N
G

A
LO

V
 1

1
7

9

160.7 m2

........

[celková plocha 
160.7 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 239 000 Kč

4 498 000 Kč

2 789 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dispozice s dvojgaráží šetří místo na pozemku . 
ekonomické řešení se zavěšeným sádrokartonovým podhledem, 
stropní konstrukce je pouze nad střední částí, kde vytváří skla-
dovací prostor . další možnosti skladování na galerii nad garáží . prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnou a částečně začle-
něnou kuchyní, kterou lze úplně stavebně oddělit . zvýšený 
prostor nad obývacím pokojem . tři nadstandardně velké pokoje 
s komfortně vybavenou koupelnou, důsledně oddělené od denní 
části . technická místnost využitelná i jako sklad nebo šatna . 
kompaktní řešení přispívá k úspoře topných nákladů  ...

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

4

197.1 m2

883.9 m3

127.6 m2

77.8 m2

<50 kWh/m2

5.810 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 96.8 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 094 000 Kč

1 918 000 Kč

28 590 Kč 

2 228 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

nadstandardní množství odkládacích prostorů . vhodný i na 
úzké pozemky . dům je možno orientovat i obývacím pokojem 
do ulice . ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavě-
šeným sádrokartonovým podhledem . moderní obytný prostor 
s krbem, jídelnou a částečně začleněnou kuchyní, kterou lze 
zcela stavebně oddělit  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

119.3 m2

137.2 m2

575.6 m3

96.8 m2

62.0 m2

<50 kWh/m2

5.150 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 70.6 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 765 000 Kč

2 452 000 Kč

1 520 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

minimum nosných prvků a řešení bez stropu zaručuje maximální 
úsporu stavebních nákladů . malá výška domu šetří topné ná-
klady . všechny instalace soustředěny na jedno místo . výborný 
poměr obytné a užitkové plochy . vhodný i na velmi malé po-
zemky . nenáročná a rychlá realizace vhodná i pro svépomocnou 
výstavbu  ...

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

3

88.0 m2

114.0 m2

397.0 m3

70.6 m2

46.9 m2

<50 kWh/m2

4.700 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 95.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 417 000 Kč

2 119 000 Kč

28 590 Kč 

2 460 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

přehledná dispozice s oddělenou denní a noční částí . zvýše-
ný podhled nad obývacím pokojem, v ostatních místnostech je 
rovný sádrokartonový podhled . dostatek úložných prostor ve 
formě vestavěných skříní . fi nančně a stavebně nenáročné řešení 
bez stropní konstrukce . krb uprostřed dispozice lze po úpravě 
využít i na vytápění  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

120.0 m2

144.4 m2

581.5 m3

95.3 m2

62.6 m2

<50 kWh/m2

5.030 m

25°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 117.9 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 936 000 Kč

4 078 000 Kč

2 528 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní . sklad 
potravin . exteriérové žaluzie . prostorné pokoje . umístění 
krbu umožňuje vytápění domu . v pokojích tvoří podhled zavě-
šený sádrokarton, v obývacím pokoji, kuchyni a jídelně zvýšený 
podhled lemuje krov . dům s minimem vnitřních nosných stěn 
a sloupů bez pevné stropní konstrukce, ta je jen v části půdy 
na skladování nad halou, přístupná skládacím schodištěm . při-
stavěná garáž  ...

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

5

142.4 m2

170.0 m2

649.8 m3

117.9 m2

82.3 m2

<50 kWh/m2

4.820 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 125.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 894 000 Kč

2 414 000 Kč

28 590 Kč

2 804 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou 
a komfortní kuchyní . sklad potravin . umístění krbu umožňuje 
vytápění domu . v obývací místnosti tvoří mírně zvýšený strop 
zavěšený sádrokarton s možností jeho dekorativního ztvárnění a 
umístění bodových svítidel . vysunutá střecha slouží jako pří-
střešek i slunolam . exteriérové žaluzie . prostorné pokoje . 
dostatek skladovacích a úložných ploch . v části půdy je pochůz-
ný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm 
z haly . stavebně oddělitelné technické zázemí . namísto vesta-
věné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený 
přes halu  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

163.4 m2

746.0 m3

110.2 m2

69.7 m2

<50 kWh/m2

5.765 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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96.4 m2

........

[celková plocha 96.4 m2]

SPECIAL

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přízemní rodinný dům pro 4 člennou domácnost . jednoduchý 
tvar . malá zastavěná plocha . vhodný na menší stavební 
parcely, na rovinatý, případně mírně svažitý terén . obýva-
cí pokoj s prosvětlením jídelny a opticky oddělenou kuchyní, 
řešená jako výhodně ze tří stran osvětlený velkoprostor se 
zvýšeným stropem až po krov . samostatný sklad potravin a 
samostatné WC . polovina domu zastropená pevným stropem, 
využitelným pro skladování . chodba v noční části domu zpří-
stupňuje ložnice, koupelnu a samostatný šatník . světlovody 
zajišťují dostatek denního osvětlení i uprostřed dispozice  ...

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

4

125.4 m2

542.3 m3

96.4 m2

62.9 m2

<50 kWh/m2

5.320 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 519 000 Kč

3 498 000 Kč

2 169 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla
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[celková plocha 92.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý přízemní rodinný dům pro 4 člennou domácnost, 
vhodný na rovinatý, případně mírně svažitý terén . lze umís-
tit na užší stavební pozemky . kompaktní dispozice a úspor-
né komunikační prostory . střešními okny prosvětlený obytný 
velkoprostor s jídelnou a kuchyní . samostatný sklad potravin . propojení pokojů s terasou . strop-sádrokartonový obklad 
po krov a zavěšený podhled ve střední části domu . denní osvět-
lení světlovodem v koupelně . skladovací prostory v části půdy, 
přístupné skládacími schody . malé vzdálenosti rozvodů TUV 
  ...

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

4

120.0 m2

557.1 m3

92.3 m2

66.9 m2

<50 kWh/m2

4.825 m

22°

3 319 000 Kč

2 058 000 Kč

28 590 Kč

2 390 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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62.6 m2

........

[celková plocha 62.6 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přízemní rodinný dům pro 3-4 člennou domácnost . do nízké 
zástavby, na rovinatý, případně mírně svažitý terén . malá za-
stavěná plocha . vhodný na úzké a středně velké pozemky . 
kompaktní dispozice a úsporné komunikační prostory . rychlá a 
fi nančně nenáročná výstavba . jednoduchý tvar domu a střechy . minimum nosných stěn . stropní konstrukce - zavěšený sádro-
kartonový podhled . obývací pokoj s jídelnou a kuchyní ote-
vřený po krov, prosvětlený střešními okny . skladovací prostory 
v části půdy, přístupné skládacím schodištěm . malé vzdálenosti 
rozvodů TUV  ...

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

3

78.8 m2

370.7 m3

62.6 m2

43.3 m2

<50 kWh/m2

4.825 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 673 000 Kč

2 324 000 Kč

1 441 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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[celková plocha 144.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

důsledně oddělená denní a noční část, přičemž rodičovská ložnice 
je oddělená a  vybavená vlastní koupelnou . uprostřed domu 
dominuje obytný velkoprostor s prostornou jídelní částí, navazující 
na kuchyni vybavenou velkou odvětranou spíží . umístění krbu 
uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností . vestavěná dvojgaráž nabízí dostatek místa . velmi užitečná 
technická místnost . světlovod zabezpečuje příjemné denní svět-
lo i uprostřed dispozice  ...

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

4

178.5 m2

820.3 m3

113.8 m2

69.7 m2

>50 kWh/m2

5.210 m

22°

4 700 000 Kč

2 914 000 Kč

28 590 Kč

3 384 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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65.9 m2

.........

[celková plocha 65.9 m2]

Doobjednání přistavěné přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dům s jednoduchým tvarem zastřešení je předpokla-
dem rychlé výstavby a nízkých vytápěcích nákladů . zavěšený 
sádrokartonový podhled  . ložnice orientované do  tiché zadní 
části, v alternativě bez přístřešku je možné dům osadit i s obýva-
cím pokojem orientovaným dozadu . krb v blízkosti dveří do po-
kojů umožňuje rychle prohřátí domu  ...

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

3

83.3 m2

103.5 m2

401.3 m3

65.9 m2

46.6 m2

<50 kWh/m2

5.320 m

30°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 688 000 Kč

2 345 000 Kč

1 454 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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[celková plocha 130.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný na středně velké pozemky . rozdělená denní a noční 
část . kompaktní dispozice, dobrý poměr obytné a  užitkové 
plochy . opticky propojený obývací pokoj s krbem a  jídelnou . kuchyni je možné stavebně oddělit od obytného prostoru . 
sklad potravin . krb umožňuje vytápění domu . v části půdy 
je pochůzný rošt vhodný na  skladování přístupný skládacím 
schodištěm . chodba a koupelna je prosvětlená světlovodem . 
výhodou je propojení garáže s kuchyní přes uzavřený skladovací 
fi ltr . namísto vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat 
velký pokoj propojený přes zádveří, nebo halu  ...

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

4

161.5 m2

732.7 m3

114.9 m2

68.4 m2

<50 kWh/m2

5.100 m

22°

4 050 000 Kč

2 511 000 Kč

28 590 Kč

2 916 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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107.3 m2

........

[celková plocha 107.3 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný na středně velké pozemky . rozdělená denní a noční část . opticky propojený obývací pokoj s krbem a jídelnou . kuchyni 
je možné stavebně oddělit od obytného prostoru . sklad potravin . v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný 
skládacím schodištěm . chodba a koupelna prosvětlená světlo-
vodem . namísto vestavěné garáže je možné úpravou zrealizo-
vat velký pokoj propojený přes zádveří . technicky jednoduchá, 
rychlá realizace . kombinace stavebních konstrukcí s  nadstan-
dardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem mini-
malizování spotřeby energie na vytápění  ...

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

3

135.3 m2

607.7 m3

90.5 m2

59.2 m2

>50 kWh/m2

5.275 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 531 000 Kč

3 515 000 Kč

2 179 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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[celková plocha 105.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

nad větší částí půdorysu je pevný strop, který poskytuje do-
statek skladovacího prostoru . obytný velkoprostor bez stropní 
konstrukce je otevřený až po krov, je však možné ho uzavřít za-
věšeným podhledem . noční část oddělená od denní části . sa-
mostatná technická místnost, šatník a spíž . podlahové vytápění, 
kondenzační plynový kotel alt. tepelné čerpadlo . kompaktní pů-
dorys spolu s jednoduchým tvarem zastřešení jsou předpokladem 
nenáročné výstavby  ...

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

4

130.0 m2

153.6 m2

626.2 m3

105.4 m2

70.3 m2

<50 kWh/m2

5.450 m

22°

3 826 000 Kč

2 372 000 Kč

28 590 Kč

2 755 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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90.5 m2

.........

[celková plocha 90.5 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

díky eliminaci vnitřních nosných stěn je možná variabilita pro-
storu bez omezení a bez nutnosti změny statiky . hlavní obytný 
prostor tvoří obývací pokoj s  jídelní částí a  kuchyní, umístění 
krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přileh-
lých místností . světlovod zabezpečuje příjemné denní světlo 
i uprostřed dispozice . projekt možno objednat i s doplněnými 
vnitřními nosnými stěnami a masivním vaznicovým krovem (po-
žadavek je potřebné vyznačit v objednávce)  ...

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

4

110.3 m2

131.3 m2

488.1 m3

90.5 m2

69.2 m2

<50 kWh/m2

5.450 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 961 000 Kč

2 723 000 Kč

1 688 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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[celková plocha 92.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavaná plocha s prístreškom

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely . kom-
paktní dispozice a  malé komunikační prostory, výborný poměr 
obytné a užitkové plochy . opticky propojený prosvětlený obý-
vací pokoj se zvýšeným stropem, s krbem, jídelnou a kuchyní . 
sklad potravin . podlahové vytápění, plynový kotel alt. tepelné 
čerpadlo . dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádrokarton . v  části haly - půdy je pochůzný rošt vhodný na  skladování 
přístupný skládacím schodištěm . technicky velmi jednoduchá, 
rychlá a fi nančně nenáročná realizace  ...

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

4

114.0 m2

133.2 m2

513.9 m3

92.5 m2

64.1 m2

<50 kWh/m2

4.765 m

22°

3 061 000 Kč

1 898 000 Kč

28 590 Kč

2 204 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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86.8 m2

.........

[celková plocha 86.8 m2]

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní půdorys s malou zastavěnou plochou . jednoduchý 
tvar zastřešení a úsporné řešení bez stropní konstrukce jsou před-
pokladem rychlé a fi nančně nenáročné výstavby . strop ve for-
mě zavěšeného podhledu . prostor obývacího pokoje dosahuje 
výšku až po krov . důsledně oddělená noční část orientovaná 
do tiché zadní části . výborný poměr obytné a užitkové plochy  ...

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

4

108.4 m2

124.3 m2

511.3 m3

86.8 m2

63.0 m2

<50 kWh/m2

5.000 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 046 000 Kč

2 842 000 Kč

1 762 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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93.3 m2

[celková plocha 93.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní půdorys s malou zastavěnou plochou . jednoduchý 
tvar zastřešení . vhodný i na nepříznivě orientované pozemky 
se vstupem z osluněné strany . pevná stropní konstrukce nad 
celým půdorysem je zárukou celoročně příjemné teploty a záro-
veň rozšiřuje skladovací možnosti . všechny ložnice orientované 
do  tiché zadní části . kompaktní tvar je předpokladem úspory 
vytápěcích nákladů  ...

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

4

119.9 m2

149.2 m2

574.4 m3

93.3 m2

61.1 m2

<50 kWh/m2

5.720 m

22°

3 236 000 Kč

2 006 000 Kč

28 590 Kč

2 330 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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107.4 m2

........

[celková plocha 107.4 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

prostor obývacího pokoje je zvýšený až po krov . kuchyni je 
možné stavebně oddělit příčkou . nad polovinou domu je pev-
ný strop využitelný pro skladování . v  alternativě s  dvojga-
ráží / přístřeškem její výhodná poloha v  přední části domu 
umožňuje osazení i na úzký pozemek  ...

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

4

145.0 m2

671.8 m3

107.4 m2

69.7 m2

<50 kWh/m2

5.595 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 681 000 Kč

3 724 000 Kč

2 309 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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86.6 m2

[celková plocha 
86.6 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

rozdělená denní a noční část . kompaktní dispozice a malé ko-
munikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy . 
obývací pokoj s  krbem, jídelnou a  kuchyní . sklad potravin . 
dostatek skladovacích a  úložných ploch – samostatný šatník . 
v  části půdy je pochůzný rošt vhodný na  skladování přístupný 
skládacím schodištěm . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně 
nenáročná realizace  ...

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

3

112.5 m2

143.4 m2

492.8 m3

86.6 m2

56.0 m2

<50 kWh/m2

4.905 m

22°

3 065 000 Kč

1 900 000 Kč

28 590 Kč

2 207 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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97.8 m2

.........

[celková plocha 97.8 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý tvar zastřešení minimalizuje nevyužitelný prostor pod 
střechou . úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným 
sádrokartonovým podhledem . v části podstřešního prostoru je 
odkládací prostor přístupný z  chodby skládacím schodištěm . 
prostor obývacího pokoje a kuchyně dosahuje výšku až po krov . velké zasklené plochy chráněné krytou terasou  ...

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

4

137.6 m2

158.7 m2

566.0 m3

97.8 m2

66.8 m2

<50 kWh/m2

5.010 m

12°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 547 000 Kč

3 538 000 Kč

2 194 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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[celková plocha 122.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní zastavěná plocha . vestavěná garáž . rozdělená den-
ní a noční část . sklad potravin . v části půdy je pochůzný rošt 
vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm . polovina 
domu má keramický strop, a polovina je bez stropní konstrukce - 
zavěšený sádrokarton, což při stavební úpravě umožňuje tyto va-
rianty kombinovat . namísto vestavěné garáže je možné úpravou 
zrealizovat velký pokoj propojený přes zádveří, nebo halu  ...

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

4

150.0 m2

175.0 m2

683.6 m3

106.4 m2

72.4 m2

<50 kWh/m2

5.625 m

22°

3 688 000 Kč

2 287 000 Kč

28 590 Kč

2 655 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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98.5 m2

.........

[celková plocha 98.5 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní tvar a  nenároční výstavba . dům možno umístit 
i na užší stavební pozemky . oddělená část rodičovské ložnice 
s vlastní koupelnou . obývací pokoj se zvýšeným stropem, nad 
jídelní částí dvojice střešních oken . umístění krbu uprostřed 
dispozice umožňuje vytápění místností . kuchyni doplňuje od-
větraná spíž . dostatek úložného prostoru . neobytné podkroví 
přístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací 
prostor  ...

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

4

130.8 m2

151.8 m2

501.2 m3

98.5 m2

63.8 m2

<50 kWh/m2

5.200 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 579 000 Kč

3 582 000 Kč

2 221 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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119.3 m2

[celková plocha 119.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

díky eliminaci vnitřních nosných stěn je možná variabilita pro-
storu bez omezení a bez nutnosti změny statiky . kompaktní 
dispozice, oddělená denní a noční část domu . v denní části do-
minuje velkoprostor obývacího pokoje s jídelní částí a s krbem . 
umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje vytápění místností . velká a komfortně vybavená kuchyně s odvětranou spíží . 
světlovod zabezpečuje denní světlo i uprostřed dispozice . v alt. 
s vaznicovým krovem je neobytné podkroví přístupné stropní-
mi skládacími schody . projekt možno objednat i s doplněnými 
vnitřními nosnými stěnami a masivním vaznicovým krovem (po-
žadavek je potřebné vyznačit v objednávce)  ...

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

5

143.5 m2

648.0 m3

119.3 m2

82.1 m2

<50 kWh/m2

5.540 m

22°

3 456 000 Kč

2 143 000 Kč

28 590 Kč

2 488 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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97.7 m2

.........

[celková plocha 97.7 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dispozice, oddělená část rodičovské ložnice s  vlastní 
koupelnou . velký obývací pokoj přímo navazuje na nádhernou 
terasu, krb uprostřed dispozice . díky eliminaci vnitřních nos-
ných stěn je možná volná variabilita prostoru bez omezení a bez 
nutnosti změny statiky . světlovod zabezpečuje příjemné denní 
světlo i uprostřed dispozice . 2 solární kolektory na ohřev užit-
kové vody . projekt možno objednat i s doplněnými vnitřními 
nosnými stěnami a masivním vaznicovým krovem (požadavek je 
potřebné vyznačit v objednávce)  ...

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

4

118.8 m2

152.0 m2

616.6 m3

97.7 m2

63.9 m2

<50 kWh/m2

5.590 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 990 000 Kč

2 764 000 Kč

1 714 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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93.7 m2

[celková plocha 93.7 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dispozice . hlavní obytný velkoprostor je funkčně 
dělený, ale opticky propojený . kuchyně vybavená odvětranou 
spíží, z jídelny je přímý vstup na terasu . umístění krbu uprostřed 
dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností . svět-
lovod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice . 
neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí 
další skladovací prostor  ...

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

4

116.0 m2

144.0 m2

492.2 m3

93.7 m2

64.8 m2

<50 kWh/m2

4.870 m

22°

2 997 000 Kč

1 858 000 Kč

28 590 Kč

2 158 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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106.5 m2

........

[celková plocha 106.5 m2]

SPECIAL

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dispozice, velký obývací pokoj s  krbem uprostřed 
domu, prostorná jídelna a  kuchyně . díky eliminaci vnitřních 
nosných stěn je možná variabilita prostoru bez omezení a  bez 
nutnosti změny statiky . krb uprostřed dispozice umožňuje pří-
mé vytápění přilehlých místností . neobytné podkroví přístupné 
stropními skládacími schody nabízí hodně skladovacího prosto-
ru . projekt možno objednat i s doplněnými vnitřními nosnými 
stěnami a vaznicovým krovem (potřebné vyznačit v objednávce)  ...

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

4

128.4 m2

598.2 m3

106.5 m2

80.1 m2

<50 kWh/m2

5.295 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 778 000 Kč

3 858 000 Kč

2 392 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla

15 dnů
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46.2 m2

[celková plocha 46.2 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

1 701 000 Kč

1 055 000 Kč

28 590 Kč

1 225 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

vhodný i jako chata . malá zastavěná plocha, vhodný i na velmi 
úzké a  malé parcely . bez vnitřních nosných stěn . obývací 
pokoj s  krbem, jídelnou a  kuchyní . dům je bez stropní kon-
strukce - zavěšený sádrokarton . minimální vzdálenosti rozvodů 
TUV . technicky velmi jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná 
realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu . nadstandardní 
tepelně-technické vlastnosti  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

2

59.4 m2

79.7 m2

259.3 m3

46.2 m2

30.9 m2

<50 kWh/m2

4.380 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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128.0 m2

.........

[celková plocha 128.0 m2]

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

hlavní obytný prostor tvoří prostorný obývací pokoj s jídelnou, pří-
mo propojený s  krytou terasou . dům je navržený bez stropní 
konstrukce . těžiště domu tvoří prostor obývacího pokoje spojený 
s jídelnou, kuchyní a terasou .  kuchyni je možné stavebně oddělit 
příčkou . noční část s koupelnou a šatníkem je oddělená v tiché 
části domu . přidanou hodnotu dodává terasa, na kterou je pří-
stup kromě obývacího pokoje i z ložnice rodičů a pokoje  ...

Způsob vytápění: podlahové vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

205.4 m2

226.5 m2

859.6 m3

128.0 m2

92.8 m2

<50 kWh/m2

6.025 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 989 000 Kč

5 540 000 Kč

3 435 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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138.5 m2

[celková plocha 138.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý te-
rén určený pro 4 člennou rodinu . vhodný na úzké a středně vel-
ké pozemky . kompaktní dispozice i zastavěná plocha . opticky 
propojený obývací pokoj s krbem a jídelnou . sklad potravin . 
komfortní dvojgaráž . umístění krbu umožňuje vytápění domu . 
terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slu-
nolam . podlahové vytápění . malé vzdálenosti rozvodů TUV . 
v  části půdy je pochůzný rošt vhodný na  skladování, přístupný 
skládacím schodištěm . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně 
nenáročná realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

167.1 m2

834.0 m3

109.0 m2

69.0 m2

>50 kWh/m2

5.630 m

22°

4 236 000 Kč

2 626 000 Kč

28 590 Kč

3 050 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ
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100.3 m2

.........

[celková plocha 100.3 m2]

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům s prakticky řešenou dispozicí otevřenou do zahrady . velký 
obývací pokoj s  jídelnou a  pokoj je prostřednictvím bohatého 
prosklení propojený s krytou terasou . dům je částečně navrže-
ný bez stropní konstrukce . podstřešní prostor může sloužit jako 
další úložná varianta . obývací pokoj je vzdušný i díky průhledu 
do  krovu je v  něm možno realizovat i  zavěšený podhled jako 
v ostatních částech domu nebo dotvořit a prosvětlit pokoj střeš-
ními okny . samostatná kuchyně opticky komunikuje s hlavním 
obytným prostorem  ...

Způsob vytápění: podlahové vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

132.7 m2

155.9 m2

569.6 m3

100.5 m2

71.6 m2

<50 kWh/m2

5.040 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 601 000 Kč

3 612 000 Kč

2 239 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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[celková plocha 189.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

5 154 000 Kč

3 195 000 Kč

28 590 Kč

3 711 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

vhodný na středně velké pozemky . kompaktní zastavěná plocha . rozdělená denní a noční část . kompaktní dispozice, dobrý po-
měr obytné a užitkové plochy . prosvětlený efektní reprezentační 
velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji 
s  jídelnou a  kuchyní . sklad potravin . umístění krbu umož-
ňuje vytápění domu . dostatek skladovacích a úložných ploch . komfortní dvojgaráž . nad dvojgaráží  je možnost vytvoření 
galerie na skladování . samostatná technická místnost . kom-
fortní vnitřní prostory uspokojí i ty nejnáročnější . terasu chrání 
vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam . dům 
je bez stropní konstrukce - zavěšený sádrokarton . minimum 
nosných stěn  ...

Způsob vytápění: podlahové vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

250.7 m2

1094.3 m3

157.6 m2

108.3 m2

>50 kWh/m2

5.405 m

15°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 496 000 Kč

3 466 000 Kč

2 149 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely . kom-
paktní dispozice a malé komunikační prostory . výborný poměr 
obytné a  užitkové plochy . opticky propojený obývací pokoj 
s  krbem a  jídelnou .  oddělenou kuchyni je možné stavebně 
propojit s obytným prostorem a  tento prostor tak úplně otevřít . sklad potravin . terasu chrání vysunutá střecha, která slouží 
jako přístřešek i slunolam . v části půdy je pochůzný rošt vhodný 
na skladování přístupný skládacím schodištěm . místo přistavěné 
garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj  ...

Způsob vytápění: podlahové vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

131.0 m2

164.3 m2

553.9 m3

95.8 m2

67.0 m2

>50 kWh/m2

5.250 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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[celková plocha 71.2 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

2 539 000 Kč

1 574 000 Kč

28 590 Kč

1 828 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

kompaktní dispozice . umístění krbu uprostřed dispozice 
umožňuje přímé vytápění přilehlých místností . obývací pokoj 
má oddělenou jídelní část . kuchyně funkčně spojená s jídelnou . v zádveří je řešená praktická vestavěná skříň . koupelna vy-
bavená vanou a sprchou ale navrženo je i samostatné wc . eko-
nomické řešení bez stropní konstrukce . velká terasa je přístupná 
z obývacího pokoje i ze zadního pokoje . technicky velmi jed-
noduchá konstrukce, kompaktní tvar a jednoduchá střecha jsou 
předpokladem rychlé a fi nančně nenáročné výstavby . ideální 
í pro svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: podlahové vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

89.3 m2

395.4 m3

71.2 m2

51.5 m2

>50 kWh/m2

4.750 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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[celková plocha 135.4 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 154 000 Kč

4 381 000 Kč

2 716 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný na středně velké pozemky . rozdělená denní a noční část . kompaktní dispozice, dobrý poměr obytné a užitkové plochy . 
opticky propojený obývací pokoj s krbem a jídelnou . oddělenou 
kuchyni je možné stavebně propojit s obytným prostorem . sklad 
potravin . krb umožňuje vytápění domu . dostatek odkládací-
ho prostoru . prostorná garáž s možností vytvoření galerie na 
skladování . terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako 
přístřešek i slunolam . dům je bez stropní konstrukce - zavěšený 
sádrokarton, strop je jen v části půdy na skladování nad halou 
přístupný skládacím schodištěm . technicky jednoduchá, rychlá 
realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

179.6 m2

785.9 m3

118.5 m2

78.7 m2

>50 kWh/m2

5.230 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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Všechny ceny jsou s DPH

3 485 000 Kč

2 161 000 Kč

28 590 Kč

2 509 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

obývací pokoj s jídelnou a krbem je spojený s prostornou krytou 
terasou . kuchyni je možné stavebně oddělit příčkou . noční 
část s komfortní koupelnou je důsledně oddělená od denní části .  dům je navržený bez pevné stropní konstrukce - strop v celém 
domě tvoří zavěšený sádrokartonový podhled . i  přes malou 
zastavěnou plochu dům nabízí komfortní pokoje, samostatnou 
kuchyni se skladem potravin a malou technickou místnost  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

143.0 m2

170.7 m2

591.5 m3

100.8 m2

66.7 m2

>50 kWh/m2

4.880 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 911 000 Kč

4 043 000 Kč

2 507 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

prostorný obývací pokoj s  jídelnou, přímo propojený s  krytou 
terasou . komfortní kuchyně opticky spojený s  obývacím po-
kojem, je však možné ji stavebně úplně oddělit . noční část je 
důsledně oddělená od denní části . pevný strop navržený nad 
noční částí, vytvářející půdní prostor . zbývající části jsou zastro-
pené zavěšeným sádrokartonovým podhledem, v obývacím po-
koji je možné otevřít prostor až do krovu společně s prosvětlením 
střešními okny  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

147.6 m2

175.3 m2

682.7 m3

109.0 m2

72.4 m2

>50 kWh/m2

5.565 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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Všechny ceny jsou s DPH

3 241 000 Kč

2 009 000 Kč

28 590 Kč

2 334 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

díky malé šířce a bočním stěnám bez oken je vhodný i na užší 
stavební parcely . jednoduchý nosný systém bez stropní kon-
strukce s jednoduchým tvarem zastřešení . strop v celém domě 
tvoří zavěšený sádrokartonový podhled . kompaktní dispozice 
s malými chodbami je zárukou úspory vytápěcích nákladů . krytá 
terasa v zadní části . denní a noční část jsou důsledně oddělené . i  přes malou rozlohu má dům plně hodnotnou samostatnou 
kuchyni se skladem potravin  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

133.0 m2

154.9 m2

558.2 m3

95.4 m2

61.6 m2

>50 kWh/m2

5.080 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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[celková plocha 114.7 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 787 000 Kč

3 871 000 Kč

2 400 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

díky bočním stěnám bez oken do  obytných prostor je vhodný 
i na užší pozemky . technická místnost a množství prostoru pro 
vestavěné skříně . převážná část domu je řešená bez stropní 
konstrukce . pevný strop nad malou částí domu tvoří půdní pro-
stor . stropní podhledy jsou snížené zavěšeným sádrokartonem, 
v obývacím pokoji je možné otevřít prostor až do krovu společně 
s prosvětlením střešními okny  ...

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

4

151.6 m2

177.6 m2

645.5 m3

114.7 m2

75.5 m2

<50 kWh/m2

5.600 m

22°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

Tepelné
čerpadlo
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[celková plocha 112.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

4 085 000 Kč

2 533 000 Kč

28 590 Kč

2 941 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

kompaktní půdorys s velkými pokoji, plnohodnotným příslušen-
stvím a  minimálními komunikačními prostory . převážná část 
domu je řešená bez stropní konstrukce . pevný strop navržený 
nad malou částí domum tvoří půdní prostor . stropní podhledy 
jsou snížené zavěšeným sádrokartonem, v  obývacím pokoji je 
možné otevřít prostor až do krovu . kuchyni je možné stavebně 
oddělit příčkou . krytá terasa přístupná z  jídelny a  obývacího 
pokoje  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

145.5 m2

175.1 m2

654.9 m3

112.3 m2

75.0 m2

>50 kWh/m2

5.490 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 609 000 Kč

3 623 000 Kč

2 246 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

důsledné oddělení denní a noční části . vzdušný obývací pokoj 
s jídelnou  a kuchyní jsou spojené do moderně pojatého velko-
prostoru . v případě potřeby je možné kuchyni stavebně oddě-
lit příčkou . velké zasklené plochy a  krytá terasa orientovaná 
do tiché zadní části . dům je navržený bez stropní konstrukce . 
hlavní obytný prostor dosahuje plnou výšku až po krov, v ostat-
ních částech domu je strop snížený zavěšeným podhledem  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

148.2 m2

167.0 m2

623.6 m3

112.9 m2

77.9 m2

>50 kWh/m2

4.880 m

12°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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[celková plocha 105.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 704 000 Kč

2 296 000 Kč

28 590 Kč

2 667 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

noční část je důsledně oddělená od denní části  . hlavní obytný 
prostor je společně s rodičovskou ložnicí orientovaný na částečně 
překrytou terasu . dům je navržený bez stropní konstrukce, což 
společně s  jednoduchým tvarem zastřešení přispívá k  úspoře 
materiálu . podstřešní prostor je snížený zavěšeným sádrokar-
tonovým podhledem . prostor obývacího pokoje je vzdušný i 
díky průhledu do krovu, je však možné i zde realizovat zavěšený 
podhled . samostatný šatník a sklad potravin  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

142.8 m2

163.9 m2

663.0 m3

105.1 m2

64.7 m2

>50 kWh/m2

5.350 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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.......... [celková plocha 105.2 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 380 000 Kč

3 306 000 Kč

2 050 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný i na úzké parcely . hlavní obytný prostor orien-
tovaný do přední části domu umožňuje osazení i na nepříznivě 
orientované parcely se vstupem z osluněné strany . dům je na-
vržený bez stropní konstrukce . noční část je důsledně oddělená 
a orientovaná do tiché zadní části . technická místnost a samo-
statný šatník  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

134.9 m2

155.2 m2

172.4 m2

647.7 m3

105.2 m2

64.6 m2

>50 kWh/m2

5.560 m

30°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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[celková plocha 115.0 m2]
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ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

3 932 000 Kč

2 438 000 Kč

28 590 Kč

2 831 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

přízemní dům určený na  převážně rovinatý terén . kompaktní 
dispozice . umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé 
vytápění přilehlých místností . reprezentativní obývací pokoj a jí-
delna s dostatečným prostorem i pro sváteční stolování početnější 
rodiny . kuchyně je funkčně propojená s obývacím pokojem, při-
čemž je opticky oddělená . velká, z části překrytá terasa doplňu-
je obývací pokoj, je propojená velkou prosklenou plochou, nabízí 
ideální prostor pro celou rodinu . ekonomické řešení bez stropní 
konstrukce . střešní okna v obývacím pokoji efektně prosvětlu-
jí prostor i  do  hloubky . komfortně vybavená velká koupelna . vestavěná garáž je přístupná ze vstupní chodby  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

149.5 m2

609.0 m3

100.1 m2

69.2 m2

>50 kWh/m2

5.050 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 89.7 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 193 000 Kč

3 046 000 Kč

1 889 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dispozice . umístění krbu uprostřed dispozice umož-
ňuje vytápění i  přilehlých místností . prostorný obývací pokoj 
propojený s  kuchyní, jídelnou a  velkou terasou . v  obývacím 
pokoji 2 střešní okna efektně osvětlují místnost i do hloubky . 
kuchyni doplňuje odvětraná spíž . ekonomické řešení bez stropní 
konstrukce  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

112.0 m2

140.0 m2

494.0 m3

89.7 m2

62.5 m2

>50 kWh/m2

4.650 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 98.2 m2]
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ilu
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

3 388 000 Kč

2 101 000 Kč

28 590 Kč

2 439 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

kompaktní dispozice . umístění krbu uprostřed dispozice umož-
ňuje přímé vytápění přilehlých místností . prostorný obývací po-
koj propojený s kuchyní, jídelnou a velkou terasou . vestavěná 
garáž je v přední části rozšířená pro potřeby uskladnění . neobyt-
né podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí hodně 
skladovacího prostoru . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně 
nenáročná realizace je vhodná i pro svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

127.5 m2

583.1 m3

81.6 m2

50.6 m2

>50 kWh/m2

5.240 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 104.0 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 343 000 Kč

3 254 000 Kč

2 017 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní zastavěná plocha . malé komunikační prostory, výbor-
ný poměr obytné a užitkové plochy . opticky propojený prosvět-
lený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . sklad potravin . samostatná technická místnost i  šatník . dům je bez stropní 
konstrukce - zavěšený sádrokarton . minimum nosných stěn . 
minimální vzdálenosti rozvodů TUV . místo přistavěné garáže je 
možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes šatník . 
technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

126.6 m2

148.5 m2

579.1 m3

104.0 m2

69.3 m2

>50 kWh/m2

5.455 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 92.7 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 248 000 Kč

2 014 000 Kč

28 590 Kč

2 339 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

kompaktní dispozice a  malé komunikační prostory, výborný 
poměr obytné a užitkové plochy . opticky propojený prosvětlený 
obývací pokoj s  krbem, jídelnou a  kuchyní . sklad potravin . 
terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slu-
nolam . dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádrokarton . minimální vzdálenosti rozvodů TUV . technicky jednoduchá, 
rychlá a fi nančně nenáročná realizace . místo přistavěné garáže 
je možné úpravou zrealizovat velký pokoj, případně samostatnou 
obytnou jednotku  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

132.0 m2

164.5 m2

509.0 m3

92.7 m2

67.8 m2

>50 kWh/m2

5.200 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 86.9 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 195 000 Kč

3 049 000 Kč

1 890 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodné i na úzké a malé parcely . 
rozdělená denní a noční část . kompaktní dispozice a  malé 
komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy . opticky propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . umístění krbu umožňuje vytápění domu . v  části půdy je 
pochůzný rošt vhodný na skladování . technicky jednoduchá, 
rychlá a fi nančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomoc-
nou výstavbu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

108.6 m2

131.9 m2 

508.6 m3

86.9 m2

60.3 m2

>50 kWh/m2

4.915 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 134.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

4 496 000 Kč

2 788 000 Kč

28 590 Kč

3 237 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

vhodný na středně velké pozemky . rozdělená denní a noční 
část . opticky propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a ku-
chyní . krb umožňuje vytápění domu . samostatná technická 
místnost sloužící i jako sklad přístupná z exteriéru . terasu chrání 
vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam . dům 
je bez stropní konstrukce . část prostoru nad garáží je určený 
na skladovací účely . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně 
nenáročná realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zast. plocha s přistavěnou garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

186.0 m2

213.1 m2

763.5 m3

115.4 m2

74.4 m2

>50 kWh/m2

4.610 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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.......... [celková plocha 118.7 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 807 000 Kč

3 898 000 Kč

2 417 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům je bez stropní konstrukce s prostorem otevřeným do krovu 
a s prosvětlením střešními okny . velká krytá terasa . jednodu-
ché technické řešení vhodné pro svépomocnou výstavbu . prak-
tická technická místnost . kompaktní půdorys je předpokladem 
tepelných úspor . dřevěný obklad fasády je možné nahradit 
omítkou nebo jiným typem obkladu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

162.3 m2

181.1 m2

199.8 m2

680.8 m3

118.7 m2

73.4 m2

>50 kWh/m2

5.000 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 119.6 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

4 298 000 Kč

2 665 000 Kč

28 590 Kč

3 095 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

hlavní obytný prostor prosvětlený z  více stran umožňuje varia-
bilitu orientace domu na světové strany . velká krytá terasa  . 
nad obývacím pokojem je vynechaná stropní konstrukce . noční 
část domu je úplně oddělená od denní část . předností domu je i 
praktická místnost pro domácí práce  . část neobytného podkroví 
je využitelná na skladovací účely  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

163.7 m2

181.7 m2

199.7 m2

743.0 m3

119.6 m2

81.1 m2

>50 kWh/m2

5.870 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 159.7 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 630 000 Kč

5 041 000 Kč

3 125 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

i přes značnou rozlohu je dům vhodný i na užší pozemky . 
po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schop-
ností pohybu . hlavní obytný prostor je situovaný do tiché 
zadní části s  přímým propojením na krytou terasu . nad obý-
vacím pokojem a  jídelnou je vynechaná stropní konstrukce, 
což společně s  prosvětlením střešními okny umocňuje dojem 
otevřeného velkoprostoru . dětské pokoje společně s  koupel-
nou tvoří samostatnou část dispozice . komfort rodičovské 
ložnice zvyšuje samostatná koupelna . část neobytného pod-
kroví je využitelná na skladovací účely . předností domu je 
i technická místnost přístupná z kryté terasy, vhodná na 
skladování zahradního nábytku a techniky  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

212.1 m2

1042.7 m3

129.5 m2

82.6 m2

>50 kWh/m2

6.235 m

25°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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118.4 m2

[celková plocha 118.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

4 091 000 Kč

2 536 000 Kč

28 590 Kč

2 946 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

díky malé šířce vhodný i na užší pozemky . hlavní obytný prostor 
je situovaný do tiché zadní části . nad obývacím pokojem a jídel-
nou je vynechaná stropní konstrukce . dětské pokoje společně 
s  koupelnou tvoří samostatnou část dispozice . komfort rodi-
čovské ložnice zvyšuje samostatná koupelna . část neobytného 
podkroví je využitelná na skladovací účely  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

154.9 m2

172.9 m2

190.9 m2

708.3 m3

118.4 m2

77.4 m2

>50 kWh/m2

5.315 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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........

[celková plocha 167.7 m2]

[celková plocha 42.2 m2]
SUTERÉN
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 326 000 Kč

6 008 000 Kč

3 725 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přízemní dům určený do  nízké zástavby na  převážně rovinatý 
terén, případně i svahovitý terén . rozdělená denní a noční část . 
kompaktní dispozice a malé komunikační prostory . prosvětlený 
velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji 
s jídelnou a kuchyní . terasu chrání vysunutá střecha, která slouží 
jako přístřešek i  slunolam . umístění krbu umožňuje vytápění 
domu . v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování . 
dům je se suterénem, při osazení do  svahu je možné vytvořit 
dvojgaráž  v  suterénu . nad dvojgaráží  je možnost vytvoření 
galerie na  skladování . v  zadní části pokojů je možné místo 
oken realizovat terasové dveře . technicky jednoduchá, rychlá 
a fi nančně nenáročná realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

5

245.0 m2

1189.7 m3

179.2 m2

103.1 m2

>50 kWh/m2

5.370 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 166.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

5 064 000 Kč

3 140 000 Kč

28 590 Kč

3 646 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

rozdělená denní a noční část  . kompaktní dispozice . opticky 
propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . komfortní 
pokoje . umístění krbu umožňuje vytápění domu . v části půdy 
je pochůzný rošt vhodný na skladování . terasu chrání vysunutá 
střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam . nad dvojgaráží 
je otevřený strop s možností vytvoření galerie na skladování . 
technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná realizace je 
vhodná pro svépomocnou výstavbu . kombinace stavebních 
konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi 
je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

212.0 m2

991.7 m3

133.2 m2

85.5 m2

>50 kWh/m2

5.575 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 119.0 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 922 000 Kč

4 058 000 Kč

2 516 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zast. plocha s přistavěnou garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha . rozdělená denní a noční část . kom-
paktní dispozice a malé komunikační prostory . opticky propo-
jený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní . umístění krbu 
umožňuje vytápění domu . v části půdy je pochůzný rošt vhodný 
na skladování . terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako 
přístřešek i slunolam . místo vestavěné garáže je možné reali-
zovat pokoj . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná 
realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

160.0 m2

190.0 m2

728.5 m3

103.2 m2

76.4 m2

>50 kWh/m2

5.350 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 154.8 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

4 887 000 Kč

3 030 000 Kč

28 590 Kč

3 519 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

kompaktní dispozice . rozdělená denní a noční část . prosvětlený 
efektní velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím 
pokoji s jídelnou a kuchyní . umístění krbu umožňuje vytápění 
domu .  terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako 
přístřešek i slunolam . v části půdy je pochůzný rošt vhodný na 
skladování . dům má dostatek skladovacích a úložných ploch . 
u drobných stavebních úprav je možné propojit dveřmi dvojgaráž 
s halou . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná 
realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

210.8 m2

947.7 m3

122.9 m2

79.9 m2

>50 kWh/m2

5.775 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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131.0 m2

.........

[celková plocha 92.6 m2]

[celková plocha 38.4 m2]Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha umožňuje umístit dům i na malé sta-
vební pozemky . umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje 
vytápění přilehlých místností . v přízemí až 2 prostorné pokoje . 
prosvětlený efektní velkoprostor obývacího pokoje se zvýšeným 
stropem, přímo propojený s kuchyní i velkou překrytou terasou . přízemí nabízí plnohodnotný komfortní 3-pokojový byt, bydlení 
v podkroví je možné realizovat ve druhé etapě  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

5

116.3 m2

142.5 m2

626.9 m3

131.0 m2

80.3 m2

>50 kWh/m2

6.750 m

35°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 056 000 Kč

4 244 000 Kč

2 631 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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[celková plocha 152.7 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

rozdělená denní a noční část . kompaktní dispozice a  malé 
komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy . prosvětlený efektní reprezentační velkoprostor se zvýšeným 
stropem a krbem v  obývacím pokoji s jídelnou a  kuchyní . 
umístění krbu umožňuje vytápění domu . dům je bez stropu, 
strop je jen v části půdy na skladování nad halou přístupný sk-
ládacím schodištěm . u drobných stavebních úprav je možné 
propojit dveřmi dvojgaráž se zádveřím . z  haly je přístupný 
i příruční sklad . nad dvojgaráží je možnost vytvoření galerie na 
skladování . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná 
realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

184.0 m2

794.5 m3

118.1 m2

83.6 m2

>50 kWh/m2

4.920 m

22°

4 403 000 Kč

2 730 000 Kč

28 590 Kč

3 170 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ
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106.2 m2

.........

[celková plocha 106.2 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodné na malé parcely . kompaktní 
dispozice . rozdělená denní a noční část . prosvětlený efektní 
velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji 
s jídelnou a kuchyní . umístění krbu umožňuje vytápění domu . terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek 
i slunolam . Dům je bez stropu, strop je jen v  části půdy na 
skladování nad halou . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně 
nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu  ...

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

4

142.4 m2

167.9 m2

603.7 m3

106.2 m2

72.2 m2

<50 kWh/m2

4.820 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 501 000 Kč

3 473 000 Kč

2 153 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Tepelné
čerpadlo

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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[celková plocha 185.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén . 
rozdělená denní a noční část . moderní dispozice a jasně 
defi nované prostory . prosvětlený efektní velkoprostor se zvý-
šeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchy-
ní . umístění krbu umožňuje vytápění domu . předností je 
vestavěná dvojgaráž . v   časti půdy je prostor vhodný na 
skladování . možnost realizovat terasu ve variantě v napojení 
na obývací pokoj nebo kuchyni . komfort zvyšuje prostorný 
šatník, případně realizovaný jako pracovna . technické zázemí 
řešeno centrálně  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

5

222.3 m2

992.1 m3

157.5 m2

117.3 m2

>50 kWh/m2

5.880 m

19°

5 503 000 Kč

3 412 000 Kč

28 590 Kč

3 962 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ
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105.1 m2

.........

[celková plocha 105.1 m2]Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodné i na úzké a malé parcely . kom-
paktní dispozice . prosvětlený efektní velkoprostor se zvýšeným 
stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní . umís-
tění krbu umožňuje vytápění domu . místo garáže je možné 
zrealizovat velký pokoj . terasu chrání vysunutá střecha, která 
slouží jako přístřešek i slunolam . v části půdy je pochůzný rošt 
vhodný na skladování . technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně 
nenáročná realizace  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

3

145.7 m2

163.7 m2

639.9 m3

88.2 m2

58.3 m2

>50 kWh/m2

5.150 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 686 000 Kč

3 731 000 Kč

2 313 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 161.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přehledné dělení na denní a noční část, noční část je situovaná 
do tiché zadní části . komfort rodičovské ložnice zvyšuje sa-
mostatná koupelna . hlavní obytný prostor tvoří obývací 
pokoj spojený s  jídelnou a  kuchyní, s  přímým propojením na 
krytou terasu . nad obývacím pokojem je vynechaná stropní 
konstrukce, což společně s  prosvětlením střešními okny tvoří 
dojem otevřeného velkoprostoru . část neobytného podkroví je 
využitelná na skladovací účely . velké plochy obytných míst-
ností . cihlový obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo 
jiným typem obkladu  ...

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

4

211.5 m2

1053.0 m3

129.6 m2

84.9 m2

<50 kWh/m2

5.790 m

25°

5 113 000 Kč

3 170 000 Kč

28 590 Kč

3 681 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ

Tepelné
čerpadlo
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112.0 m2

..........

[celková plocha 112.0 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

část neobytného podkroví je využitelná na  skladovací účely . kompaktně navržený půdorys umožňuje umístit dům i na menší 
pozemek . praktická technická místnost . přehledná dispozice 
s  malými plochami komunikačních prostor a  velkými pokoji . 
kompaktní půdorys a zateplení obvodových stěn napomáhají mi-
nimalizaci tepelných ztrát  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

142.3 m2

166.3 m2

188.3 m2

700.0 m3

112.0 m2

79.2 m2

>50 kWh/m2

6.000 m

25°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 709 000 Kč

3 763 000 Kč

2 333 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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148.1 m2

[celková plocha 148.1 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
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áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný na větší pozemek . dům je bez stropní konstrukce s pro-
storem otevřeným do krovu a s prosvětlením střešními okny . 
prostor dětských pokojů je zvětšený o plochu na spaní, umístě-
nou nade dveřmi . komfort rodičovské ložnice zvyšuje šatník 
a  samostatná koupelna . těžištěm domu je prostorný obývací 
pokoj spojený s  jídelnou a  kuchyní do velkoprostoru, spojené-
ho přes prosklenou stěnu s částečně překrytou  terasou . část 
prostoru nad garáží je využitá na skladovací účely . výhodou 
je i velká technická místnost, přístupná z  exteriéru . výrazné 
členění vstupního průčelí, velké prosklené plochy ve vazbě na 
terasu . zabudované exteriérové žaluzie zvyšují tepelný komfort 
a bezpečnost  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

200.0 m2

871.8 m3

117.4 m2

68.2 m2

>50 kWh/m2

4.810 m

22°

4 679 000 Kč

2 901 000 Kč

28 590 Kč

3 369 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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170.6 m2

........

[celková plocha 170.6 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný na větší pozemek . dům je bez stropní konstrukce s pro-
storem otevřeným do krovu a s prosvětlením střešními okny . 
prostor dětských pokojů je zvětšený o plochu na spaní, umístěnou 
nade dveřmi . těžištěm domu je prostorný obývací pokoj spojený 
s jídelnou a kuchyní do velkoprostoru, spojeného přes prosklenou 
stěnu s částečně překrytou  terasou . část prostoru nad garáží 
je využitá na skladovací účely . výhodou je i velká technická 
místnost, přístupná z exteriéru . výrazné členění vstupního prů-
čelí, velké prosklené plochy ve vazbě na terasu . zabudované 
exteriérové žaluzie zvyšují tepelný komfort a bezpečnost  ...

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

4

224.0 m2

994.6 m3

139.9 m2

88.7 m2

<50 kWh/m2

4.830 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 878 000 Kč

5 386 000 Kč

3 339 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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116.9 m2

[celková plocha 116.9 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu . obývací 
pokoj s krbem propojený na kuchyni s jídelním koutem . přímá 
návaznost obývací místnosti na terasu . jednoduché řešení dis-
pozice . část neobytného podkroví je využitelná na skladovací 
účely . dům je vhodný na střední stavební parcely  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

161.8 m2

184.5 m2

200.8 m2

755.7 m3

116.9 m2

88.4 m2

>50 kWh/m2

5.910 m

25°

4 220 000 Kč

2 616 000 Kč

28 590 Kč

3 038 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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115.1 m2

.........

[celková plocha 113.6 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodné na  malé parcely . rozdělená 
denní a noční část . kompaktní dispozice a malé komunikační 
prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy . prosvětlený 
efektní velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím 
pokoji s jídelnou a kuchyní . umístění krbu umožňuje vytápění 
domu . v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování . 
technicky jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná realizace je 
vhodná pro svépomocnou výstavbu  ...

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

5

140.2 m2

168.3 m2

697.6 m3

115.1 m2

85.8 m2

<50 kWh/m2

5.430 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 537 000 Kč

3 523 000 Kč

2 184 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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98.5 m2

[celková plocha 98.5 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

nejatraktivnějším prostorem je obývací pokoj s krbem a průhle-
dem do krovu . propojení denní části s terasou prostřednictvím 
velkých prosklených ploch . kuchyně má přímou vazbu na obyt-
ný prostor a sklad potravin . část neobytného podkroví je využi-
telná na skladovací účely . kompaktně navržený půdorys přispívá 
za předpokladu správné orientace na světové strany k úsporám 
energií  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

128.7 m2

147.7 m2

664.6 m3

98.5 m2

66.1 m2

>50 kWh/m2

5.890 m

25°

3 623 000 Kč

2 246 000 Kč

28 590 Kč

2 609 000 Kč

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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100.2 m2

.........

[celková plocha 100.2 m2]

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

těžiště domu tvoří atraktivní prostor obývacího pokoje spo-
jený s  jídelnou a  kuchyní a  s  průhledem do krovu . část ne-
obytného podkroví je využitelná na skladovací účely . kompakt-
ně navržený půdorys spojený se zateplením stěn přispívá k úspo-
rám energií . velké nečleněné okenní otvory a cihlový obklad 
přispívají k  modernímu vzhledu . místo cihlového obkladu je 
možné dům omítnout  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

127.6 m2

144.7 m2

621.7 m3

100.2 m2

70.4 m2

>50 kWh/m2

5.680 m

25°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 586 000 Kč

3 592 000 Kč

2 227 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st
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čn

í o
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ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 90.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodné na malé a úzké parcely . nerea-
lizováním oken ze strany koupelny možno dům osadit co nejblíže 
ke hranici parcely . rozdělená denní a noční část . kompaktní 
dispozice a  malé komunikační prostory . prosvětlený velko-
prostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídel-
nou a kuchyní . umístění krbu umožňuje vytápění domu . terasu 
chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam . 
v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování . technicky 
jednoduchá, rychlá a fi nančně nenáročná realizace je vhodná pro 
svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

123.4 m2

547.0 m3

90.5 m2

62.2 m2

>50 kWh/m2

5.140 m

22°

3 160 000 Kč

1 959 000 Kč

28 590 Kč

2 275 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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118.8 m2

........
[celková plocha 118.8 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přízemní dům střední velikostní kategorie určený do  nízké zá-
stavby na  převážně rovinatý terén . bezbariérovým řešením 
vhodný na  bydlení osob se sníženou schopností pohybu . 
svými prostorami uspokojí nároky na  bydlení 5-členné rodiny . přízemí tvoří efektní prosvětlený velkoprostor se zvýšeným 
stropem a krbem v  rámci obývacího pokoje s  jídelnou a nava-
zující kuchyní . centrálně umístěný krb umožňuje vytápění ce-
lého objektu . zadní terasu chrání vysunutá střecha, která slouží 
jako přístřešek i  slunolam . nad polovinou objektu je v  rámci 
krovu řešená půda s  pochůzným roštem, vhodná na  sklado-
vání . technicky jednoduchá, rychlá a  fi nančně nenáročná 
realizace  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

165.5 m2

720.5 m3

118.8 m2

87.6 m2

>50 kWh/m2

5.320 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 821 000 Kč

3 918 000 Kč

2 429 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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143.8 m2

[celková plocha 98.1 m2]

[celková plocha 45.7 m2]

ilu
st
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přehledné členění dispozice na denní a noční část . čtyři pokoje 
s velkorysým hygienickým příslušenstvím, z toho dva v přízemí . 
předností domu jsou pohodlné podkrovní pokoje s vysoko posa-
zeným krovem . těžiště přízemí tvoří obytný velkoprostor se zvý-
šeným stropem a průhledem do krovu a s centrálně umístěným 
krbem . hlavní obytný prostor je částečně propojený s kuchyní . 
přímá návaznost všech obytných místností na terasu nebo balkon . možnost vybudování krytého přístřešku pro automobil . kom-
paktní dispozice spojená se zateplením stěn přispívá k  úspoře 
energií . zajímavý vzhled umožňuje umístění domu do městské-
ho i venkovského prostředí  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

120.5 m2

740.5 m3

140.4 m2

84.7 m2

>50 kWh/m2

6.630 m

25°

4 773 000 Kč

2 959 000 Kč

28 590 Kč

3 437 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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92.0 m2

........

[celková plocha 92.0 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 526 000 Kč

3 508 000 Kč

2 175 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý terén . orientace 
vstupu a boční stěny bez oken do obytných místností umožňují 
umístění na užší pozemek . těžiště domu tvoří atraktivní prostor 
obývacího pokoje s jídelnou a krbem, s průhledem do krovu . pro-
pojení denní části s terasou . přímá návaznost obytného prostoru 
na kuchyni . po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníže-
nou schopností pohybu . část neobytného podkroví je využitelná 
na skladovací účely . jednoduché technické řešení, vhodné na 
svépomocnou výstavbu . kompaktní dispozice přispívá k úspoře 
energií  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

123.6 m2

593.2 m3

92.0 m2

60.0 m2

>50 kWh/m2

5.560 m

25°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2
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70.4 m2

[celková plocha 70.4 m2]
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ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

2 600 000 Kč

1 612 000 Kč

28 590 Kč

1 872 000 Kč

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

přízemní dům menší velikostní kategorie určený do nízké zá-
stavby na převážně rovinatý terén . svými prostorami uspokojí 
nároky na bydlení 4-členné rodiny .  přízemí tvoří prosvětlený 
velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v  rámci obývacího 
pokoje s jídelnou a na ni navazující kuchyní . nad polovinou ob-
jektu je v rámci krovu řešená půda s pochůzným roštem, vhodná 
na skladování . malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit 
i na malé a úzké parcely . technicky jednoduchá, rychlá a fi nanč-
ně nenáročná realizace je vhodná pro alternativu svépomocné 
výstavby  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

88.0 m2

102.7 m2

413.4 m3

70.4 m2

47.0 m2

>50 kWh/m2

4.990 m

22°

Optimální natočení 
vstupu do domu

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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101.2 m2

.........
[celková plocha 

101.2 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduché bezbariérové řešení dispozice . komfortní obývací 
pokoj s  krbem a  s  jídelním koutem . přímá návaznost obýva-
cího pokoje na kuchyni . část neobytného podkroví je využitelná 
na skladovací účely . možnost výstavby i na menších stavebních 
parcelách . boční stěny bez oken umožňují osadit dům co nej-
blíže k hranicím pozemku . vhodný na rovinatý, případně mírně 
svahovitý terén  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

147.8 m2

168.9 m2

647.3 m3

101.2 m2

62.0 m2

>50 kWh/m2

5.165 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 005 000 Kč

4 173 000 Kč

2 587 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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115.5 m2

[celková plocha 115.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5-pokojový přízemní dům menší velikostní kategorie s neobyt-
ným podkrovím určený pro 5-člennou domácnost . přehledné 
členění dispozice na denní a noční část . vynikající poměr mezi 
obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou . komfortní 
obývací pokoj s krbem a s jídelním koutem . propojení denní 
části s terasou prostřednictvím zasklené stěny . přímá návaznost 
obývací místnosti na kuchyni . jednoduché řešení dispozice . 
část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely . 
možnost výstavby i na menších stavebních parcelách . vhodný 
na rovinatý, případně mírně svahovitý terén  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

145.7 m2

650.6 m3

115.5 m2

79.8 m2

>50 kWh/m2

5.290 m

20°

3 984 000 Kč

2 470 000 Kč

28 590 Kč

2 868 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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90.0 m2

.........

[celková plocha 90.0 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dispozicí je vhodně rozdělená denní a noční část domu . přízemí 
je tvořené velkoprostorem se zvýšeným stropem a dominantním 
tělesem krbu v rámci obývacího pokoje  s jídelnou a navazující 
kuchyní . nad polovinou objektu je v rámci krovu řešená dobře 
přístupná půda s pochůzným roštem, vhodná na skladovací pro-
story . malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit na malé 
parcely . technicky jednoduchá, rychlá a  fi nančně nenáročná 
realizace  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

114.8 m2

135.9 m2

523.0 m3

90.0 m2

62.4 m2

>50 kWh/m2

5.100 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 254 000 Kč

3 131 000 Kč

1 941 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
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ek

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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102.3 m2

[celková plocha 102.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

přízemní rodinný dům  bez suterénu . dispozice vhodně roz-
děluje denní a noční část rodinného domu . denní část, 
která je  tvořená opticky propojeným prostorem obývacího 
pokoje s krbem a kuchyně s jídelním koutem volně navazuje 
na exteriér terasou . samostatná noční část tvořená pokoji 
je oddělená v dispozici halou . technicky jednoduchá, rychlá 
a fi nančně nenáročná realizace je vhodná pro alternativu své-
pomocné výstavby . objekt je vzhledem na variabilitu osazení  
vhodný i na středně široké stavební parcely  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

129.5 m2

642.8 m3

102.3 m2

66.1 m2

>50 kWh/m2

5.280 m

20°

3 450 000 Kč

2 139 000 Kč

28 590 Kč

2 484 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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233.8 m2

........

[celková plocha 99.5 m2]

[celková plocha 76.5 m2]

[celková plocha 57.8 m2]
SUTERÉN

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby . obytné podkro-
ví a je částečně podsklepený . dispozičním řešením je vhod-
ně rozdělená denní a noční část rodinného domu . přízemí je 
charakteristické velkým opticky otevřeným prostorem . místnost 
v přízemí může sloužit jako pokoj pro hosty nebo pracovna . 
suterén zcela splňuje nároky na skladovací prostory . součástí 
domu je vestavěná garáž . vhodný na rovinatý případně mírně 
svažitý terén  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

141.4 m2

1028.0 m3

215.1 m2

96.9 m2

<50 kWh/m2

7.515 m

38°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 815 000 Kč

5 299 000 Kč

3 285 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

ilu
st
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í o
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ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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106.1 m2

[celková plocha 106.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům menší velikostní kategorie . denní část tvoří obytný vel-
koprostor se zvýšeným stropem a dominantním tělesem krbu . 
denní část volně navazuje na exteriér terasou . noční část je 
dispozičně samostatná . nad polovinou objektu je vrámci krovu 
řešená dobře přístupná půda, která poskytuje dostatečné skla-
dovací prostory . vhodný i na menší stavební parcely hlavně do 
prostředí s nízkou jednopodlažní zástavbou  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

136.2 m2

586.1 m3

106.1 m2

75.3 m2

>50 kWh/m2

5.630 m

25°

3 315 000 Kč

2 055 000 Kč

28 590 Kč

2 387 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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72.1 m2

........

[celková plocha 72.1 m2]Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný do nízké zástavby . nejmenší, nejlacinější, nejrychlejší 
výstavba . svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na by-
dlení tří až čtyřčlenné rodiny . svým bezbarierovým řešením 
umožňuje bydlení osobám se sníženou pohybovou schopností . 
neobytné podkroví, které lze využít jako další skladový prostor 
domu . vhodný pro rovinatý, případně mírně svažitý terén . 
možnost výstavby i na menších stavebních parcelách  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

3

98.0 m2

380.1 m3

72.1 m2

43.9 m2

>50 kWh/m2

4.850 m

22°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 996 000 Kč

2 772 000 Kč

1 719 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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118.2 m2

[celková plocha 118.2 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům střední velikostní kategorie, vhodný do nízké okolní zástav-
by, na rovinatý, případně mírně svahovitý terén . svým vnitř-
ním prostorem uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny . 
dispozičním řešením je vhodně rozdělená denní a noční část 
rodinného domu, přičemž noční část je . dva stupně výškově 
posunutá vůči denní, která je charakteristická opticky otevřeným 
velkoprostorem . neobytné podkroví, které je možné využít jako 
další skladový prostor domu . určený na středně velké stavební 
parcely s dostatečnou šířkou  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

163.3 m2

873.8 m3

118.2 m2

81.9 m2

>50 kWh/m2

6.090 m

25°

4 244 000 Kč

2 631 000 Kč

28 590 Kč

3 056 000 Kč

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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66.2 m2

........

[celková plocha 66.2 m2]Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům menší velikostní kategorie . svými prostorami plně uspokojí 
nároky na bydlení 3-členné rodiny . neobytné podkroví, které 
je možné využít jako další skladový prostor . vhodný na malé 
stavební parcely zvláště do prostředí s nízkou jednopodlažní zá-
stavbou . velkou výhodou tohoto domu je řešení bez vnitřních 
nosných stěn, což umožňuje jeho dispoziční variabilitu podle 
potřeb investora . řešení domu je optimálním návrhem rozvodů 
a celkové koncepce objektu velmi ekonomické, což zabezpečuje fi -
nančně a technicky velmi jednoduchou a rychlou realizaci vhodnou 
hlavně na svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

3

82.5 m2

413.0 m3

66.2 m2

42.0 m2

>50 kWh/m2

5.440 m

25°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 877 000 Kč

2 607 000 Kč

1 616 000 Kč
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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188.5 m2

[celková plocha 95.5 m2][celková plocha 93.0 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům střední velikostní kategorie . vhodný do dvojpodlažní zá-
stavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén . 
poschoďový dům s obytným podkrovím bez suterénu . dispoziční 
řešení rozděluje denní a noční část domu . přízemí je tvořené 
velkoprostorem obývacího pokoje s  krbem, jídelnou a  kuchyní . centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu . předností je vestavěná garáž a pokoj v přízemí, který může 
sloužit pro osobu s nižší mobilitou, případně jako pokoj pro hosty 
nebo pracovna . kompaktní dispozicce a malé komunikační pro-
story . velkorysé členění dispozice poskytuje komfortní bydlení 
6 členné domácnosti . dům možno osadit co nejblíže ke hranici 
parcely, případně ho realizovat jako dvojdům  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel 

6

113.7 m2

764.5 m3

156.6 m2

98.7 m2

>50 kWh/m2

7.435 m

35°

4 492 000 Kč 

2 785 000 Kč 

28 590 Kč 

3 234 000 Kč 

15 dnů

 

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

 

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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203.7 m2

........

[celková plocha 105.9 m2][celková plocha 97.8 m2]

 

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

 

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům střední velikostní kategorie určený pro bydlení 6-členné ro-
diny . vhodný do dvojpodlažní zástavby na rovinatý, případně 
mírně svahovitý terén . určený na středně velké stavební parcely . poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu . přízemí je tvořené reprezentačním velkoprostorem obývacího 
pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní . krb umožňuje vytápění ce-
lého objektu . předností řešení je umístění samostatného pokoje 
i vestavěné garáže v přízemí . zajímavostí je v podkroví samo-
statná koupelna pro rodiče i šatník jako samostatná místnost . 
dům možno osadit co nejblíže ke hranici parcely, případně ho 
realizovat jako dvojdům  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

6

128.9 m2

841.0 m3

179.5 m2

110.8 m2

>50 kWh/m2

7.720 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 513 000 Kč

4 879 000 Kč 

3 025 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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215.4 m2

[celková plocha 103.0 m2]

[celková plocha 112.4 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu . 
denní a noční část rodinného domu je vhodně rozdělená dispozicí 
objektu . denní část je situovaná v přízemí, kde z velké čás-
ti ji tvoří reprezentační velkoprostor obývacího pokoje s krbem 
a jídelnou . předností řešení je i umístění samostatného pokoje 
a vestavěné garáže v přízemí . podkroví je řešené jako noční 
část se čtyřmi pokoji, které splňují nároky funkčního bydlení . 
zajímavostí je samostatná koupelna pro rodiče a nepochybně i 
šatník jako samostatná místnost . určený na středně velké sta-
vební parcely  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

6

132.8 m2

846.0 m3

172.9 m2

106.4 m2

>50 kWh/m2

7.683 m

38°

4 878 000 Kč 

3 024 000 Kč 

28 590 Kč 

3 512 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ



D
O

M
IN

A
N

T 
1

2
1

 

254 © EUROLINE xxxx

210.0 m2

........

[celková plocha 103.0 m2]

[celková plocha 71.0 m2]

[celková plocha 107.0 m2]

SUTERÉN 

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům větší velikostní kategorie . polehlivě uspokojí bydlení 
6-7 členné rodiny . navržený na svahovitý pozemek, který sto-
upá od příjezdové komunikace . v suterénu je řešená dvouga-
ráž, kotelna a prádelna . pokoj pro hosty u vstupu se dá využít 
i jako kancelářské prostory . obytný prostor je velkoryse řešený . obývací pokoj s prosklenými stěnami v čelní a zadní fasádě, 
spřístupem na balkon a terasu, je propojený s kuchyní a jídel-
nou . příjemně řešené schodiště je součástí obytného prostoru . ložnice rodičů je řešená jako samostatný celek se šatníkem, 
koupelnou a balkonem . ostatní pokoje mají společnou prostor-
nou koupelnu a balkon přístupný z chodby . výškovým rozdílem 
1,5 m mezi vstupem do objektu a východem na terasu je dané 
kvalitní osazení objektu do svahu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

6

151.9 m2

1 188.0 m3

228.2 m2

117.6 m2

<50 kWh/m2

8.420 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

6 592 000 Kč

9 156 000 Kč 

5 677 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

 

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

 

+9 590 Kč

+10 590 Kč
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2x97.5 m2

[celková plocha 2 x 97.5 m2]

ilu
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

5 923 000 Kč 

3 672 000 Kč 

38 590 Kč 

4 265 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

dvojdomek se dvěma 4-pokojovými bytovými jednotkami, 
navržený jako bungalov . praktická kompaktní dispozice šetří 
místo na pozemku . samostatná technická místnost se šat-
nou . moderně řešená kuchyň spojená s obývacím pokojem, 
s přístupem na terasu v zadní části . úsporné řešení bez pev-
né stropní konstrukce, jednoduchá výstavba . skladovací prostor 
v části neobytného podkroví . v každém pokoji je možnost 
umístit vestavěnou šatnu . instalace soustředěny na jedno místo 
jsou zárukou úsporného provozu  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

2 x 4

115.5 + 115.5  m2

495.0 + 495.0 m3

97.5 + 97.5 m2

70.3 + 70.3 m2

<50 kWh/m2

5.380  m

18°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ
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2x272.6 m2

........

[celková plocha 2 x 65.0 m2]

[celková plocha 2 x 71.3 m2]

A       +        B

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

5 460 000 Kč

7 584 000 Kč 

4 702 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní dvojdům splňující veškeré nároky na bydlení . plnohod-
notné patro s plnou výškou . jednoduché konstrukční řešení, rychlá 
výstavba . domy jsou konstrukčně samostatné . pohodlné scho-
diště s úložným prostorem . atraktivní obytný prostor s jídelnou 
a částečně integrovanou kuchyní s možností jejího úplného sta-
vebního oddělení od obývacího pokoje . pohodlné patro se třemi 
ložnicemi, samostatnou šatnou, velkou koupelnou s odděleným WC 
a technickou místností . moderní vzhled s velkými okny orientova-
nými do zadní části pozemku  ...

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

2 x 5

88.2 + 88.0 m2

663.8 + 660.5 m3

2 x 136.0 m2

2 x 76.9 m2

<50 kWh/m2

7.665 m

20°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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178.0 m2

[celková plocha 41.4 m2] [celková plocha 41.4 m2]

[celková plocha 47.8 m2] [celková plocha 47.5 m2]

A       +        B

2x
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvojdům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na malé parcely . 
domy jsou z části asymetrické realizovatelné i každý samostatně . 
velkoprostor obývacího pokoje s krbem, kuchyní a jídelnou . poho-
dlné schodiště . samostatné WC . samostatná technická místnost . plnohodnotná výška patra . množství skladovacích a úložných 
ploch . malé vzdálenosti rozvodů TUV . exteriérové žaluzie . 
překrytý vstup . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

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

2 x 4

60.0 + 60.0 m2

78.3 + 78.3 m2

418.0 + 418.0 m3

89.2 + 88.9 m2

63.5 + 63.5 m2

<50 kWh/m2

6.975 m

15°

5 392 000 Kč 

3 343 000 Kč 

38 590 Kč 

3 882 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ PŘÍZEMÍ
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........

[celková plocha 47.5 m2]

[celková plocha 47.6 m2]

[celková plocha 51.6 m2]

[celková plocha 52.8 m2]

199.5 m2

2x

   

A       +        B

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

atypicky řešený dvojdům vhodný do příměstského i horského pro-
středí . praktická dispozice bez chodeb je zárukou vysoké užitné 
hodnoty domu . prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní . 
dostatečná výška v podkroví . každý z domů má jinou dispozici 
přízemí . jednoduchý pultový tvar zastřešení . dostatek úložných 
prostor ve formě šaten . technická místnost v podkroví, úložný 
prostor pod schodištěm . kuchyni je možné stavebně oddělit od 
obývacího pokoje . kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby 
energie  ...

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

2 x 4

65.6 + 65. 6 m2

470.8 + 470.8 m3

100.4 + 99.1 m2

64.4 + 62.7 m2

<50 kWh/m2

7.755 m

15°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 059 000 Kč

5 638 000 Kč 

3 496 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

B-POSCHODÍ

A-POSCHODÍ

B-PŘÍZEMÍ

A-PŘÍZEMÍ

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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204.1 m2

SPECIAL

[celková plocha 45.3 m2]

[celková plocha 49.8 m2]

[celková plocha 52.2 m2]

[celková plocha 56.9 m2]

2x

A       +        B

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvojdům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na malé parcely . 
domy jsou asymetrické s různým umístěním vstupu realizovatelné 
i samostatně . velkoprostor obývacího pokoje s krbem . samostat-
ná komfortní kuchyň s jídelnou . pod schodištěm sklad potravin . 
samostatné WC . samostatná šatna . plnohodnotná výška patra . množství skladovacích a úložných ploch . v části půdy je rošt na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby . podkroví 
bez nosných stěn . malé vzdálenosti rozvodů TUV . exteriérové 
žaluzie . částečně překrytý vstup a terasa . nadstandardní tepel-
nětechnické vlastnosti  ...

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

2 x 4

68.9 + 63.4 m2

88.4 + 82.9 m2

493.0 + 453.0 m3

106.6 + 97.5 m2

54.4 + 50.4 m2

<50 kWh/m2

7.375 m

15°

6 101 000 Kč 

3 783 000 Kč 

38 590 Kč 

4 393 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ 
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132.5 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 2 x 65.0 m2][celková plocha 2 x 67.5 m2]

2x

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

rodinný dům se 2 byty určený pro dvě 5-6-členné domácnosti . 
dvě stejné bytové jednotky jsou vzájemně zrcadlově otočené 
a spojené jednou společnou stěnou . variabilně navržená 
kuchyně umožňuje dobré optické a provozní spojení s obývacím 
pokojem, nebo její úplné stavební oddělení . komfort domu zvy-
šuje prostorný pokoj v přízemí a samostatný šatník v podkroví . chráněná lodžie zabezpečuje úplné soukromí . poloha pokoje 
v přízemí umožňuje její dobré akustické oddělení od denní části 
domu . v případě nerealizování okna v kuchyni možno osadit 
dům co nejblíže k hranici pozemku  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

2 x 5

182.5 m2

1 230.6 m3

2 x 125.5 m2

2 x 76.3 m2

>50 kWh/m2

7.850 m

38°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

5 828 000 Kč

8 094 000 Kč 

5 018 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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[celková plocha 2 x 71.5 m2] [celková plocha 2 x 70.9 m2]

2x142.4 m2

ilu
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čn
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áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

rodinný dům se 2 byty určený pro dvě 4 – 5 členné domácnosti .
poschoďový objekt s obytným podkrovím bez podsklepení vhod-
ný převážně na  rovinatý terén do  dvojpodlažní okolní zástavby . jednotlivé bytové jednotky jsou navržené jako samostatné 
poschoďové domy přiléhající k sobě jednou stěnou . vertikálně 
členěný na denní a noční část, pokoj v přízemí může sloužit jako 
pokoj pro hosty nebo pracovna . obývací pokoj je přímo spojený 
s jídelnou a krytou terasou, přímý kontakt mezi kuchyní a jídelnou 
zabezpečuje podávací pult . v podkroví jsou navržené prostorné 
pokoje s přímým vstupem na balkon . vnější vzhled domu v sobě 
spojuje tradiční hmotové řešení s využitím moderních prvků  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

2 x 5

189.8 m2

1 282.2 m3

2 x 134.8 m2

2 x 88.4 m2

>50 kWh/m2

8.170 m

35°

7 292 000 Kč 

4 521 000 Kč 

38 590 Kč 

5 250 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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209.7 m2

........

[celková plocha 109.7 m2]

[celková plocha 100.0 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními tren-
dy  energetické efektivnosti . při optimální orientaci obytných 
místností na jih je možné dosáhnout výrazné úspory energií . 
atraktivní obytný prostor s krytou terasou, krbem, samostatnou 
jídelnou a  částečně oddělenou kuchyní . technická místnost, 
množství vestavěného nábytku, samostatné šatníky a wc . střeš-
ní terasa přístupná ze dvou pokojů . přístřešek pro auto je možné 
zrealizovat jako uzavřenou garáž . pohodlné poschodí s  plnou 
výškou stropu . vzdušné, dobře prosvětlené pokoje jsou předpo-
kladem zdravého bydlení . Přízemí s vyšší světlou výškou umož-
ňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu  ...

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

5

151.4 m2

768.6 m3

151.4 m2

90.9 m2

<50 kWh/m2

7.230 m

9°, plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 348 000 Kč

4 650 000 Kč 

2 883 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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174.2 m2

[celková plocha 60.0 m2]

[celková plocha 114.2 m2]

SPECIAL

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

při správné orientaci obytných místností na jižní stranu je mož-
né dosáhnout výrazné úspory nákladů na vytápění . kompakt-
ní hmota vytápěné části domu . nevytápěná garáž a technická 
místnost chrání hlavní obytný prostor před úniky tepla a  zvyšují 
soukromí . možnost umístnění na úzkou parcelu . při otočení 
vjezdu do garáže na delší stranu domu je možné osadit dům širší 
stranou k ulici . technická místnost s tepelným čerpadlem nebo 
kondenzačním plynovým kotlem je díky svojí poloze akusticky 
oddělená od obytné části . komfort noční části na poschodí zvy-
šuje samostatný šatník, místnost na domácí práce a plná výška 
stropu, úsporně řešeného formou sádrokartonového podhledu  ...

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

5

144.1 m2

767.0 m3

140.4 m2

76.7 m2

<50 kWh/m2

6.870 m

8°

4 947 000 Kč 

3 067 000 Kč 

38 590 Kč

3 562 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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189.4 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 120.0 m2]

[celková plocha 69.4 m2]Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kombinace kompaktní dispozice, nadstandardního zateplení 
a  moderní vytápěcí technologie přispívá k  výrazným energe-
tickým úsporám . dvojgaráž je rozšířená o  skladovací prostor 
a technickou místnost . těžiště domu tvoří obývací pokoj s jídel-
nou a kuchyní . pokoje v poschodí mají plnou výšku . pokoj v 
přízemí může sloužit pro osobu s nižší mobilitou, případně jako 
pokoj pro hosta nebo pracovna . centrální poloha krbu umožňu-
je vytápění objektu . kompaktní dispozice s minimalizovanými 
chodbami umožňuje dobré využití vnitřních prostor . dřevěný 
obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo jiným typem ob-
kladu . moderní vzhled domu je v souladu s nejnovějšími trendy 
obytné architektury  ...

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

5

145.0 m2

802.4 m3

151.7 m2

86.7 m2

>50 kWh/m2

6.970 m

8°, plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 730 000 Kč

5 180 000 Kč 

3 212 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st
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í o
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ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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125.7 m2

[celková plocha 64.3 m2]

[celková plocha 61.4 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový rodinný dům menší velikostní kategorie . moderní 
typ rodinného domu . denní část je v přízemí, které tvoří optic-
ký velkoprostor obývacího pokoje s krbem a kuchyně s jídelním 
koutem . podkroví je řešené jako noční část a jeho tři poměrně 
velké pokoje splňují nároky funkčního bydlení . zajímavostí je 
praktický přístřešek pro auto, jehož střešní konstrukce může nést 
solární kolektory  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel 

4

75.0 m2

93.8 m2

514.0 m3

115.7 m2

71.0 m2

>50 kWh/m2

7.470 m

9°

3 950 000 Kč 

2 449 000 Kč 

28 590 Kč

2 844 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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164.7 m2

........

[celková plocha 86.7 m2][celková plocha 78.0 m2]
Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení . malá 
zastavěná plocha . možnost osazení objektu na menší stavební 
parcely . je vhodný i na extrémně úzké stavební parcely . dům 
je vhodný na rovinatý případně mírně svahovitý terén . levá 
fasáda objektu umožňuje osazení domu co nejblíže ke hranici po-
zemku . jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépo-
mocnou výstavbu . dispozičně vhodně rozdělená denní a noční 
část domu . prostorný obývací pokoj s krbem jídelním koutem a 
barovým sezením . vestavěná garáž je součástí domu i přes ma-
lou celkovou šířku objektu . kontaktní zateplovací systém  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

108.5 m2

636.0 m3

136.8 m2

84.3 m2

>50 kWh/m2

7.520 m

38°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 929 000 Kč

4 068 000 Kč 

2 522 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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183.0 m2

[celková plocha 88.6 m2] [celková plocha 94.4 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový dům s podkrovím vhodný do dvojpodlažní zástavby . 
dům možno osadit na úzké parcely co nejblíže ke hranici pozem-
ku . centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu . pokoj v přízemí je možné s minimálními úpravami realizovat 
i jako garáž případně ji předělit a chodbou propojit dům s přista-
věnou garáží . v zádveří se nachází dostatek úložného prosto-
ru . řešení domu umožňuje fi nančně a technicky jednoduchou 
a rychlou svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

112.6 m2

136.2 m2

731.8 m3

176.0 m2

107.2 m2

>50 kWh/m2

7.465 m

35°

4 208 000 Kč 

2 609 000 Kč 

28 590 Kč

3 030 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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160.2 m2

........

[celková plocha 78.4 m2][celková plocha 81.8 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům menší kategorie určený pro bydlení 5-členné rodiny . vhod-
ný do dvojpodlažní zástavby . díky svojí malé šířce a boční stěně 
bez oken je vhodný na úzké stavební parcely . přízemí tvoří 
velkoprostor obývacího pokoje, samostatná jídelna s  kuchyní 
a bohaté zázemí – skladovací prostor . kuchyni je možné sta-
vebně oddělit od jídelny případně vytvořit pokoj . centrálně 
umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu . technickou 
místnost v přízemí možno využít alternativně jako sklad na tuhé 
palivo . parkovací přístřešek je možné řešit i formou uzavřené 
přistavěné garáže  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

117.3 m2

638.7 m3

154.9 m2

105.5 m2

>50 kWh/m2

7.115 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 234 000 Kč

4 492 000 Kč 

2 785 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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139.8 m2

[celková plocha 65.3 m2] [celková plocha 74.5 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dům na malé zastavěné ploše . v přízemí dominuje 
otevřený prostor obývacího pokoje, propojený s kuchyní přes jí-
delnu . kuchyni je možné oddělit příčkou . krb uprostřed dispo-
zice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

85.0 m2

107.8 m2

531.1 m3

126.9 m2

87.5 m2

>50 kWh/m2

7.450 m

35°

3 384 000 Kč 

2 098 000 Kč 

28 590 Kč

2 436 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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86.9 m2

........

[celková plocha 86.9 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům menší kategorie, který splňuje nároky na bydlení 3-4 členné 
rodiny . jde o poschoďový dům s neobytným podkrovím . dis-
pozicí je vhodně rozdělená denní a noční část domu . centrálně 
umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu . v přízemí je 
schodiště pro případ využití podkroví k bydlení, čímž je možné zís-
kat čtyři nové obytné místnosti se zázemím a tím je možné tento 
dům přeřadit do střední velikostní kategorie, ve které bude plnit 
požadavky náročného bydlení . řešení umožňuje osadit objekt i 
na úzké stavební parcely . dům je vhodný na rovinatý terén . ře-
šení domu je ekonomické, umožňující fi nančně a technicky velmi 
jednoduchou a rychlou, případně svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

3

110.2 m2

652.2 m3

86.9 m2

53.7 m2

>50 kWh/m2

7.040 m

35°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 645 000 Kč

3 674 000 Kč 

2 278 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

[celková plocha podle 
stavebních úprav]
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135.5 m2

[celková plocha 70.5 m2]

[celková plocha 65.0 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s přístřeškem

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení . malá 
zastavěná plocha . možnost osazení objektu na menší stavební 
parcely . levá fasáda objektu umožňuje osazení domu co nej-
blíže k hranici pozemku . dispozičně vhodně rozdělená denní 
a noční část domu . prostorný obývací pokoj s krbem a jídelním 
koutem přímo propojený s kuchyní a terasou . možnost realizace 
s přístřeškem pro automobil  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

81.0 m2

98.4 m2

554.9 m3

125.5 m2

85.3 m2

>50 kWh/m2

7.640 m

35°

3 551 000 Kč 

2 202 000 Kč 

28 590 Kč

2 557 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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123.5 m2

.........

[celková plocha 61.2 m2]

[celková plocha 62.3 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit i na velmi malé 
parcely . dům možno osadit co nejblíže ke hranici parcely, pří-
padně ho realizovat jako dvojdům . dispozicí je vhodně rozděle-
ná denní a noční část domu . centrálně umístěný krb umožňuje 
vytápění celého objektu . řešení domu je ekonomické, umožňu-
jící fi nančně a technicky velmi jednoduchou a rychlou případně 
svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

79.5 m2

102.7 m2

498.2 m3

119.0 m2

82.1 m2

>50 kWh/m2

7.300 m

35°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 264 000 Kč

3 145 000 Kč 

1 950 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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150.2 m2

[celková plocha 76.9 m2]

[celková plocha 73.3 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký poschoďový dům . malá zastavěná plocha, vhod-
ný i na malé a úzké parcely . velkoprostor obývacího pokoje 
s krbem a jídelnou . samostatná kuchyně propojená s jídelnou . 
pod pohodlným schodištěm je  sklad potravin . samostatná vel-
ká technická místnost-sklad . množství skladovacích a úložných 
ploch . v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z chodby . podkroví je bez nosných stěn, možnost 
variability dispozice . exteriérové žaluzie . překrytý vstup i část 
terasy . malé vzdálenosti rozvodů TUV . jednoduchá realizace . 
nadstandardní tepelně technické vlastnosti  ...

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

4

94.0 m2

116.8 m2

620.0 m3

144.7 m2

84.1 m2

<50 kWh/m2

7.510 m

35°

3 666 000 Kč 

2 273 000 Kč 

28 590 Kč

2 640 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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171.9 m2

.........

[celková plocha 69.2 m2]

[celková plocha 36.9 m2]SUTERÉN

[celková plocha 65.8 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím se suterénem . prostor přízemí tvoří obývací pokoj s jídelním koutem opticky 
propojeným s prostorem kuchyně . na přízemí se nachází i po-
koj, koupelna a samostatné WC . pokoj na přízemí může plnit 
funkci pracovny nebo pokoje pro hosty . v podkroví je řešená 
ložnice rodičů, dva pokoje, prostorná koupelna a šatník . po 
malých technických úpravách je možné odstraněním příčky mezi 
pokoji v přízemí realizovat velký otevřený velkoprostor  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

86.4 m2

109.1 m2

742.0 m3

165.9 m2

77.7 m2

>50 kWh/m2

7.635 m

35°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 164 000 Kč

4 395 000 Kč 

2 725 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2
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169.9 m2

[celková plocha 81.1 m2]

[celková plocha 88.8 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby . poschoďový rodinný 
dům s obytným podkrovím bez podsklepení . velkou předností 
tohoto domu je vestavěná garáž s přímým vstupem do objektu  
při celkové šířce objektu jen 7,5 m . plná levá fasáda objektu 
umožňuje osadit rodinný dům co nejblíže ke hranici parcely . 
zajímavostí dispozičního řešení je velkoprostor obývacího po-
koje, jídelního koutu a barovým sezením oddělené kuchyně . 
podkroví kromě technické místnosti obsahuje dva pokoje dětí 
s velkoryse řešenou koupelnou . v podkroví se též nachází ložni-
ce rodičů se samostatnou koupelnou rodičů přístupnou z ložnice a 
s  propojením na samostatně přístupnou pracovnu ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

117.1 m2

662.2 m3

140.9 m2

80.4 m2

>50 kWh/m2

7.750 m

38°

4 307 000 Kč 

2 670 000 Kč 

28 590 Kč

3 101 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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132.7 m2

.........

[celková plocha 66.7 m2]

[celková plocha 66.0 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení . dům 
i přes malé vnější rozměry plně uspokojí bydlení 6-členné rodiny . pokoj v přízemí může sloužit jako pokoj pro hosty . objekt 
svým řešením umožňuje etapovou výstavbu . velkou výhodou 
tohoto domu vzhledem k jeho velikosti jsou relativně nízké in-
vestiční náklady . po malých technických úpravách je možné 
odstraněním příčky mezi pokoji v přízemí realizovat otevřený 
velkoprostor  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

83.5 m2

102.4 m2

518.4 m3

124.7 m2

84.8 m2

>50 kWh/m2

7.660 m

35°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 381 000 Kč

3 307 000 Kč 

2 050 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2
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95.0 m2

[celková plocha 65.3 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

rodinný dům s neobytným podkrovím bez podsklepení, který 
i přes malé rozměry zcela splňuje nároky na bydlení 3-4 členné 
rodiny . dispozičním řešením je vhodně rozdělená denní a noční 
část rodinného domu . v přízemí je v chodbě řešené schodiště 
pro případ obyvatelného podkroví . změnou řešení podkroví je 
možné dostat tři nové obytné místnosti, čímž je možné ho přeřa-
dit do střední velikostní kategorie, ve které bude splňovat poža-
davky náročného bydlení . svojí jednoduchostí řešení umožňuje 
osadit objekt i na úzké stavební parcely . vhodný na rovinatý, 
případně mírně svahovitý terén ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

3

117.2 m2

672.0 m3

95.0 m2

64.8 m2

<50 kWh/m2

6.975 m

35

3 520 000 Kč 

2 182 000 Kč 

28 590 Kč

2 534 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ
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152.3 m2

.........

[celková plocha 78.4 m2][celková plocha 73.9 m2]

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 694 000 Kč

3 742 000 Kč 

2 320 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím . vhodný do 
dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně mírně svaho-
vitý terén . denní a noční část rodinného domu je oddělená 
schodištěm umístěným ve středu dispozice . přízemí je řešené 
jako denní část, z velké části je tvořené optickým velkoprostorem 
obývacího pokoje a jídelny . podkroví je řešené jako noční část a 
jeho tři pokoje splňují nároky funkčního bydlení  ...

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

4

96.0 m2

116.3 m2

646.5 m3

142.0 m2

89.0 m2

<50 kWh/m2

7.440 m

35°

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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127.5 m2

........

[celková plocha 49.2 m2][celková plocha 46.4 m2]

[celková plocha 31.9 m2]
SUTERÉN

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

3 329 000 Kč 

2 064 000 Kč 

28 590 Kč 

2 397 000 Kč 

15 dnů

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

poschoďový rodinný dům s  obytným podkrovím a  částečným 
podsklepením . přes své malé rozměry plně vyhovující pro 
bydlení čtyřčlenné rodiny . velkou výhodou tohoto rodinného 
domku je nenáročnost výstavby a  z  toho vyplývající poměrně 
nízké investiční náklady . vzhledem k tomu, že boční stěny jsou 
bez oken, je možné tento rodinný dům vhodně umístit i na úzký 
pozemek  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

60.0 m2

471.0 m3

110.6 m2

58.3 m2

>50 kWh/m2

7.090 m

40°

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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133.7 m2

.........

[celková plocha 69.7 m2] [celková plocha 63.9 m2]

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

výška 1,5m u bočních stěn v podkroví je předpokladem výbor-
né vybavitelnosti . samostatná technická místnost, spíž, sklad 
pod schodištěm a  další skladovací prostor v  podstřešní části, 
přístupný skládacím schodištěm . prostor pro vestavěné skříně 
v každém pokoji . jednoduchá a rychlá výstavba, podkroví bez 
nosných stěn  ...

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

5

88.0 m2

109.9 m2

784.3 m3

133.7 m2

84.0 m2

<50 kWh/m2

7.525 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 712 000 Kč

3 767 000 Kč 

2 336 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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136.2 m2

[celková plocha 71.1 m2]

[celková plocha 65.1 m2]

[celková plocha 71.1 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvougenerační dům určený pro jednu nebo dvě rodiny . výška 
2m u bočních stěn v podkroví je předpokladem plnohodnotného 
2-pokojového bytu . s plynovým vytápěním má každé podlaží 
vlastní kotel . přestavba z dvougeneračního domu na dům pro 
1 rodinu nebo naopak je díky jednoduchému konceptu možná i 
později v rámci rekonstrukce  ...

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

4

81.4 m2

104.1 m2

575.2 m3

125.7 m2

82.7 m2

<50 kWh/m2

7.465 m

30°

3 643 000 Kč 

2 259 000 Kč 

28 590 Kč

2 623 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ – Alt. 1

POSCHODÍ – Alt. 2



K
O

M
P
A

K
T 

1
0

0
1

282 © EUROLINE 2010

........

171.1 m2    

[celková plocha 84.1 m2] [celková plocha 87.0 m2]Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům možno umístit i  na  užší stavební pozemky, resp. blízko 
ke hranici pozemku, přičemž součástí domu je už i vestavěná ga-
ráž . v zadní části domu dominuje obytný velkoprostor s krbem . umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění při-
lehlých místností . velká a komfortně vybavená kuchyně funkčně 
navazuje na terasu a má k dispozici odvětranou spíž . v podkroví 
jsou 3 pokoje, přičemž rodičovská ložnice má velký šatník . výška 
1,5m u bočních stěn v podkroví znamená vynikající zaříditelnost 
pokojů a  plnohodnotný komfort . praktická technická místnost   ...

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

5

106.3 m2

718.2 m3

141.5 m2

85.1 m2

<50 kWh/m2

7.725 m

35°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 107 000 Kč

4 315 000 Kč 

2 675 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo
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[celková plocha 72.1 m2]

[celková plocha 73.2 m2]

145.3 m2

ilu
st

ra
čn

í o
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áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení . kon-
taktní zateplovací systém . dispozičně vhodně rozdělená denní 
a noční část domu . obývací pokoj s krbem a jídelním koutem 
přímo propojený s kuchyní . přímá návaznost obývací místnosti 
na terasu . možnost využití pokoje v přízemí jako pracovny, pří-
padně jako pokoje pro hosty . pravá fasáda objektu umožňuje 
osazení domu co nejblíže ke hranici pozemku, také realizaci pří-
střešku, nebo přistavěné garáže pro automobil . dům je vhodný 
na rovinatý, případně mírně svahovitý terén  ...

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

5

88.3 m2

605.5 m3

137.2 m2

90.9 m2

<50 kWh/m2

7.235 m

38°

3 738 000 Kč 

2 318 000 Kč 

28 590 Kč

2 691 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ



K
O

M
P
A

K
T 

6
0

2

284 © EUROLINE 2006

.........

[celková plocha 72.5 m2][celková plocha 67.2 m2]

139.7 m2    

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit i na velmi malé 
a úzké parcely . dům možno osadit co nejblíže ke hranici parcely . centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu . 
pokoj v přízemí může sloužit pro osobu se sníženou schopnos-
tí pohybu . řešení domu je ekonomické, umožňující fi nančně 
a technicky velmi jednoduchou a rychlou, případně svépomocnou 
výstavbu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

5

89.1 m2

119.2 m2

548.5 m3

128.9 m2

81.9 m2

>50 kWh/m2

7.200 m

35°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 581 000 Kč

3 585 000 Kč 

2 223 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2
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123.7 m2

[celková plocha 54.3 m2] [celková plocha 69.4 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům nabízí prostory na  komfortní bydlení 4-členné rodiny . 
charakteristickým znakem domu je minimalizování chodeb . 
v denní části dominuje krb uprostřed dispozice, umožňující přímé 
vytápění přilehlých místností . kuchyni s jídelnou je možné od-
dělit příčkou . krytá terasa nabízí příjemný prostor na posezení 
případně na stolování v letních měsících, alternativně je ji možné 
řešit jako zimní záhradu . v noční části domu v podkroví jsou 
situované tři komfortní pokoje a  koupelna, ze  dvou pokojů je 
přístup na balkon  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

5

76.5 m2

481.6 m3

108.3 m2

72.9 m2

>50 kWh/m2

7.565 m

38°

3 486 000 Kč 

2 161 000 Kč 

28 590 Kč

2 510 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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123.7 m2

[celková plocha 60.0 m2]

[celková plocha 60.3 m2]

.........

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 300 000 Kč

3 195 000 Kč 

1 981 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st
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í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha . možnost osazení objektu na  menší 
stavební parcely . dům je vhodný na  rovinatý případně mírně 
svahovitý terén . levá fasáda objektu umožňuje osazení domu 
co nejblíže ke hranici pozemku . jednoduché technické řešení 
umožňuje rychlou svépomocnou výstavbu . dispozičně vhodně 
rozdělená denní a  noční část domu . obývací pokoj s  krbem  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

5

76.6 m2

98.5 m2

509.9 m3

116.3 m2

74.7 m2

>50 kWh/m2

8.150 m

40°

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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119.8 m2

[celková plocha 59.0 m2] [celková plocha 60.8 m2]

.........

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

3 368 000 Kč 

2 088 000 Kč 

28 590 Kč

2 425 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

díky svojí malé šířce a boční stěně bez oken je vhodný na úzké 
stavební parcely . pokoj v přízemí může sloužit jako pokoj pro 
hosty či pracovna . hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj s jí-
delnou a s částečně oddělenou kuchyní . centrálně umístěný krb 
umožňuje vytápění celého objektu . řešení domu je ekonomické, 
umožňující fi nančně a technicky velmi jednoduchou a rychlou pří-
padně svépomocnou výstavbu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

76.9 m2

95.94 m2

498.3 m3

119.8 m2

75.4 m2

>50 kWh/m2

7.400 m

38°

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ



K
O

M
P
A

K
T 

5
0

2

288 © EUROLINE 2005

116.0 m2

[celková plocha 58.4 m2]

[celková plocha 57.6 m2]

.........

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 177 000 Kč

3 023 000 Kč 

1 874 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dům na malé zastavěné ploše . v přízemí dominu-
je otevřený velkoprostor . kuchyni je možné oddělit příčkou . krb uprostřed dispozice umožňuje rozvod teplého vzduchu 
i do vedlejších místností . situování schodiště umožňuje neru-
šený provoz přízemí a podkroví  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

5

75.8 m2

96.8 m2

477.3 m3

110.7 m2

75.2 m2

>50 kWh/m2

7.640 m

35°

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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117.2 m2

[celková plocha 59.2 m2]

[celková plocha 58.0 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

3 310 000 Kč 

2 052 000 Kč 

28 590 Kč

2 383 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

i přes svoje malé rozměry dokáže poskytnout dostatek pohodlí 
5-členné rodině . vzhledem na svoji malou šířku a plné boční 
stěny je vhodný i na úzké stavební parcely . hlavní obytný 
prostor tvoří obývací pokoj s jídelnou a s částečně oddělenou 
kuchyní . pokoj na přízemí je určený na bydlení jednoho člena 
domácnosti, jeho umístění umožňuje dobré akustické oddělení 
od denní části domu . kompaktní dispozice a úsporné komu-
nikační prostory umožňují velké pokoje v podkroví . parkovací 
přístřešek je možné řešit i formou uzavřené přistavěné garáže  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

91.0 m2

489.5 m3

112.0 m2

77.3 m2

>50 kWh/m2

7.250 m

38°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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123.4 m2

.........

[celková plocha 61.9 m2]

[celková plocha 61.5 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 513 000 Kč

3 490 000 Kč 

2 164 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení . zají-
mavostí tohoto domu je malá zastavěná plocha, která umožňuje 
osadit objekt i na menší stavební parcely . levá fasáda  objektu 
umožňuje osadit rodinný dům co nejblíže ke hranici parcely . 
dispozičním řešením je vhodně rozdělená denní a noční část 
domu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

5

80.3 m2

98.7 m2

495.3 m3

118.6 m2

78.1 m2

>50 kWh/m2

7.405 m

35°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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148.0 m2

[celková plocha 71.7 m2]

[celková plocha 76.3 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

3 754 000 Kč 

2 327 000 Kč 

28 590 Kč

2 703 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu . 
vhodný do  dvojpodlažní okolní  zástavby na  rovinatý případně 
mírně svahovitý terén . denní a noční část rodinného domu je 
vhodně rozdělená . přízemí je řešené jako denní část, z velké 
časti je tvořené velkoprostorem obývacího pokoje, jídelny a ku-
chyně . velkou předností tohoto domu je samostatný pokoj 
v přízemí . podkroví je řešené jako noční část a jeho tři pokoje 
splňují nároky funkčního bydlení . svojí dispozicí uspokojí nároky 
na pohodlné bydlení 5-6 členné rodiny . vzhledem ke své šířce 
je vhodný i na užší stavební parcely  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel 

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

92.4 m2

570.2 m3

132.5 m2

80.0 m2

>50 kWh/m2

7.200 m

35°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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101.2 m2

.........

[celková plocha 50.6 m2]

[celková plocha 50.6 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 395 000 Kč

3 326 000 Kč 

2 062 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový dům s obytným podkrovím bez podsklepení . za-
jímavostí tohoto domu je velmi malá zastavěná plocha, která 
umožňuje osadit objekt i na velmi malé stavební parcely . plná 
pravá fasáda objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejblíže 
ke hranici parcely . po malých technických úpravách je možné 
zrealizovat objekt jako dvojdům použitím normálního a zrcadlo-
vého řešení  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

4

68.0 m2

86.4 m2

415.2 m3

95.5 m2

59.5 m2

>50 kWh/m2

7.480 m

38°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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164.0 m2

SPECIAL

[celková plocha 84.6 m2] [celková plocha 79.4 m2]

ilu
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

vhodný do  řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně 
stojící dům . úzká dispozice vhodná na úzké parcely . zasunutá 
terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě . prostor pod po-
hodlným schodištěm je využitý jako sklad . podkroví obsahuje 
tři velké pokoje s komfortní koupelnou . dům má nadstandardní 
příslušenství v  podobě samostatné šatny a  technické místnosti . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích . balkon z rodičovské 
ložnice, orientovaný do zahrady . napříč plným bočním stěnám 
je většina místností přímo odvětraná . podlahové vytápění, kon-
denzační plynový kotel alt. tepelné čerpadlo . minimálně vzdá-
lenosti rozvodů a kompaktní tvar jsou předpokladem úsporného 
provozu  ...

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

5

108.8 m2

761.1 m3

145.4 m2

86.4 m2

<50 kWh/m2

8.790 m

32°

4 908 000 Kč 

3 043 000 Kč 

38 590 Kč 

3 534 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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180.4 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 64.5 m2][celková plocha 115.9 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

vhodný jako samostatně stojící dům, dvojdům nebo řadová zá-
stavba . zasunutá terasa poskytuje soukromí v  řadové zástav-
bě . velké prosklené plochy orientované do zahrady, soukromí 
z  ulice chrání dvojgaráž . kompaktní poschodí nezabírá celou 
plochu přízemí, po menší stavební úpravě je možné střechu nad 
přízemím využít jako terasu . komfort noční části zvyšuje samo-
statná koupelna oddělená od WC a 3 šatníky formou samostatné 
místnosti a vestavěných skříní . podlahové vytápění, kondenzač-
ní plynový kotel alt. tepelné čerpadlo . kombinace materiálů 
s  nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi,  moderními 
technologiemi a krátkými vzdálenostmi rozvodů jsou předpokla-
dem úsporného provozu  ...

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

5

143.0 m2

799.0 m3

147.6 m2

84.5 m2

<50 kWh/m2

6.280 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 710 000 Kč

5 153 000 Kč 

3 195 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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196.7 m2

........

[celková plocha 104.2 m2] [celková plocha 92.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

4 930 000 Kč 

3 057 000 Kč 

28 590 Kč 

3 550 000 Kč 

15 dnů

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

vhodný do řadové zástavby, ale i jako samostatně stojící dům či 
dvojdům . navržený je v dvou alternativách – odlišují se jen v 
poschodí - alt. B se liší od alt. A malou loggií . i přes malou šířku 
je v  domě umístěná prostorná dvojgaráž . větší část přízemí 
zabírá atraktivní obytný velkoprostor orientovaný do tiché zadní 
časti pozemku . komfortní poschodí obsahuje kromě tří pokojů 
nadstandardní příslušenství ve formě dvou koupelen, šatníku 
a technické místnosti . prostor chodby a schodiště je díky ter-
ase přirozeně prosvětlený . soukromí z ulice chrání dvojgaráž a 
vstupní prostor navržený tak, aby tvořil bariéru před nežádoucími 
pohledy  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4

124.0 m2

796.1 m3

154.6 m2

79.4 m2

>50 kWh/m2

6.780 m

plochá

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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152.6 m2

........

[celková plocha 78.5 m2] [celková plocha 74.1 m2]

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 110 000 Kč

4 320 000 Kč 

2 678 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový dům vhodný do dvojpodlažní řadové zástavby . dům 
možno realizovat i jako samostatně stojící a vzhledem ke své 
šířce a plným bočním štítovým stěnám je vhodný i na extrémně 
úzké stavební parcely . dům možno osadit co nejblíže ke hranici 
parcely . rozdělená denní a noční část . krb umožňuje vytápění 
celého objektu . dostatek úložných prostor . samostatná tech-
nická místnost a prádelna . pohodlné schodiště . vstupní část 
s koupelnou a garáží tvoří optickou a akustickou bariéru oddělující 
hlavní obytný prostor od ulice . řešení domu je ekonomické, 
umožňující fi nančně a technicky jednoduchou a rychlou výstavbu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

99.3 m2

631.7 m3

132.3 m2

74.9 m2

>50 kWh/m2

6.550 m

plochá

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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178.1 m2

NOVINKA

[celková plocha 90.1 m2]

[celková plocha 88.0 m2]

ilu
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áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

6-pokojový kompaktní, prostorný dům má dvě plnohodnotná 
podlaží . je vhodný pro 5 – 7 člennou rodinu . má k dispozici 
5 komfortních pokojů a velkoprostor spojeného obývacího poko-
je,  jídelny a kuchyně . tři koupelny, dvě šatny a spoustu dalších 
úložných prostor . skladovací rošt na půdě a úložný prostor pod 
schodištěm . kuchyň je možné od obývacího pokoje stavebně 
oddělit . poschodí umožňuje jednoduché úpravy dispozic . cen-
trálně umístěný krb je možné využít i jako zdroj vytápění tep-
lovzdušnými rozvody (rozvody nejsou součástí projektu)  ...

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

6-7

110.25 m2

839.65 m3

178.1 m2

117.1 m2

<50 kWh/m2

7.580 m

15°

5 421 000 Kč 

3 361 000 Kč 

28 590 Kč 

3 903 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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145.4 m2

.........

NOVINKA

[celková plocha 72.2 m2]

[celková plocha 73.2 m2]

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní patrový dům vhodný i na užší pozemek . poschodí 
s plnou výškou a rovným stropem ve formě sádrokartonového 
podhledu . maximálně využitá plocha přízemí bez chodeb, scho-
diště je součástí hlavního obytného prostoru . oddělený pokoj 
v přízemí, vhodný jako pokoj pro hosty nebo pracovna . tři velké 
pokoje v poschodí se dvěma koupelnami a šatnami . skladovací 
možnosti rozšiřuje úložný prostor pod střechou, přístupný sklá-
dacím schodištěm . rodičovská ložnice má vlastní příslušenství 
a lodžii . orientace pokojů na jednu stranu umožňuje osadit dům 
jednou stranou blízko k hranici pozemku  ...

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

5

96.0 m2

123.1 m2

717.5 m3

139.3 m2

87.0 m2

<50 kWh/m2

7.205 m

15°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 704 000 Kč

5 144 000 Kč 

3 189 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
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141.4 m2

[celková plocha 66.7 m2]

..........

[celková plocha 74.7 m2]

ilu
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ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

4 642 000 Kč 

2 878 000 Kč 

28 590 Kč 

3 342 000 Kč 

5 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

POSCHODÍ
obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

prostorově úsporný 5-pokojový dům s velkými pokoji a šatnou 
v poschodí . ložnice v přízemí s vlastní koupelnou je oddělená 
od ostatních častí domu a umožňuje soukromí dalšímu členovi 
domácnosti, může však sloužit i jako pracovna nebo pokoj pro 
hosty . jednoduchý kompaktní tvar a krátké instalační rozvody 
jsou zárukou úsporného provozu . velká kuchyň s přístupem na 
terasu je součástí hlavního obytného prostoru . plnohodnotné 
poschodí s rovným podhledem  ...

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

5

90.3 m2

115.6 m2

137.4 m2

624.6 m3

141.3 m2

82.1 m2

<50 kWh/m2

7.375 m

15°

PŘÍZEMÍ
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140.7 m2

[celková plocha 75.0 m2]

[celková plocha 65.7 m2]

.........

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 080 000 Kč

4 278 000 Kč 

2 652 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

5 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

úsporně navržený moderní dům splňující nároky až 5-členné do-
mácnosti . plnohodnotné poschodí s plnou výškou . jednoduché 
konstrukční řešení, rychlá výstavba . prostorný, dobře zařízený 
obývací pokoj spojený s kuchyní . krátké instalační rozvody a 
kompaktní tvar jsou zárukou úspory energií . nenáročná a rychlá 
výstavba, jednoduchý tvar střechy a moderní vzhled . komfort-
ní poschodí s velkou koupelnou a samostatným WC . centrálně 
umístěný krb možno potenciálně využít na doplňkové vytápění  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

90.3 m2

114.8 m2

679.8 m3

140.7 m2

89.2 m2

<50 kWh/m2

7.470 m

15°
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144.5 m2

[celková plocha 67.5 m2]

[celková plocha 77.0 m2]

.........
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Všechny ceny jsou s DPH

4 512 000 Kč 

2 797 000 Kč 

28 590 Kč 

3 249 000 Kč 

5 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům s dobře využitým prostorem a velkými pokoji . 
orientace všech pokojů přednostně na jižní stranu vychází z níz-
koenergetického konceptu  . praktická dispozice bez chodeb je 
zárukou vysoké užitkové hodnoty domu . samostatnou kuchyň s 
jídelnou je možné úplně oddělit příčkou nebo zasklenou stěnou . plnohodnotné poschodí s rovným stropem . komfort zvyšuje 
samostatná šatna, technická místnost přístupná ze zádveří a sa-
mostatné WC na poschodí . kompaktní tvar je předpokladem 
nižší spotřeby energie  ...

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

5

92.8 m2

124.7 m2

690.0 m3

144.5 m2

77.5 m2

<50 kWh/m2

7.310 m

15°



96.9 m2

[celková plocha 45.4 m2]

[celková plocha 51.5 m2]

.........
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 638 000 Kč

3 664 000 Kč 

2 272 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

5 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

menší úsporný kompaktní dům s minimem chodeb, vhodný i na 
menší parcely . obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní .  
malé vzdálenosti rozvodů TUV . plnohodnotná výška poschodí . množství skladovacích a úložných ploch . zakrytý vstup i část 
terasy . v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z chodby . poschodí je s minimem nosných stěn . 
exteriérové žaluzie . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo 

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

64.0 m2

83.5 m2

476.0 m3

96.9 m2

62.0 m2

<50 kWh/m2

7.335 m

15°

Větrání
s rekuperací tepla



150.4 m2

[celková plocha 70.6 m2]

[celková plocha 79.8 m2]
..........
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Všechny ceny jsou s DPH

4 517 000 Kč 

2 801 000 Kč 

28 590 Kč 

3 252 000 Kč 

5 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na 
menší parcely . obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se 
skladem potravin . plnohodnotná výška poschodí . pohodlné 
schodiště . samostatné WC . malé vzdálenosti rozvodů TUV . 
množství skladovacích a úložných ploch .  v části půdy je rošt na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby . poschodí 
je s minimem nosných stěn . exteriérové žaluzie . zakrytý vstup 
i část terasy . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

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

5

95.1 m2

117.8 m2

137.3 m2

701.5 m3

150.4 m2

93.3 m2

<50 kWh/m2

7.510 m

15°



160.2 m2

[celková plocha 83.7 m2]

[celková plocha 76.5 m2]
.........
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 363 000 Kč

4 671 000 Kč 

2 896 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

5 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

kompaktní, prostorný a cenově dostupný dům s plnohodnotným 
poschodím . všechny instalace jsou centralizované na jednom 
místě . velká šatna a samostatné WC na poschodí . úsporná dis-
pozice s malým podílem chodeb . samostatná kuchyň s jídelnou, 
opticky spojená s obývacím pokojem . krb tvoří výrazný inte-
riérový prvek a jeho centrální poloha umožňuje doplňkové tep-
lovzdušné vytápění (rozvody nejsou součástí projektu) . rychlá 
a jednoduchá výstavba, jednoduchý tvar zastřešení . atraktivní 
vzhled s výraznou fasádou  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

103.0 m2

127.5 m2

741.2 m3

160.2 m2

89.2 m2

<50 kWh/m2

7.560 m

15°



184.5 m2

[celková plocha 92.4 m2]

[celková plocha 92.1 m2]

..........
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Všechny ceny jsou s DPH

4 749 000 Kč 

2 944 000 Kč 

28 590 Kč 

3 419 000 Kč 

5 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na 
menší parcely . tři komfortní pokoje v přízemí . obývací pokoj s 
krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin . plnohodnotná 
výška poschodí . balkon jako slunolam i zakrytí terasy . samo-
statný sklad pod pohodlným schodištěm . samostatná šatna . 
ložnice s koupelnou . malé vzdálenosti rozvodů TUV . množství 
skladovacích a úložných ploch . v části půdy je rošt na skladování 
přístupný skládacím schodištěm . exteriérové žaluzie . nadstan-
dardní tepelnětechnické vlastnosti  ...
Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo / plynový kotel

6

110.3 m2

138.3 m2

162.3 m2

860.0 m3

176.8 m2

104.0 m2

<50 kWh/m2

7.580 m

15°
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164.3 m2

[celková plocha 85.3 m2]

[celková plocha 79.0 m2]
.........

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 667 000 Kč

5 093 000 Kč 

3 158 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

5 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhod-
ný i do města . kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby 
energie . velký obývací pokoj a kuchyň díky minimální ploše 
chodeb . technická místnost, samostatná šatna, další vestavě-
né šatny v pokojích . velké pokoje jsou zárukou vysoké užitné 
hodnoty domu . poloha schodiště v zádveří umožňuje v budouc-
nu rozdělit dům na dvě samostatné jednotky . všechny pokoje 
v poschodí mají plnou výšku stropu . rodičovská ložnice má 
vlastní koupelnu a vstup na balkon  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

100.0 m2

124.5 m2

765.8 m3

159.4 m2

95.6 m2

<50 kWh/m2

7.660 m

15°   
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138.4 m2

[celková plocha 66.5 m2]

[celková plocha 71.9 m2]
.........

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

4 251 000 Kč 

2 636 000 Kč 

28 590 Kč 

3 061 000 Kč 

5 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na 
malé parcely . velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou 
a kuchyní se skladem potravin . komfortní pokoje . pod poho-
dlným schodištěm se nachází sklad potravin a využitelný prostor 
ze zádveří . plnohodnotná výška patra . balkónek . samostatná 
technická místnost . samostatná šatna . množství skladovacích 
a úložných ploch . v části půdy je rošt na skladování přístupný 
skládacím schodištěm z chodby . podkroví je s minimem nos-
ných stěn . exteriérové žaluzie . překrytý vstup . nadstandardní 
tepelnětechnické vlastnosti   ...

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

5

87.9 m2

113.7 m2

651.0 m3

137.4 m2

83.6 m2

<50 kWh/m2

7.500 m

15°
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165.1 m2

........

[celková plocha 44.9 m2]

[celková plocha 120.2 m2]

SPECIAL

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Středně velký dům . komfortní zádveří . prosvětlený obývací 
pokoj s krbem, jídelnou a prostornou kuchyní s množstvím skříní 
a se skladem potravin . kuchyni je možné samostatně oddělit . 
komfortní pokoje se šatníky . pracovna . pohodlné schodiště . 
alternativně oddělitelné poschodí posuvnými dveřmi před scho-
dištěm v přízemí . plnohodnotná výška poschodí . samostatná 
technická místnost využitelná i z  exteriéru jako sklad nábytku . samostatný šatník s  přístupem na střechu . množství skla-
dovacích a úložných ploch . v části půdy je rošt na skladování 
přístupný skládacím schodištěm z chodby . podkroví je bez nos-
ných stěn . exteriérové žaluzie . překrytý vstup i část terasy . 
malé vzdálenosti rozvodů TUV . komfortní garáž . nadstandardní 
tepelně technické vlastnosti  ...

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

5

152.1 m2

825.0 m3

146.6 m2

85.3 m2

<50 kWh/m2

7.500 m

22°, plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 831 000 Kč

5 321 000 Kč 

3 299 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ



309

..........

© EUROLINE 2014

O
P

TI
M

A
L 

1
4

3
9

141.1 m2

[celková plocha 67.4 m2]

[celková plocha 73.7 m2]

ilu
st

ra
čn
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům s malou zastavěnou plochou . obývací pokoj s krbem, jídel-
nou a  kuchyní se skladem potravin . kuchyni je možné oddělit 
s  přístupem i  přes zádveří . pod schodištěm se nachází sklad . plná výška poschodí . skladovací a úložní plochy . v části půdy 
je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm . exteriérové 
žaluzie . překrytý vstup i část terasy . malé vzdálenosti rozvodů 
TUV . nadstandardní tepelně technické vlastnosti  ...

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

5

90.4 m2

113.2 m2

132.7 m2

668.0 m3

141.1 m2

80.0 m2

<50 kWh/m2

7.480 m

15°

4 588 000 Kč 

2 845 000 Kč 

28 590 Kč 

3 303 000 Kč 

5 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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160.5 m2

..........

[celková plocha 78.3 m2]

[celková plocha 82.2 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhod-
ný i do města . kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby 
energie . na malé ploše jsou soustředěny velké pokoje a ku-
chyně, technická místnost, samostatný šatník . další vestavěné 
šatníky v pokojích . malá plocha chodeb a nevyužitých prostorů 
je zárukou vysoké užitné hodnoty domu . všechny pokoje v po-
schodí mají plnou výšku stropu a přístup na balkon  ...

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

5

108.1 m2

132.6 m2

155.4 m2

736.5 m3

141.4 m2

88.3 m2

<50 kWh/m2

7.365 m

12°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 542 000 Kč

4 920 000 Kč 

3 050 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

5 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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134.8 m2

[celková plocha 70.3 m2]

[celková plocha 64.5 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový dům s  plnohodnotným poschodím . malá zastavěná 
plocha, vhodný na malé i úzké parcely . rozdělená denní a noční 
část . přízemí je tvořené obývacím pokojem s krbem, jídelnou a ku-
chyní . sklad potravin . krb umožňuje vytápění objektu . prostorné 
pokoje . dostatek odkládacího prostoru . v přízemí pracovna – po-
koj pro hosty . minimální vzdálenosti rozvodů TUV . podlahové 
vytápění, plynový kotel alt. tepelné čerpadlo  ...

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

5

85.6 m2

110.1 m2

127.6 m2

587.3 m3

134.8 m2

91.1 m2

<50 kWh/m2

6.620 m

8°

3 715 000 Kč 

2 303 000 Kč 

28 590 Kč 

2 675 000 Kč 

5 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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190.9 m2

.........

[celková plocha 115.9 m2]

[celková plocha 75.0 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

plné boční stěny umožňují umístit dům blízko ke hranici pozemku . denní část přízemí je tvořená velkoprostorem ve kterém do-
minuje krbové těleso . obývací pokoj s jídelnou přímo navazuje 
na velkou překrytou terasu . v  noční části v poschodí jsou 3 
velké pokoje a koupelna, všechny místnosti jsou s plnou výškou . technická místnost v přízemí, přístupná z exteriéru  ...

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

5

161.6 m2

174.5 m2

820.7 m3

157.1 m2

100.8 m2

<50 kWh/m2

7.470 m

15°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 747 000 Kč

5 204 000 Kč 

3 226 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

5 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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166.8 m2

[celková plocha 96.0 m2]

[celková plocha 70.8 m2]
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ra
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

komfortní poschodí s plnou výškou místností . čtvercový půdorys 
a kompaktní hmota společně se zateplovacím systémem a podla-
hovým vytápěním jsou předpokladem snižování spotřeby energií . z  důvodu úspory materiálu je nad poschodím místo stropní 
konstrukce navržený rovný závěsný podhled . komfort poschodí 
zvyšuje prostorný samostatný šatník a místnost pro domácí práce . cihlový obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo jiným 
typem obkladu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel 

5

118.4 m2

135.5 m2

738.8 m3

144.1 m2

85.9 m2

<50 kWh/m2

7.175 m

15°

4 379 000 Kč 

2 715 000 Kč 

28 590 Kč 

3 153 000 Kč 

5 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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148.0 m2

........

NOVINKA

[celková plocha 75.3 m2]

[celková plocha 72.7 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5-pokojový moderní dvojpodlažní rodinný dům, určený pro 
4 –5 člennou rodinu je možné umístit i na menší parcely . velký 
obývací pokoj je krbem opticky oddělený od kuchyně s jídelnou . obývací pokoj je propojený s terasou přes prosklenou stěnu, 
poskytuje kontakt s exteriérem  . prostorná ložnice v poschodí 
s vlastní šatnou a koupelnou . dva pokoje mají společnou ko-
upelnu a samostatnou velkou šatnu . minimální komunikační 
prostory . množství oken umožňuje vstup denního  světla .  dostatek odkládacích prostor ve formě šaten a technické 
místnosti  ...

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

5

94.0 m2

721.79 m3

148.0 m2

90.0 m2

<50 kWh/m2

7.550 m

30°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 417 000 Kč

4 746 000 Kč 

2 943 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
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čn

í o
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ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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160.8 m2

[celková plocha 99.2 m2] [celková plocha 61.6 m2]

SPECIAL

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

5 001 000 Kč 

3 101 000 Kč 

38 590 Kč

3 601 000 Kč 

9 týdnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

moderní poschoďový dům vhodný i pro větší rodinu . velký 
obývací pokoj volně spojený s moderně řešenou kuchyní a sa-
mostatnou jídelnou . velký pokoj v přízemí s vlastní koupelnou 
a šatnou, oddělená od ostatních častí domu, vhodný jako pokoj 
pro hosty nebo pro dalšího člena domácnosti . velká technická 
místnost při vstupu, prostorná šatna v poschodí . rodičovská lož-
nice má vlastní koupelnu . skladovací prostor v podkroví, přístup-
ný skládacím stropním schodištěm . zastřešená terasa navazující 
na velkou jídelnu  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

128.0 m2

163.0 m2

793.9 m3

160.8 m2

93.5 m2

<50 kWh/m2

8.490 m

42°, plochá

Optimální natočení 
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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166.2 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 81.8 m2]

[celková plocha 84.4 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

středně velký dům, vhodný i na úzké parcely . dva pokoje 
v přízemí a vestavěná garáž . obývací pokoj s krbem, jídelnou 
a kuchyní se skladem potravin .  malé vzdálenosti rozvodů TUV . samostatná technická místnost i šatna . sklad pod schodištěm . výška poschodí min. 1,7 m . množství skladovacích a úložných 
ploch . balkon . zakrytý vstup i část terasy . v části půdy je 
rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby . 
poschodí je bez nosných stěn   ...

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

6

102.0 m2

755.7 m3

146.5 m2

86.4 m2

<50 kWh/m2

8.120 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 506 000 Kč

4 869 000 Kč 

3 019 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br
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ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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71.9 m2

[celková plocha 33.1 m2]

[celková plocha 38.8 m2]

ilu
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

menší kompaktní dům, vhodný i na malé a úzké parcely . vel-
koprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní . samo-
statná technická místnost . samostatné WC pod schodištěm . 
výška poschodí min. 1,7 m . dostatek skladovacích a úložných 
ploch . zakrytý vstup i část terasy . v části půdy je rošt na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby . poschodí 
je bez nosných stěn . exteriérové žaluzie . nadstandardní tepel-
nětechnické vlastnosti   ...

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

3

49.0 m2

68.5 m2

351.0 m3

71.9 m2

45.1 m2

<50 kWh/m2

7.535 m

35°

2 503 000 Kč 

1 552 000 Kč 

28 590 Kč

1 802 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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88.7 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 
41.6 m2]

[celková plocha 47.1 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní moderní dům, vhodný i na malé a úzké parcely . 
velkoprostor obývacího pokoje s krbem a pracovním koutem . samostatná kuchyně s jídelnou a skladem potravin . malé 
vzdálenosti rozvodů TUV . samostatná prádelna . ložnice se 
samostatnou šatnou . výška poschodí min. 1,7 m . dostatek 
skladovacích a úložných ploch . zakrytý vstup . v části půdy 
je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby . poschodí je bez nosných stěn . exteriérové žaluzie . nadstan-
dardní tepelnětechnické vlastnosti   ...

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

3

60.0 m2

408.0 m3

88.7 m2

49.8 m2

<50 kWh/m2

7.245 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

1 894 000 Kč

2 631 000 Kč 

1 631 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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90.0 m2

[celková plocha 42.0 m2]

[celková plocha 48.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

2 833 000 Kč 

1 756 000 Kč 

28 590 Kč

2 040 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

menší kompaktní dům, vhodný i na malé a úzké parcely . vel-
koprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skla-
dem potravin pod schodištěm .  samostatná technická místnost . výška poschodí min. 1,7 m . množství skladovacích a úložných 
ploch . zakrytý vstup i část terasy . v části půdy je rošt na 
skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby . poschodí 
je bez nosných stěn . exteriérové žaluzie . nadstandardní tepel-
nětechnické vlastnosti   ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

3

59.6 m2

79.1 m2

422.8 m3

90.0 m2

56.8 m2

<50 kWh/m2

7.465 m

35°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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147.9 m2

.........

[celková plocha 74.7 m2]

[celková plocha 73.2 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 979 000 Kč

4 137 000 Kč 

2 565 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům, vhodný i na menší parcely . velkoprostor obýva-
cího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin .  
malé vzdálenosti rozvodů TUV . samostatná technická místnost, 
šatna i WC . pohodlné schodiště . výška poschodí min. 1,7 m . množství skladovacích a úložných ploch . balkony zakrytý vstup 
i část terasy . v části půdy je rošt na skladování přístupný skláda-
cím schodištěm z chodby . poschodí je bez nosných stěn . exte-
riérové žaluzie . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti   ...

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

5

90.8 m2

113.5 m2

635.9 m3

141.7 m2

80.1 m2

<50 kWh/m2

7.500 m

30°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ



........

103.9 m2

[celková plocha 56.1 m2] [celková plocha 47.8 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 022 000 Kč 

1 874 000 Kč 

28 590 Kč

2 176 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména 
pro mladé rodiny . navzdory malé zastavěné ploše má dům vel-
ký obývací pokoj a tři ložnice v podkroví . samostatná technická 
místnost, úložný prostor pod střechou . další úložné prostory ve 
formě vestavěných skříní v prostoru pod schodištěm . úsporná 
dispozice s malým podílem chodeb . nejmenší výška v podkroví 
je 1,5 m . díky centrální poloze krbu je možné navrhnout přitápě-
ní krbem . rychlá a jednoduchá výstavba  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

66.5 m2

483.4 m3

102.0 m2

68.6 m2

<50 kWh/m2

7.840 m

40°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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145.5 m2

.........

SPECIAL

[celková plocha 74.7 m2][celková plocha 70.8 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a užší parcely . kom-
fortní zádveří . velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou 
a kuchyní se skladem potravin pod schodištěm . pohodlné scho-
diště . min. výška bočních stěn v podkroví 2 m . v podkroví 
samostatná pracovna, je možné ji využít i jako sklad - šatník . 
komfortní pokoje . množství skladovacích a úložných ploch . v 
části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm 
z chodby . podkroví je bez nosných stěn, možnost variability dis-
pozice . exteriérové žaluzie . překrytý vstup i část terasy . malé 
vzdálenosti rozvodů TUV . jednoduchá realizace . nadstandardní 
tepelně technické vlastnosti  ...
Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo / plynový kotel

5

89.6 m2

113.9 m2

671.1 m3

140.1 m2

92.9 m2

<50 kWh/m2

8.150 m

30°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 116 000 Kč

4 328 000 Kč 

2 683 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br
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ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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156.8 m2

SPECIAL

[celková plocha 77.6 m2]

[celková plocha 79.2 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely . velko-
prostor obývacího pokoje s krbem, kuchyní a vysunutou proskle-
nou jídelnou . oddělitelná jídelna s kuchyní a skladem potravin . pod pohodlným schodištěm se nachází sklad . min. výška 
bočních stěn v podkroví 2 m . v podkroví samostatná pracovna, 
je možné ji využít i jako sklad . množství skladovacích a úložných 
ploch . v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím 
schodištěm z chodby . podkroví je bez nosných stěn, možnost 
variability dispozice . exteriérové žaluzie • překrytý vstup i část 
terasy . malé vzdálenosti rozvodů TUV . jednoduchá realizace . 
nadstandardní tepelně technické vlastnosti  ...
Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo / plynový kotel

5

100.9 m2

126.2 m2

691.4 m3

143.7 m2

93.0 m2

<50 kWh/m2

7.860 m

30°

4 457 000 Kč 

2 763 000 Kč 

38 590 Kč

3 209 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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144.3 m2

.........

SPECIAL

[celková plocha 70.6 m2][celková plocha 73.7 m2]
Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 5-pokojový dům s  obytným podkrovím, vhodný 
i na malé parcely . technická místnost u vstupu . další úložný 
prostor v podkroví nad kleštinami přístupný skládacím stropním 
schodištěm . kompaktní tvar je předpokladem energetické 
úspornosti a  jednoduché výstavby . každý pokoj v  podkroví 
má přístup na balkon . pohodlné schodiště, samostatný šatník 
+ vestavěné šatníky v každém pokoji . plnohodnotné podkroví 
s minimální výškou 1,7 m  ...

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

5

90.3 m2

115.6 m2

643.2 m3

134.6 m2

79.3 m2

<50 kWh/m2

7.915 m

35°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 986 000 Kč

4 147 000 Kč 

2 571 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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160.0 m2

SPECIAL

[celková plocha 82.1 m2]

[celková plocha 79.9 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní 5-pokojový dům s  obytným podkrovím a  bohatým 
příslušenstvím . každý pokoj má vlastní šatník . samostatná 
kuchyně a jídelna • každý pokoj v podkroví má přístup na balkon . pohodlné schodiště, samostatné WC v podkroví . plnohodnot-
né podkroví s minimální výškou 1,7 m . výborný poměr obytné 
a užitkové plochy, malý podíl chodeb . nadčasový vzhled s jed-
noduchým konstrukčním řešením  ...

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

6

95.6 m2

121.9 m2

719.0 m3

149.8 m2

93.9 m2

<50 kWh/m2

7.790 m

35°

4 638 000 Kč 

2 876 000 Kč 

38 590 Kč

3 339 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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.........

[celková plocha 77.2 m2]

[celková plocha 84.6 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 926 000 Kč

4 064 000 Kč 

2 520 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely . maxi-
málně využitý prostor . velkoprostor obývacího pokoje s krbem, 
kuchyní a vysunutou prosklenou jídelnou . pod pohodlným scho-
dištěm sklad potravin . výška bočních stěn v podkroví 2m . cen-
trální umístění krbu . samostatná prádelna vhodná i jako sklad 
nebo sauna . oddělené technické zázemí v podkroví . množství 
skladovacích a úložných ploch . v části půdy je rošt na skla-
dování, přístupný skládacím schodištěm z chodby . exteriérové 
žaluzie . malé vzdálenosti rozvodů TUV . jednoduchá realizace . 
nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...

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

5

101.3 m2

132.2 m2

726.6 m3

158.3 m2

101.9 m2

<50 kWh/m2

7.860 m

30°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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156.0 m2

SPECIAL

[celková plocha 78.6 m2]
[celková plocha 77.4 m2]

ilu
st

ra
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely . obý-
vací pokoj s  krbem . oddělitelná jídelna s kuchyní a  skladem 
potravin . pod pohodlným schodištěm se nachází sklad . výška 
bočních stěn v podkroví téměř 2m . centrální umístění krbu . 
v  podkroví samostatná technická místnost - prádelna zčásti je 
možné ji využít i jako sklad nebo saunu . množství skladovacích 
a úložných ploch . v části půdy je rošt na skladování, přístupný 
skládacím schodištěm z chodby . podkroví je bez nosných stěn, 
možnost variability dispozice . exteriérové žaluzie . překrytý 
vstup i část terasy . malé vzdálenosti rozvodů TUV . jednoduchá 
realizace . nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti  ...
Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: tepelné čerpadlo / plynový kotel

5

102.0 m2

134.5 m2

703.7 m3

156.0 m2

88.8 m2

<50 kWh/m2

7.385 m

25°

4 534 000 Kč 

2 811 000 Kč 

38 590 Kč

3 264 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
POSCHODÍ
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209.3 m2

........

[celková plocha 97.8 m2][celková plocha 111.5 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový rodinný dům pro 5-6 člennou domácnost . vhodný 
do dvojpodlažní zástavby, na rovinatý, případně mírně svažitý te-
rén . plná výška stropu na patře . jednoduchý tvar s vestavěnou 
garáží . boční strana domu bez oken - možnost umístění na užší 
parcely, blízko k hranici pozemku . denní a noční část domu 
oddělená schodištěm . v zadní části přízemí dominuje obývací 
pokoj s prosvětlením jídelnou a opticky oddělenou kuchyní . 
sklad potravin pod schodištěm . velký šatník u vchodu, pokoj - 
pracovna v přední části přízemí . na patře domu se nacházejí tři 
prostorné pokoje se samostatnými šatníky a dvěma komfortními 
koupelnami . podlahové vytápění, tepelné čerpadlo alt. plynový 
kotel  ...

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

5

130.3 m2

920.2 m3

192.7 m2

124.8 m2

<50 kWh/m2

7.800 m

25°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 772 000 Kč

5 239 000 Kč 

3 248 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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181.5 m2

SPECIAL

[celková plocha 92.2 m2]

[celková plocha 89.3 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
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áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

Malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely . 
velkoprostor obývacího pokoje s krbem, kuchyní a vysunutou 
prosklenou jídelnou . sklad potravin . pohodlné schodiště . 
umístění krbu umožňuje vytápění domu . podlahové vytápění, 
tepelné čerpadlo alt. plynový kotel . oddělené technické zázemí . dostatek skladovacích a úložných ploch . v části půdy je rošt 
vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby . výška horní hrany oken přízemí lemuje strop  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

109.9 m2

134.3 m2

729.1 m3

167.5 m2

107.1 m2

<50 kWh/m2

7.380 m

30°

4 702 000 Kč 

2 915 000 Kč 

38 590 Kč

3 385 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

Větrání
s rekuperací tepla



151.5 m2
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[celková plocha 62.0 m2]

[celková plocha 89.6 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 733 000 Kč

5 185 000 Kč 

3 215 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

plnohodnotný 3-pokojový byt v přízemí, podkroví je možné oby-
dlet později . výborný poměr obytné a užitkové plochy . těžiště 
domu tvoří obývací pokoj prosvětlený z dvou stran, s prostorem 
otevřeným až do krovu . samostatná kuchyně se skladem potra-
vin je spojená s jídelnou přes barový pult . prostor pod schodiš-
těm je využitý jako šatník . vzdušná  chodba v podkroví, osvět-
lená světlovodem . podlahové vytápění, kondenzační plynový 
kotel alt. tepelné čerpadlo  ...

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

6

114.7 m2

135.4 m2

681.5 m3

151.5 m2

96.8 m2

<50 kWh/m2

7.100 m

35°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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147.8 m2

SPECIAL

[celková plocha 73.1 m2]

[celková plocha 74.7 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý konstrukční systém   . orientace vstupu a boční stě-
ny bez oken do  obytných místností umožňují umístění na  užší 
pozemek . volná dispozice přízemí opticky zvětšuje hlavní obyt-
ný prostor . předností domu jsou velké pokoje v podkroví a WC 
oddělné od koupelny . každý pokoj má vlastní šatník ve formě 
vestavěných skříní nebo samostatného šatníku  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

5

100.0 m2

118.0 m2

136.0 m2

641.2 m3

147.8 m2

94.3 m2

>50 kWh/m2

7.595 m

38°

4 136 000 Kč 

2 564 000 Kč 

38 590 Kč

2 978 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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151.4 m2

.........

[celková plocha 76.3 m2][celková plocha 75.1 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dobrý poměr mezi obytnou  a celkovou užitkovou plochou vznikl 
díky minimálním komunikačním prostorám . hlavní obytný pro-
stor tvoří obývací pokoj s  krbem, volně propojený s  kuchyní a 
prostorem schodiště a haly . pokoj v přízemí v blízkosti vstupu 
je vhodný jako pokoj pro hosty či pracovna . dům má kom-
paktní dispozici i přes členitější celkovou hmotu . každý ze čtyř 
podkrovních pokojů má přímý vstup na balkon . v projektu je 
navržený kontaktní zateplovací systém  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

6

103.3 m2

122.0 m2

646.3 m3

143.4 m2

87.9 m2

>50 kWh/m2

7.250 m

38°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 840 000 Kč

3 945 000 Kč 

2 446 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br
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ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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122.8 m2

[celková plocha 61.9 m2][celková plocha 60.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj s krbem, volně propo-
jený s kuchyní a prostorem schodiště a haly . pokoj v přízemí 
v blízkosti vstupu je vhodný jako pokoj pro hosty nebo pracovna . členitá zadní část domu umožňuje vytvořit chráněnou terasu . 
každý ze tří podkrovních pokojů má přímý vstup na francouzský 
balkon nebo loggii . dům má i přes menší plochu dostatek skla-
dovacích prostor . v projektu je navržený kontaktní zateplovací 
systém  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

86.1 m2

538.5 m3

118.1 m2

68.9 m2

>50 kWh/m2

7.400 m

38°

3 721 000 Kč 

2 307 000 Kč 

28 590 Kč

2 679 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

POSCHODÍPŘÍZEMÍ



122.8 m2

........

[celková plocha 87.0 m2]
[celková plocha 90.6 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 031 000 Kč

4 210 000 Kč 

2 610 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní spojení 
s obývacím pokojem, případně její úplné oddělení příčkou . 
hlavní obytný prostor, tvořený obývacím pokojem a jídelnou, je 
orientovaný do tiché zadní části domu . společným a zároveň 
oddělujícím prvkem těchto dvou provozů je krb . prostorný pokoj 
v přízemí splňuje nároky pro bydlení dvou členů domácnosti, jeho 
poloha umožňuje dobré akustické oddělení od denní části domu . podkroví se čtyřmi ložnicemi a dvěma koupelnami poskytuje 
komfortní bydlení pro pět členů rodiny  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

6

110.9 m2

713.6 m3

149.9 m2

90.7 m2

<50 kWh/m2

7.245 m

38°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
POSCHODÍ
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161.0 m2

[celková plocha 84.0 m2]

[celková plocha 77.0 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům střední velikostní kategorie pro bydlení 4-5 členné rodiny. poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez podskle-
pení . vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby na rovinatý terén . velkou výhodou je vestavěná garáž se skladovacím prostorem . dispozičním řešením je vhodně rozdělená denní a noční část 
rodinného domu . obytný prostor tvoří obývací pokoj s jídelnou 
s přímým propojením na kuchyň . v podkroví jsou 4 obytné 
místnosti, z nichž jedna plní funkci pracovny . zcela splňuje po-
žadavky i pro náročnější bydlení  ...

5

107.7 m2

691.4 m3

135.5 m2

84.3 m2

<50 kWh/m2

7.300 m

38°

4 210 000 Kč 

2 610 000 Kč 

28 590 Kč

3 031 000 Kč 

15 dnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

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

.........

[celková plocha 64.8 m2] [celková plocha 78.9 m2]

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu . 
vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby na rovinatý, případně 
mírně svažitý terén . dispozičním řešením je vhodně rozdělená 
denní a noční část rodinného domu . v přízemí je řešená denní 
část s pracovnou . podkroví je řešené jako noční část domu 
a splňuje nároky na funkční bydlení  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

89.8 m2

115.8 m2

557.0 m3

127.9 m2

99.7 m2

>50 kWh/m2

7.330 m

38°

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 863 000 Kč

3 976 000 Kč 

2 465 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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128.2 m2

[celková plocha 65.9 m2]

[celková plocha 62.3 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím bez podsklepení . 
možné osazení na menší stavební parcely . velkou výhodou 
tohoto domu vzhledem k jeho velikosti jsou nízké investiční 
náklady  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

5

83.5 m2

101.9 m2

529.3 m3

123.7 m2

88.4 m2

>50 kWh/m2

7.650 m

38°

3 510 000 Kč 

2 176 000 Kč 

28 590 Kč

2 527 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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116.5 m2

.........

[celková plocha 60.7 m2] [celková plocha 55.8 m2]

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

dům menší velikostní kategorie . poschoďový dům s obytným 
podkrovím bez podsklepení . příznivou vlastností tohoto domu je 
malá zastavěná plocha, proto je možné osazení na menší staveb-
ní parcely . levá strana fasády umožňuje osadit dům co nejblíže 
k hranici pozemku . malá velikost obestavěného prostoru přízni-
vě ovlivňuje investiční náklady na výstavbu  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

85.8 m2

104.0 m2

536.5 m3

112.8 m2

73.3 m2

<50 kWh/m2

7.680 m

38°

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 438 000 Kč

3 386 000 Kč 

2 099 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč



........

162.5 m2

[celková plocha 
52.7 m2]

SUTERÉN
[celková plocha 55.5 m2]

[celková plocha 
54.3 m2]

339© EUROLINE 1996

P
R

A
K

TI
K

 6
4

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

3 869 000 Kč 

2 399 000 Kč 

28 590 Kč

2 786 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

dům menší velikostní kategorie . obytné podkroví a je plně pod-
sklepen . svými vnějšími rozměry splňuje požadavek osazení 
na malé stavební parcely . vhodný na svažitý terén se spádem 
směrem k přístupové komunikaci . předností tohoto domu je 
umístění garáže v suterénu, přičemž délka příjezdové rampy je 
závislá na sklonu terénu . vhodně řešená denní a noční část . pravá strana fasády bez oken pak umožňuje osadit dům co 
nejblíže k hranici pozemku  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

76.5 m2

646.5 m3

125.5 m2

66.7 m2

>50 kWh/m2

7.610 m

40°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ



132.4 m2

.........

[celková plocha 62.4 m2] [celková plocha 70.0 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 572 000 Kč

3 572 000 Kč 

2 215 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

poschoďový rodinný dům s  obytným podkrovím bez suterénu . denní a  noční část rodinného domu je vhodně rozdělená . přízemí je řešené jako denní část, z  velké části je tvořené 
optickým velkoprostorem  obývacího pokoje a  jídelny . pod-
kroví je řešené jako noční část a jeho tři pokoje splňují nároky 
funkčního bydlení . je vhodný i na užší stavební parcely  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel

4

89.1 m2

112.8 m2

540.3 m3

122.1 m2

65.2 m2

>50 kWh/m2

7.120 m

35°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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139.4 m2

[celková plocha 72.6 m2]

[celková plocha 66.8 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

3 953 000 Kč 

2 451 000 Kč 

28 590 Kč 

2 846 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu . 
přízemí je řešené jako denní část, z velké časti je tvořené op-
tickým velkoprostorem obývacího pokoje, jídelny a kuchyně . 
pokoj v přízemí může sloužit jako pokoj pro hosty, případně jako 
pracovna . podkroví je řešené jako noční část a jeho tři pokoje 
splňují nároky funkčního bydlení . variabilitu objektu doplňuje 
řešení s přistavěnou garáží ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

100.7 m2

121.8 m2

634.8 m3

135.1 m2

78.5 m2

<50 kWh/m2

7.285 m

35°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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152.2 m2

..........

[celková plocha 76.9 m2]

[celková plocha 75.3 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 053 000 Kč

4 240 000 Kč 

2 629 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

jednoduchý konstrukční systém  je předpokladem pro svépomoc-
nou výstavbu . volná dispozice přízemí opticky zvětšuje hlavní 
obytný prostor . předností domu jsou velké pokoje v podkroví 
a technická místnost v přízemí  . rodičovská ložnice má vlastní 
koupelnu . rustikální prvky na  průčelích je možné vynechat, 
v tomto případě se vzhled domu stane univerzálnějším  ...

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

5

100.0 m2

118.0 m2

136.0 m2

669.1 m3

152.2 m2

100.7 m2

<50 kWh/m2

7.830 m

40°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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136.1 m2

[celková plocha 69.0 m2] [celková plocha 67.1 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
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áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

3 631 000 Kč 

2 251 000 Kč 

28 590 Kč

2 614 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

malá šířka domu a jedna stěna bez oken umožňuje osazení na 
úzký pozemek . kompaktní, přehledně řešená dispozice posky-
tuje kromě pohodlných pokojů i dostatek skladovacích prostor . 
obývací pokoj s jídelnou a kuchyní tvoří obytný velkoprostor . 
variabilně navržená kuchyně umožňuje dobré optické a provozní 
spojení s obývacím pokojem nebo její úplné stavební oddělení . 
jednoduché konstrukční řešení umožňuje rychlou svépomocnou 
výstavbu . dům je díky jednoduché hmotové skladbě a rustikál-
ním prvkům na průčelí vhodný i do vesnické zástavby v památ-
kově chráněných oblastech  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

5

85.7 m2

550.2 m3

131.6 m2

79.8 m2

>50 kWh/m2

7.240 m

40°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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138.3 m2

........

[celková plocha 68.2 m2][celková plocha 70.1 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 564 000 Kč

3 561 000 Kč 

2 208 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

díky své malé šířce a boční stěně bez oken je vhodný na úzké 
stavební parcely . dům splňuje nároky pro pohodlné bydlení  4-5 
členné rodiny . pokoj v přízemí může sloužit pro bydlení jednoho 
člena domácnosti nebo jako pokoj pro hosty či pracovna . hlavní 
obytná plocha je navržená jako velkoprostor s částečně stavebně 
a opticky oddělenou kuchyní . protože kuchyně má samostatný 
vchod, je možné i její úplné stavební oddělení . hmotově – pro-
storové řešení a ztvárnění průčelí, vycházející z tradic původního 
lidového stavitelství, předurčuje tento dům do venkovské zástav-
by v památkově chráněných oblastech  ...

Způsob vytápění: radiátory
Zdroj: plynový kotel 

5

93.8 m2

568.1 m3

134.0 m2

90.2 m2

>50 kWh/m2

7.375 m

40°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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80.2 + 79.9 + 189.3 m2

SPECIAL

[celková plocha 175.0 m2]

[celková plocha 14.3 m2]

[celková plocha 79.9 m2]

[celková plocha 80.2 m2]

ilu
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í o
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům se třemi bytovými jednotkami, určený zejména pro 
mladé rodiny . možnost bydlení ve městě s komfortem rodin-
ného domu . v přízemí jsou dva 3-pokojové byty s překrytou 
terasou a možností využití pozemku . na patře je 4-pokojový byt 
s velkou střešní terasou . přímému výhledu na terasy přízemních 
bytů brání překrytí terasy a další prvky v podobě zábradlí s kvě-
tináči a částečného překrytí střešní terasy . k ochraně soukromí 
přispívá i orientace samostatných vstupů ze tří různých stran . každý byt má vlastní zdroj vytápění, je však možné umístit 
i společný zdroj v zádveří před schodištěm . dům je vhodný pro 
soukromé stavitele i jako developerský projekt  ...

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

3 + 3 + 4

213.6 m2

1240.7 m3

80.2 + 79.9 + 101.8 m2

49.0 + 49.0 + 63.3 m2

<50 kWh/m2

7.050 m

plochá

10 209 000 Kč 

6 330 000 Kč 

38 590 Kč 

7 350 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+8 715 Kč

+9 960 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla
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295.4 m2

3x

........

SPECIAL

[celková plocha 80.9 + 80.9 m2]

[celková plocha 133.6 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+8 715 Kč

+9 960 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

dům tvořen třemi bytovými jednotkami . každý byt má samo-
statný vchod z exteriéru a také zádveří se samostatnou technic-
kou místností . prakticky řešené dispozice třípokojových bytů s 
orientací na minimálně tři světové strany . byty v přízemí mají 
samostatné terasy a pozemek . byt na patře disponuje dvěmi 
velkorysými terasami, přičemž každá obytná místnost má přímý 
přístup na terasu . maximální pohledová intimita mezi jednot-
livými byty    ...

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

3 + 3 + 3 

241.0 m2

1122.2 m3

80.9 + 80.9 + 72.6 m2

51.6 + 51.6 + 42.1 m2 

<50 kWh/m2

6.765 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

6 651 000 Kč

9 238 000 Kč 

5 728 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

ilu
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í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla
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103.3 m2

NOVINKA

[celková plocha 103.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní přízemní dům s plochou střechou vhodný pro mladou 
4-člennou rodinu . úsporné řešení bez chodeb, s oddělenou 
denní a noční částí . technicky a fi nančně nenáročná výstavba . prostorná krytá terasa spojená s domem prostřednictvím vel-
ké zasklené stěny . moderní řešení s velkou kuchyní spojenou 
s hlavním obytným prostorem umožňuje výbornou zaříditelnost 
nábytkem . praktický provoz s technickou místností a WC přímo 
u vchodu . nadčasový vzhled vhodný i do městské zástavby  ...

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

4

146.8 m2

172.1 m2

593.0 m3

103.3 m2

79.2 m2

<50 kWh/m2

3.890 m

plochá

4 859 000 Kč 

3 013 000 Kč 

28 590 Kč 

3 498 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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132.3 m2

........

NOVINKA

[celková plocha 132.3 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

přízemní moderní dům s racionální dispozicí vhodný do řadové 
zástavby . v případě řadové zástavby rodinné domy ohraničují 
soukromé atria . bohatě prosvětlený velkými zasklenými plocha-
mi . vzdušný obytný velkoprostor tvořený obývacím pokojem, 
jídelnou a kuchyní . kuchyňský ostrůvek s barovým sezením . 
všechny obytné místnosti orientované do soukromé části pozem-
ku s přímým vstupem na terasu . oddělená denní a noční zóna 
domu . dostatek úložných prostor . dvě koupelny . sklad po-
travin . kombinace bílé omítky a dřevěného obkladu na fasádě ...

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

4

162.4 m2

750.4 m3

132.3 m2

76.3 m2

<50 kWh/m2

3.850 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 193 000 Kč

5 823 000 Kč 

3 610 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st
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í o
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ek

PŘÍZEMÍ
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109.3 m2

NOVINKA

[celková plocha 109.3 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

Netradiční řešení 4-pokojového domu poskytuje zastřešené oddy-
chové prostory doplněné kulisou bambusových tyčí . díky svojí 
podélné dispozici je ideální i na úzké pozemky . Praktická dispo-
zice je tvořená velkoprostorem obývacího pokoje, kuchyní a jídel-
ny v denní části a třemi komfortními pokoji, dvěma koupelnami 
a šatnami v noční části . Velkorysé skleněné plochy dávají inte-
riéru vzdušnost a otvírají ho slunci. . Energeticky nulový dům na 
zapuštěné platformě se jakoby vznáší nad okolní zahradou  ...

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

4

162.4 m2

655.29 m3

109.3 m2

67.8 m2

<50 kWh/m2

3.690 m

plochá

4 831 000 Kč 

2 995 000 Kč 

28 590 Kč 

3 478 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ



V
IL

A
 1

9
6

2

350 © EUROLINE 2019

110.7 m2

........

NOVINKA

[celková plocha 110.7 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

praktická, komfortní dispozice přízemní 4-pokojové vily je určená 
pro 4 člennou rodinu . denní a noční část je oddělená . moderní 
obytný prostor s velkou kuchyní,  jídelnou a obývacím pokojem 
s krbem je bohatým prosklením propojený s exteriérem .  vel-
ké pokoje s možností výstupu do exteriéru, poskytují dostatek 
úložného prostoru . dům má technickou místnost, samostatné 
WC a spíž . překrytí vstupu tvoří jeden celek se zastřešením 
terasy  ...

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

4

160.9 m2

654.98 m3

110.7 m2

79.0 m2

<50 kWh/m2

3.670 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 560 000 Kč

4 945 000 Kč 

3 066 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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134.2 m2

NOVINKA

[celková plocha 134.2 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní atriový rodinný dům bohatě prosvětlený velkými pro-
sklenými plochami . vnitřní prostor atria tvoří centrální prostor 
rodinného domu . velkoryse řešená denní část domu s vysokou 
světlou výškou . prostorná kuchyň s kuchyňským ostrůvkem 
a barovým sezením . jídelna umístěná v jádru denní části domu . oddělená denní a noční zóna . dostatek skladovacích a úlož-
ných prostor . atraktivní kombinace omítky a obkladu z lícové 
cihly  ...

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

4

165.0 m2

831.1 m3

134.2 m2

94.9 m2

<50 kWh/m2

5.150 m

plochá

5 512 000 Kč 

3 417 000 Kč 

28 590 Kč 

3 969 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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123.7 m2

.........

SPECIAL

[celková plocha 123.7 m2]
Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní přízemní dům s terasou ve formě chráněného atria . 
atrium je možné zastřešit pergolou . výrazným prvkem interiéru 
je velká jídelna ve středu domu, spojená s terasou . nad obýva-
cím pokojem je mírně zvýšený šikmý strop, který spolu s velkou 
zasklenou stěnou vytváří dojem vzdušného otevřeného prostoru . moderní kuchyň je spojená s obytným prostorem prostřednic-
tvím ostrůvku . noční část s dvěma koupelnami a šatnou je 
důsledně oddělená od volné dispozice denní části  ...

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

4

153.4 m2

178.8 m2

633.6 m3

123.7 m2

74.2 m2

<50 kWh/m2

4.560 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 264 000 Kč

4 534 000 Kč 

2 811 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla
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PŘÍZEMÍ
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115.9 m2

[celková plocha 115.9 m2]
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SPECIAL
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Všechny ceny jsou s DPH

4 341 000 Kč 

2 691 000 Kč 

38 590 Kč 

3 126 000 Kč 

9 týdnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

moderní přízemní dům, vhodný i do městské zástavby . všechny 
pokoje jsou orientované do tiché zadní části pozemku . velké 
zasklené plochy chráněné převisem střechy, zastřešená terasa . 
oddělená rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím . velká 
moderní kuchyň spojená s obývacím pokojem, je však možné 
ji oddělit příčkou . samostatná šatna a technická místnost . 
nadčasový vzhled, jednoduché technické řešení  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4

165.9 m2

194.4 m2

638.4 m3

115.8 m2

63.4 m2

<50 kWh/m2

3.850 m

plochá

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ
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251.7 m2

.........

[celková plocha 117.6 m2]

[celková plocha 134.1 m2]

354 © EUROLINE 2018

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 202 000 Kč

5 836 000 Kč 

3 618 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům se 4-pokojovým bytem v přízemí a částečně využi-
tým poschodím, vhodný i do městské zástavby . všechny pokoje 
jsou orientované do tiché zadní části pozemku . velké zasklené 
plochy chráněné převisem střechy, zastřešená terasa v přízemí . 
oddělená rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím . velká 
moderní kuchyň spojená s obývacím pokojem, je však možné ji 
oddělit příčkou . samostatná šatna a technická místnost . velká, 
částečně překrytá střešní terasa  ...

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

5

165.9 m2

194.4 m2

793.5 m3

143.9 m2

90.0 m2

<50 kWh/m2

6.820 m

plochá

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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106.9 m2

[celková plocha 106.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4-pokojový jednopodlažní rodinný dům zachytávající současné 
trendy v architektuře je  vhodný pro moderní 4 člennou rodinu • 
vstupní hala, se vstupem do technické místnosti, rozdělující denní 
a noční část, je bohatým prosklením propojená s obývacím po-
kojem • denní část s vysokými stropy dodává prostoru obývacího 
pokoje, kuchyně a jídelny vzdušnost a umožňuje příjemný pobyt 
skrz celý den, který je ještě umocněný optickým připojením do 
exteriéru přes výrazné prosklení s výstupem na krytou terasu 
• noční část tvoří dva prostorné pokoje s velkou koupelnou a 
ložnice s vlastní šatnou • moderní otevřená dispozice, která však 
poskytuje úplné soukromí noční části  ...

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

4

143.9 m2

643.5 m3

106.9 m2

67.7 m2

<50 kWh/m2

4.960 m

plochá

4 409 000 Kč 

2 734 000 Kč 

38 590 Kč 

3 174 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ
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136.5 m2

........

SPECIAL

[celková plocha 67.9 m2]

[celková plocha 68.6 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

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

5

109.7 m2

667.5 m3

136.5 m2

83.7 m2

<50 kWh/m2

6.590 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 869 000 Kč

5 373 000 Kč 

3 331 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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140.6 m2

SPECIAL

[celková plocha 70.7 m2]

[celková plocha 68.9 m2]

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

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 zadní 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

5

140.5 m2

726.8 m3

139.6 m2

90.6 m2

<50 kWh/m2

6.600 m

plochá

6 297 000 Kč 

3 904 000 Kč 

38 590 Kč 

4 534 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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140.5 m2

........

[celková plocha 52.7 m2] [celková plocha 87.8 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

dvoupodlažní moderní dům určený pro 4-5 člennou rodinu . 
vhodný i na úzké parcely . přízemí řešeno jako moderní ote-
vřený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje se schodištěm . prostorné pokoje a dvě plnohodnotné koupelny na patře . pohodlný komunikační prostor na patře s přímým napojením 
na terasu . velké prosklené plochy umožňují maximální kontakt 
s exteriérem a zahradou . překrytá terasa v přízemí . kryté 
parkování pro dvě auta . zádveří se šatnou, technickou místností 
a samostatným WC . soustředění instalací a krátké rozvody  ...

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

5

111.9 m2

573.1 m3

128.4 m2

72.3 m2

<50 kWh/m2

6.830 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 336 000 Kč

4 634 000 Kč 

2 873 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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115.2 m2

[celková plocha 115.2 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní jednoduchý dům s moderním designem . bohatě 
prosvětlená hlavní denní část domu tvořena prostorem kuchyně, 
jídelny a obývacího pokoje s krbem . samostatná velká technic-
ká místnost a WC při vstupu . dostatek skladovacích prostor . 
hlavní ložnice se samostatnou šatnou a koupelnou  ...

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

4

140.3 m2

164.5 m2

563.5 m3

115.2 m2

60.3 m2

<50 kWh/m2

3.780 m

plochá

3 853 000 Kč 

2 389 000 Kč 

28 590 Kč 

2 774 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 114.5 m2]

[celková plocha 125.2 m2]
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239.7 m2

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 763 000 Kč

6 615 000 Kč 

4 101 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

moderní dům s plnohodnotným 4-pokojovým bytem v přízemí 
a atraktivní střešní nástavbou s možností využití jako ateliér, pra-
covna, herna, další pokoj . komfortní terasa uprostřed dispozice, 
chráněna střechou . noční část je oddělena od hlavního obytné-
ho prostoru . těžiště domu tvoří obytný velkoprostor s částečně 
oddělenou kuchyní a s průhledy na terasu, spojený s prostornou 
halou s lehkým schodištěm . technická místnost, šatna při vstu-
pu . moderní nadčasový vzhled vhodný i do městského prostředí  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

151.1 m2

180.0 m2

735.2 m3

158.0 m2

102.7 m2

<50 kWh/m2

6.880 m

plochá, 7°

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ 
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100.7 m2

[celková plocha 100.7 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 881 000 Kč 

2 406 000 Kč 

28 590 Kč 

2 794 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěného přístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

moderní jednoduchý dům pro čtyřčlennou rodinu . všechny obyt-
né místnosti mají přímý přístup na terasu s okny orientovanými 
do zadní části pozemku . terasa chráněna před deštěm a slun-
cem překrytím . vyšší světlá výška pokojů . samostatná technic-
ká místnost . dostatek skladovacích prostor . praktická dispozice 
členěná na denní a noční část . hlavní ložnice se samostatnou 
koupelnou . krátké rozvody TUV  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4

159.5 m2

179.2 m2

526.0 m3

100.7 m2

62.8 m2

<50 kWh/m2

3.990 m

5.7°

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 409 000 Kč

3 346 000 Kč 

2 075 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH
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Doobjednání přistavěného přístřešku

Doobjednání přistavěného dvojpřístřešku

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

kompaktní dům se zvýšeným podhledem v denní zóně lemujícím 
krov . prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a  kuchyní 
se skladem potravin . stavebně oddělitelná kuchyň s jídelnou . 
dostatek skladovacích a úložných ploch . ložnice se samostat-
nou koupelnou . světlíkem prosvětlená hala . malé vzdálenosti 
rozvodů TUV . krytá terasa a vstup sloužící jako slunolam i pro-
ti dešti . exteriérové žaluzie . nadstandardní tepelnětechnické 
vlastnosti   ...

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

4

123.6 m2

152.1 m2

176.4 m2

548.5 m3

99.9 m2

61.6 m2

<50 kWh/m2

4.590 m

10°, 0°

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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103.5 m2

[celková plocha 103.5 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 359 000 Kč 

2 083 000 Kč 

28 590 Kč 

2 418 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

nadčasový přízemní dům s plochou střechou, vhodný do měst-
ského i venkovského prostředí . obývací pokoj s kuchyní a jí-
delnou tvoří moderní velkoprostor, kuchyň je možno stavebně 
oddělit příčkou . samostatná šatna a technická místnost . kom-
paktní tvar napomáhá úspoře energií . vysoká užitková hodnota 
díky nízkému podílu chodeb . zajímavým prvkem domu je krytá 
terasa s možností umístění grilu a dřezu  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4

136.1 m2

161.5 m2

538.0 m3

103.5 m2

69.4 m2

<50 kWh/m2

3.800 m

plochá

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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6
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1

280.4 m2

.........

[celková plocha 104.2 m2]

[celková plocha 104.2 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 646 000 Kč

6 453 000 Kč 

4 001 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

netradičně řešený dům s moderním vzhledem a zajímavě čle-
něnou dispozicí . přízemí s dvěmi ložnicemi a příslušenstvím 
je plně funkční i za předpokladu, že poschodí bude obytné až 
v budoucí etapě . obývací pokoj spojený s velkou kuchyní přes 
moderní ostrůvek . atraktivní jídelna orientovaná na terasu . 
technická místnost, samostatná šatna, další vestavěné šatny 
v pokojích . k pokojům na poschodí přísluší dvě velké střešní 
terasy s výhledem do všech stran . soukromí ložnice v přízemí 
zvyšuje částečně zakrytý vstup na terasu  ...

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

5

136.8 m2

162.6 m2

750.4 m3

154.0 m2

93.3 m2

<50 kWh/m2

6.860 m

plochá

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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185.4 m2

SPECIAL

V
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5
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[celková plocha 90.5 m2] [celková plocha 94.9 m2]

..........
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

7 434 000 Kč 

4 609 000 Kč 

38 590 Kč 

5 352 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ 

městský dům s nadčasovým vzhledem splní náročné požadavky na 
moderní bydlení . velký obývací pokoj s oddělenou kuchyní, čás-
tečně krytý prostor terasy orientovaný do zahrady . velká ložnice 
v přízemí vhodná i pro dvě osoby . komfortní rodičovská ložnice 
na poschodí s vlastní koupelnou je oddělená od dětských poko-
jů . velká samostatná šatna, technická místnost, samostatné WC  . kompaktní dispozice vhodná i na menší a užší pozemky   ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měr. potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

116.2 m2

145.7 m2

172.7 m2

826.8 m3

176.0 m2

97.0 m2

<50 kWh/m2

7.370 m

plochá

Větrání
s rekuperací tepla
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[celková plocha 90.5 m2]

[celková plocha 87.8 m2]

[celková plocha 101.3 m2]

..........
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186.3 m2

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

6 208 000 Kč

8 622 000 Kč 

5 346 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ – 3.np 

POSCHODÍ – 2.np

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měr. potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům s dvěmi plnohodnotnými a jedním ustoupeným pod-
lažím s terasou . hlavní funkce domu jsou soustředěné na prvních 
dvou podlažích, nejvyšší podlaží nabízí další místnost a částečně 
zakrytou střešní terasu . velký obývací pokoj s oddělenou kuchyní, 
částečně krytý prostor terasy na terénu . velká ložnice v přízemí 
vhodná i pro dvě osoby . komfortní rodičovská ložnice na poschodí 
s vlastní koupelnou je oddělená od dětských pokojů . velká samo-
statná šatna, technická místnost, samostatné WC   ...

6

116.2 m2

145.7 m2

172.7 m2

958.6 m3

198.7 m2

111.7 m2

<50 kWh/m2

9.530 m

plochá

Větrání
s rekuperací tepla
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173.4 m2

SPECIAL

V
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[celková plocha 91.4 m2]

[celková plocha 82.0 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

7 205 000 Kč 

4 467 000 Kč 

38 590 Kč 

5 188 000 Kč 

9 týdnů

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

atraktivní nadčasový dům i pro náročnější, vhodný do městského 
prostředí . prostorné pokoje, velká moderní kuchyň s jídelnou 
oddělena od obývacího pokoje . rodičovská ložnice s vlastní 
koupelnou a přístupem na velký zasklený balkon . samostatná 
šatna a technická místnost . kompaktní tvar je zárukou energe-
tických úspor . poloha schodiště u vchodu umožňuje v budouc-
nu rozdělit dům na dvě samostatné jednotky  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

111.4 m2

136.8 m2

158.5 m2

800.5 m3

166.8 m2

88.0 m2

<50 kWh/m2

7.395 m

plochá

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Větrání
s rekuperací tepla
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124.9 m2

..........

[celková plocha 124.9 m2]
Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

praktický a moderní přízemní dům vhodný i na užší pozemky . oddělené dětské pokoje s příslušenstvím . samostatný šat-
ník, technická místnost a množství prostoru pro vestavěné šatny . atraktivní obytný prostor s velkými prosklenými plochami a 
krytou terasou . kuchyni je možné oddělit příčkou . vnitřní i 
vnější krb  ...

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

4

172.8 m2

208.7 m2

237.3 m2

663.4 m3

124.9 m2

80.6 m2

<50 kWh/m2

3.830 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 986 000 Kč

4 147 000 Kč 

2 571 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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246.3 m2

SPECIAL

V
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[celková plocha 84.1 m2]

[celková plocha 76.6 m2]

[celková plocha 85.6 m2]
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

8 280 000 Kč 

5 134 000 Kč 

38 590 Kč 

5 962 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ – 3.np

POSCHODÍ – 2.np

exkluzivní vila s nadčasovým vzhledem, vhodná i do městské-
ho prostředí a vilových čtvrtí . vysunuté schodiště oddělené od 
obytných prostorů zaručuje nerušený provoz domu . kompaktní 
tvar je zárukou optimálního využívání energií a zároveň šetří 
místo na pozemku . hlavní funkce domu jsou soustředěny na 
prvních dvou podlažích, nejvyšší podlaží nabízí další dvě místnosti 
a krytou terasu  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

6

108.4 m2

142.0 m2

172.7 m2

920.0 m3

194.9 m2

118.6 m2

<50 kWh/m2

9.710 m

plochá 

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Větrání
s rekuperací tepla
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[celková plocha 127.8 m2]

.........
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127.8 m2

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 355 000 Kč

6 048 000 Kč 

3 750 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn

í o
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áz
ek

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

atraktivní přízemní vila se silnou vazbou na terasu a zahradu . 
rodičovská ložnice s vlastní koupelnou a šatnou tvoří samostat-
nou část dispozice . oddělené dětské pokoje s příslušenstvím . stylový obytný velkoprostor s velkými zasklenými plochami 
a moderně začleněnou kuchyní . množství odkládacích prostorů, 
technická místnost, samostatné WC . velká překrytá terasa  ...

4

166.4 m2

188.3 m2

672.0 m3

127.8 m2

78.0 m2

<50 kWh/m2

4.180 m

plochá

Větrání
s rekuperací tepla
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[celková plocha 118.9 m2]

[celková plocha 82.8 m2]

[celková plocha 114.4 m2] ........
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316.1 m2

SPECIAL
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ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

9 486 000 Kč 

5 881 000 Kč 

38 590 Kč 

6 830 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

moderní vila s dvojgaráží určená pro náročné klienty . kompaktní 
dispozice s velkým množstvím ukládacích prostorů a s malým podí-
lem chodeb . velká technická místnost přístupná z garáže . atrak-
tivní obytný prostor s krbem, prosklenou jídelnou a samostatnou 
kuchyní . luxusní koupelny, samostatný šatník, pohodlné schodiště 
včleněné do obývacího pokoje . pracovna u vstupu  může sloužit 
jako pokoj pro hosty . střechy slouží zároveň jako terasy . velké 
pokoje s vestavěnými šatníky . přízemí s  vyšší světlou výškou 
umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

141.2 m2

1054.3 m2

166.4 m3

89.4 m2

<50 kWh/m2

9.690 m

plochá

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Větrání
s rekuperací tepla
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127.8 m2

.........

[celková plocha 127.8 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 164 000 Kč

4 394 000 Kč 

2 724 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH
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ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

komfortní dispozice s  velkými pokoji . samostatná technická 
místnost, šatník, spíž a množství prostoru pro vestavěný nábytek . obývací pokoj s krbem a přístupem na krytou terasu . mo-
derní obytný prostor s velkou samostatnou kuchyní . rodičovská 
ložnice s vlastní koupelnou . přízemí s  vyšší světlou výškou 
umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu . 
nadčasový moderní vzhled s  jednoduchým konstrukčním řeše-
ním  ...

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

4

182.2 m2

213.7 m2

655.0 m3

127.8 m2

80.8 m2

<50 kWh/m2

3.930 m

plochá

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 79.8 m2]

[celková plocha 64.6 m2]

[celková plocha 
77.5 m2]

..........
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221.9 m2

SPECIAL
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

7 704 000 Kč 

4 776 000 Kč 

38 590 Kč 

5 547 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

exkluzivní vila určená pro náročné klienty . kompaktní dispozice 
s malým podílem chodeb a instalacemi soustředěnými na jedno 
místo . velká technická místnost pro tepelné čerpadlo v případě 
vytápění plynovým kotlem může sloužit jako šatník nebo pracov-
na . moderní obytný prostor s krbem, jídelnou, velkou kuchyní 
a  průhledem do schodiště . místnost na nejvyšším poschodí 
slouží jako ateliér, pracovna nebo pokoj pro hosty  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

6

100.3 m2

123.0 m2

142.5 m2

856.0 m3

169.7 m2

100.4 m2

<50 kWh/m2

9.630 m

plochá

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Větrání
s rekuperací tepla
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105.3 m2

.........

[celková plocha 105.3 m2]Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

komfortní dispozice s velkými pokoji a malými plochami chodeb . samostatná technická místnost, spíž a množství prostoru pro 
vestavěný nábytek . moderní obytný prostor s velkou kuchyní, 
kterou je možné oddělit příčkou . rodičovská ložnice s vlastní 
koupelnou . vyšší světlá výška umožňuje umístění rozvodů a bo-
dových svítidel do podhledu . velké zasklené plochy chráněné 
krytou terasou . nadčasový moderní vzhled s jednoduchým kon-
strukčním řešením  ...

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

4

150.0 m2

173.2 m2

539.0 m3

105.3 m2

71.3 m2

<50 kWh/m2

3.630 m

plochá

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 488 000 Kč

3 456 000 Kč 

2 143 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

ilu
st
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čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ
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105.2 m2

SPECIAL
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

4 734 000 Kč 

2 935 000 Kč 

38 590 Kč 

3 408 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

samostatná  noční část s komfortní koupelnou . odkládací pro-
stor ve zvýšeném prostoru nad chodbou . volná dispozice hlav-
ní obytné části s dobře přístupnou kuchyní v blízkosti vstupu . 
reprezentativní prostor s velkou zasklenou stěnou a zvýšeným 
šikmým podhledem . vhodný i na nepříznivě orientované po-
zemky se vstupem z osluněné strany  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

4

129.8 m2

152.6 m2

526.2 m3

105.2 m2

69.1 m2

<50 kWh/m2

5.250 m

12°. plochá

Energetická náročnost
<50 kWh/m2
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198.1 m2

........

[celková plocha 79.4 m2]

[celková plocha 118.7 m2]

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 864 000 Kč

5 366 000 Kč 

3 327 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

Komfortní dům pro náročnější střední velikostní kategorie pro 4-7 
člennou rodinu . poschoďový dům . vhodný na středně velké 
parcely . rozdělená denní a noční část . kompaktní dispozice 
a malé komunikační prosvětlené prostory . velkoprostor obý-
vacího 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 . poho-
dlné 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 . nadstandardní 
tepelně-technické vlastnosti s minimalizací spotřeby energie na 
vytápění  ...

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

6

142.5 m2

814.4 m3

160.0 m2

101.9 m2

<50 kWh/m2

6.250 m

plochá

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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SPECIAL
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[celková plocha 80.1 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

5 562 000 Kč 

3 448 000 Kč 

38 590 Kč 

4 005 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+2 890 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

kompaktní dispozice s malým podílem chodeb je předpokladem 
cenové dostupnosti . pohodlné schodiště a vstupní hala . dob-
ře vybavitelné pokoje v poschodí i díky vestavěnému šatníku  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

94.7 m2

117.4 m2

136.9 m2

618.3 m3

140.3 m2

90.7 m2

<50 kWh/m2

6.830 m

plochá
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[celková plocha 147.43 m2]

........

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 290 000 Kč

5 958 000 Kč 

3 694 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní rodinný dům pro nejnáročnější . bezbariérové řešení . 
díky minimálnímu počtu vnitřních nosných stěn je možná dobrá 
variabilita prostoru bez nutnosti změny statiky . důsledně oddě-
lená denní a noční část . velká dvojgaráž s prostorem na usklad-
nění . reprezentativní obytný velkoprostor s krbem a nádherným 
prosklením do zahrady . v noční části jsou 3 dobře zaříditelné 
pokoje a  dvě koupelny . z  ložnice  rodičů je přístupný luxusní 
šatník, který svojí kapacitou uspokojí i ty nejnáročnější . střešní 
světlíky zabezpečují příjemné denní světlo i v chodbě uprostřed 
dispozice  ...

4

181.5 m2

662.2 m3

114.5 m2

81.1 m2

<50 kWh/m2

3.965 m

plochá
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95.9 m2

[celková plocha 95.9 m2]
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Všechny ceny jsou s DPH

3 962 000 Kč 

2 456 000 Kč 

28 590 Kč 

2 853 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

díky minimálnímu počtu vnitřních nosných stěn je možná dobrá 
variabilita prostoru bez nutnosti změny statiky .  prostorný obý-
vací pokoj s nádhernou zasklenou stěnou na celou šířku místnosti . prostorná kuchyně s  odvětranou spíží . v noční části domu 
jsou 3 dobře zaříditelné pokoje . praktická samostatná technická 
místnost přístupná z chodby . střešní světlík zabezpečuje příjem-
né denní světlo i v chodbě uprostřed dispozice  ...

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

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4

112.5 m2

144.0 m2

426.6 m3

95.9 m2

68.0 m2

>50 kWh/m2

3.900 m

plochá

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ
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107.6 m2

SPECIAL

Doobjednání přistavěné garáže

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

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

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 603 000 Kč

5 004 000 Kč 

3 102 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
<50 kWh/m2

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla
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st
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í o
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ek

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

zastavěná plocha s dvojgaráží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

boční stěny bez oken umožňují osazení domu i na užší parcely . hlavní obytný prostor podpořený zvýšeným stropem a přímou 
vazbou na  částečně krytou terasu . noční část důsledně od-
dělená od denní . vícefunkční technická místnost u vstupu . 
dostatek vestavěných šatníků v chodbě a v každém pokoji  ...

4

145.3 m2

171.3 m2

195.3 m2

556.2 m3

107.6 m2

70.8 m2

<50 kWh/m2

3.900 m

plochá
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[celková plocha 71.5 m2]

[celková plocha 61.5 m2]
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133.0 m2

SPECIAL
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Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

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

5 580 000 Kč 

3 460 000 Kč 

38 590 Kč 

4 018 000 Kč 

9 týdnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

kompaktní tvar v kombinaci s materiály s nadstandardními tepel-
ně-izolačními vlastnostmi jsou předpokladem úspory vytápěcích 
nákladů . podlahové vytápění, kondenzační plynový kotel alt. 
tepelné čerpadlo . kuchyni je možné stavebně oddělit příčkou . 
poloha schodiště zabezpečuje dokonalé akustické oddělení denní 
a noční části . pohodlné schodiště, prostory využité pro vesta-
věný nábytek, technická místnost, sklad pod schodištěm  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

86.9 m2

109.9 m2

620.5 m3

133.0 m2

76.5 m2

<50 kWh/m2

6.650 m

plochá
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179.7 m2
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[celková plocha 88.9 m2]

[celková plocha 90.8 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 775 000 Kč

5 243 000 Kč 

3 251 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH
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Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

malá zastavěná plocha, vhodné na malé a úzké parcely . pos-
chodím rozdělená denní a noční část . přízemí je tvořené vel-
koprostorem obývacího pokoje s  krbem, jídelnou a  kuchyní . 
kuchyni je možné řešit i oddělenou . sklad potravin . komfortní 
garáž . prostorné pokoje se zázemím . dostatek odkládacího 
prostoru . kompaktní dispozice a malé komunikační prostory . 
pohodlné schodiště . pokoje v poschodí s plnou výškou stropu . v přízemí pracovna . terasu chrání balkon . řešení domu je 
ekonomické, umožňující fi nančně a technicky jednoduchou a ry-
chlou výstavbu  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

6

110.0 m2

748.8 m3

159.0 m2

108.1 m2

>50 kWh/m2

6.780 m

plochá 

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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1........

169.2 m2

[celková plocha 124.2 m2]

[celková plocha 45.0 m2]
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ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

5 370 000 Kč 

3 329 000 Kč 

28 590 Kč 

3 866 000 Kč 

15 dnů

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Všechny ceny jsou s DPH

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

dům nabízí už v přízemí komfortní 3-pokojový byt, poschodí je 
možné využít k bydlení i později . dům má nadstandardní plo-
chu odkládacích prostor v  podobě velkého šatníku v  poschodí 
a množství vestavěných skříní . velká kuchyně je volně propo-
jená s jídelnou . předností domu je samostatná technická míst-
nost . garáž má přímý vstup do  zádveří . použití stavebních 
materiálů s nadstandardními tepelně technickými vlastnostmi je 
předpokladem snižování spotřeby energie . vnější vzhled domu 
v souladu s moderními trendy formuje průnik dvou jednoduchých 
kubických hmot . velkoplošný obklad z  kompaktních desek, 
barevně kontrastující s bílou omítkou, je možné nahradit jiným 
obkladovým materiálem nebo omítkou  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

164.3 m2

789.1 m3

149.1 m2

90.0 m2

>50 kWh/m2

6.280 m

plochá

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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119.7 m2

......... [celková plocha 119.7 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

2 875 000 Kč

3 993 000 Kč 

2 476 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné dvojgaráže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+3 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

díky malé šířce vhodný i na užší pozemky . hlavní obytný prostor 
je situovaný do tiché zadní části . prostornost obývacího pokoje 
podporuje i zasklená stěna a vyšší světlá výška tohoto prostoru . 
samostatná jídelna volně přechází do zastřešené terasy . dětské 
pokoje společně s  koupelnou tvoří samostatnou část dispozice . samostatná technická místnost splňuje i skladovací účel . 
v  případě alternativy s  přistavěnou dvojgaráží získá dům další 
dva sklady  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

4

169.6m2

217.6 m2

575.0 m3

119.7 m2

80.2 m2

>50 kWh/m2

3.880 m

plochá 

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 125.7 m2]

[celková plocha 64.0 m2]

........
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189.7 m2

SPECIAL

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

7 272 000 Kč 

4 509 000 Kč 

38 590 Kč 

5 236 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

moderní poschoďový dům . vhodně oddělená denní a noční část . v  přízemí dominuje velkoprostor s  kuchyní přímo navazující 
na velkou terasu přes zasklenou stěnu v  celé šířce obývacího 
pokoje . krb uprostřed dispozice umožňuje vytápění i přilehlých 
místností . pohodlné schodiště s prosklením . v poschodí 3 po-
koje, rodičovská ložnice vybavená šatníkem  . dostatek úložných 
prostor, dvojgaráž s rozvody vody a kanalizace, možnost instalace 
centrálního vysavače i tepelného čerpadla  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4

139.3 m2

808.7 m3

155.2 m2

90.2 m2

>50 kWh/m2

6.400 m

plochá
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194.5 m2

........

[celková plocha 69.4 m2]

[celková plocha 125.1 m2]

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

i přesto, že se jedná o hmotově členitou stavbu, je dispozice účel-
ná, s minimální plochou komunikací . dům má dostatek sklado-
vacích prostor . krytá terasa zvětšuje obytný prostor do exteriéru . hlavní obytný prostor je navržený v souladu s nejmodernějšími 
trendy . dům má dobře oddělenou denní a noční část i v rámci 
přízemí . poschodí obsahuje u tří pokojů dvě koupelny a prostor-
ný šatník, využitelný i pro domácí práce . moderní vzhled domu 
podtrhují velké zasklené plochy a členitost hmot, zdůrazněná 
jemnou barevností . dřevěný obklad je možné nahradit jiným 
obkladovým materiálem nebo omítkou  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

5

175.8 m2

821.2 m3

156.5 m2

94.1 m2

>50 kWh/m2

6.280 m

plochá 

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 265 000 Kč

5 923 000 Kč 

3 672 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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[celková plocha 120.1 m2]

........
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120.1 m2

SPECIAL

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

6 228 000 Kč 

3 861 000 Kč 

38 590 Kč 

4 484 000 Kč 

9 týdnů

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

PŘÍZEMÍ

přízemní rodinný dům bez podsklepení . dům je vhodný na 
rovinatý případně mírně svahovitý terén . dispozičně vhodně 
rozdělená denní a noční část domu . prostorný obývací pokoj 
s  krbem,  barovým pultem a  jídelním koutem přímo napojený 
na kuchyni . přímá návaznost obývací místnosti na terasu . 
kontaktní zateplovací systém . jednoduché bezbariérové řešení 
dispozice . vynikající poměr mezi obytnou plochou a celkovou 
užitkovou plochou . objekt možno realizovat i bez přistavěného 
přístřešku pro automobily resp. přístřešek realizovat jako uzavře-
nou garáž  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

4

191.1 m2

692.4 m3

120.1 m2

91.2 m2

>50 kWh/m2

3.900 m

plochá
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[celková plocha 85.7 m2]

[celková plocha 87.1 m2]

........
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172.8 m2

SPECIAL

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

   

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

4 536 000 Kč

6 300 000 Kč 

3 906 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

38 590 Kč 

9 týdnů
Všechny ceny jsou s DPH

Optimální natočení 
vstupu do domu

Tepelné
čerpadlo

Větrání
s rekuperací tepla

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

moderní dům střední velikostní kategorie bez suterénu poskytuje 
komfortní bydlení 6 členné domácnosti . vhodný do dvojpodlažní 
zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén . 
dispozice rozděluje denní a noční část domu . přízemí je tvořené 
velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní . 
předností je pokoj v přízemí, který může sloužit pro imobilní oso-
bu . kompaktní dispozice a malé komunikační prostory . pokoj 
v poschodí s plnou výškou stropu . po malé stavební úpravě je 
možné přístřešek auta realizovat variabilně v rámci čelní a boční 
fasády a využívat tak jako vstup dveře u schodiště, tím je možné 
osadit dům variabilně k cestě . sklad potravin je možno realizo-
vat i jako samostatné wc  ...

5

142.6 m2

700.1 m3

164.4 m2

97.1 m2

>50 kWh/m2

6.150 m

plochá 

   
Energetická náročnost

>50 kWh/m2
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[celková plocha 83.8 m2] [celková plocha 89.2 m2]

.........
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173.0 m2

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

6 270 000 Kč 

3 887 000 Kč 

28 590 Kč 

4 514 000 Kč 

15 dnů

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč

Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

 

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ

pokoj v  přízemí je vhodný pro bydlení 1-2 členů domácnosti . plochá střecha umožňuje plnohodnotné využití pokojů v po-
schodí . těžištěm je obývací pokoj řešený jako velkoprostor spo-
lečně s jídelnou a kuchyní . komfortní prostory společně s mo-
derním konstrukčním řešením předurčují tento dům i pro náročné 
klienty . dřevo na fasádě je možné nahradit jiným obkladovým 
materiálem, nebo omítkou  ...

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

měrná potřeba tepla na vytápění

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5

111.5 m2

131.0 m2

740.8 m3

164.3 m2

89.6 m2

>50 kWh/m2

6.760 m

plochá



V
IL

A
 7

5
0

152.0 m2

.........

[celková plocha 86.0 m2]

[celková plocha 66.0 m2]
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DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

 

3 569 000 Kč

4 957 000 Kč 

3 073 000 Kč 

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOBA DODÁNÍ PROJEKTU

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

28 590 Kč 

15 dnů
Všechny ceny jsou s DPH

ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

Doobjednání přistavěné garáže

Inteligentní řízení domu

Doobjednání projektu odolného domu

+2 590 Kč

+9 590 Kč

+10 590 Kč
Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

zastavěná plocha s garáží

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnost

výška atiky střechy od ±0

sklon střechy

5-pokojový moderní rodinný dům menší velikostní kategorie ur-
čený pro 6-člennou rodinu . malá zastavěná plocha . možnost 
osazení objektu na  menší stavební parcely . dům je vhodný 
na rovinatý případně mírně svahovitý terén . levá fasáda objektu 
umožňuje osazení domu co nejblíže k hranici pozemku . dispo-
zičně vhodně rozdělená denní a  noční část domu . prostorný 
obývací pokoj s krbem přímo napojený na jídelnu a kuchyni  ...

Způsob vytápění: podlahové  vytápění
Zdroj: plynový kotel

5

100.9 m2

123.7 m2

624.2 m3

152.0 m2

101.0 m2

>50 kWh/m2

6.320 m

plochá 

   
Optimální natočení 
vstupu do domu

Energetická náročnost
>50 kWh/m2

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ



ARCHIV
EUROLINE
MOŽNOST VÝBĚRU
ZE STARŠÍCH PROJEKTŮ
RODINNÝCH DOMŮ EUROLINE

V ČR je v platnosti nová tepelně technická norma, která klade na rodinné domy o mnoho vyšší nároky
na jejich energetickou hospodárnost. Ceny realizací všech domů v archivu jsou uvedené bez zohlednění 
požadovaných úprav na zvýšené teplotechnické nároky. Z tohoto důvodu je potřebné všechny domy 
v archivu upravit, důsledkem čehož bude vyšší cena realizace, delší doba dodání projektu a také vyšší 
cena projektu než u standardních projektů v tomto katalogu.

Doba dodání:  14 týdnů
Cena projektu: 46 590,- Kč
Záloha:  50 %

Bližší vysvětlení cen realizací domů v archivu je na straně 25.
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3

56.3 m2

328.7 m3

72.9 m2

39.7 m2

7.250 m

38°

4

81.5 m2

590.0 m3

136.7 m2

69.6 m2

7.650 m

38°

4

78.8 m2

502.9 m3

118.4 m2

68.3 m2

7.100 m

38°

[plocha 47.1 m2]

[plocha 62.4 m2]

[plocha 64.3 m2]

[plocha 43.0 m2]

[plocha 57.3 m2]

[plocha 63.1 m2]

SUTERÉN [plocha 28.3 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 074 000 Kč

3 067 000 Kč

2 336 000 Kč

2 880 000 Kč

4 260 000 Kč

3 244 000 Kč

1 786 000 Kč

2 641 000 Kč

2 011 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ



[plocha 59.5 m2]

[plocha 66.3 m2]

[plocha 66.5 m2]

[plocha 63.9 m2]

[plocha 71.5 m2]

[plocha 66.3 m2]
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4

80.7 m2

541.0 m3

124.1 m2

75.0 m2

7.945 m

38°

4

78.9 m2

534.0 m3

115.8 m2

66.4 m2

7.470 m

42°

5

93.1 m2

601.5 m3

134.0 m2

88.8 m2

7.415 m

38°

A
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3
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3
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A
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4

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 512 000 Kč

2 592 000 Kč

2 801 000 Kč

3 489 000 Kč

3 600 000 Kč

3 890 000 Kč

2 163 000 Kč

2 232 000 Kč

2 412 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH



[plocha 66.4 m2]
[plocha 61.2 m2]

[plocha 70.5 m2][plocha 62.3 m2]

[plocha 70.0 m2]
[plocha 70.0 m2]
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4

87.4 m2

550.0 m3

123.4 m2

76.7 m2

7.495 m

35°

4

89.9 m2

561.2 m3

113.4 m2

62.7 m2

6.915 m

30°, 45°

5

106.4 m2

563.0 m3

132.8 m2

84.8 m2

6.920 m

35°

A
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3
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3
6

A
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A
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3

9

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 822 000 Kč

2 650 000 Kč

2 808 000 Kč

3 920 000 Kč

3 680 000 Kč

3 900 000 Kč

2 430 000 Kč

2 282 000 Kč

2 418 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy



[plocha 111.3 m2]

[celková plocha 74.4 m2]

[plocha 92.4 m2]
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153.1 m2

782.6 m3

111.3 m2

82.4 m2

5.750 m

25°

3

101.4 m2

402.0 m3

74.2 m2

50.0 m2

4.800 m

22°

.......

3

133.4 m2

530.0 m3

92.4 m2

57.2 m2

5.050 m

25°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 902 000 Kč

2 354 000 Kč

2 462 000 Kč

4 030 000 Kč

3 270 000 Kč

3 420 000 Kč

2 499 000 Kč

2 027 000 Kč

2 120 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy



[plocha 79.0 m2]

[plocha 45.4 m2]

[plocha 87.5 m2]

SUTERÉN

[plocha 119.1 m2]
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3

102.9 m2

442.2 m3

78.7 m2

48.4 m2

5.135 m

22°

.......

4

160.3 m2

696.0 m3

119.1 m2

73.4 m2

5.190 m

25°

3

129.0 m2

680.0 m3

132.9 m2

56.0 m2

5.050 m

25°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 383 000 Kč

3 564 000 Kč

3 060 000 Kč

3 310 000 Kč

4 950 000 Kč

4 250 000 Kč

2 052 000 Kč

3 069 000 Kč

2 635 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy



[plocha 87.0 m2][plocha 104.1 m2] SUTERÉN [plocha 79.3 m2]

[plocha 90.4 m2][plocha 83.0 m2]

[plocha 110.8 m2]
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5

149.3 m2

1199.4 m3

244.4 m2

114.8 m2

8.550 m

38°

4

145.8 m2

689.0 m3

110.8 m2

69.7 m2

5.625 m

25°

.......

5

129.5 m2

756.6 m3

154.4 m2

88.4 m2

6.815 m

38°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

5 342 000 Kč

3 028 000 Kč

4 201 000 Kč

7 420 000 Kč

4 205 000 Kč

5 835 000 Kč

4 600 000 Kč

2 607 000 Kč

3 618 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy



[plocha 143.2 m2]

[plocha 183.9 m2]

[plocha 32.0 m2][plocha 126.2 m2]
SUTERÉN
[plocha 59.5 m2]
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4

189.8 m2

952.5 m3

127.5 m2

85.5 m2

6.135 m

25°

5

238.4 m2

1198.0 m3

183.9 m2

95.0 m2

6.500 m

25°

.......

5

175.8 m2

1080.0 m3

217.7 m2

107.7 m2

6.265 m

25°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 925 000 Kč

3 614 000 Kč

5 191 000 Kč

6 840 000 Kč

5 020 000 Kč

7 210 000 Kč

4 241 000 Kč

3 112 000 Kč

4 470 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy



[plocha 105.3 m2]

[plocha 97.2 m2]
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4

135.9 m2

661.5 m3

105.3 m2

73.6 m2

5.540 m

25°

4

123.4 m2

607.3 m3

97.2 m2

69.0 m2

5.600 m

25°

.......

4

134.1 m2

599.6 m3

104.7 m2

63.7 m2

5.300 m

20°
[plocha 104.7 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 069 000 Kč

2 819 000 Kč

2 700 000 Kč

4 263 000 Kč

3 915 000 Kč

3 750 000 Kč

2 643 000 Kč

2 427 000 Kč

2 325 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

PŘÍZEMÍ



[plocha 99.1 m2]
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4

137.4 m2

627.0 m3

99.1 m2

66.9 m2

5.330 m

25°

4

153.4 m2

700.6 m3

118.0 m2

84.0 m2

5.280 m

22°

5

160.4 m2

708.2 m3

112.7 m2

82.1 m2

5.680 m

25°

[plocha 118.0 m2]

[plocha 112.7 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 753 000 Kč

3 254 000 Kč

3 288 000 Kč

3 824 000 Kč

4 519 000 Kč

4 567 000 Kč

2 371 000 Kč

2 802 000 Kč

2 832 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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145.5 m2

903.7 m3

165.0 m2

103.7 m2

7.405 m

33°

4

143.8 m2

710.6 m3

113.6 m2

88.7 m2

5.135 m

22°

4

152.7 m2

719.3 m3

101.9 m2

69.9 m2

5.680 m

25°, 35°

[plocha 66.0 m2][plocha 121.0 m2]

[plocha 113.6 m2]

[plocha 119.0 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 265 000 Kč

2 700 000 Kč

2 765 000 Kč

5 923 000 Kč

3 750 000 Kč

3 840 000 Kč

3 672 000 Kč

2 325 000 Kč

2 381 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ



[plocha 81.2 m2][plocha 119.1 m2]
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5

153.3 m2

949.3 m3

180.5 m2

113.8 m2

7.245 m

33°

5

155.0 m2

736.0 m3

116.8 m2

72.8 m2

5.800 m

25°

4

222.7 m2

997.5 m3

131.1 m2

81.0 m2

5.430 m

22°

[plocha 163.3 m2]

[plocha 116.8 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 010 000 Kč

3 418 000 Kč

4 632 000 Kč

5 570 000 Kč

4 747 000 Kč

6 434 000 Kč

3 453 000 Kč

2 943 000 Kč

3 989 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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203.4 m2

955.3 m3

135.6 m2

94.8 m2

5.580 m

25°

5

123.0 m2

710.3 m3

167.7 m2

102.4 m2

7.000 m

35°

4

161.5 m2

783.3 m3

127.5 m2

70.7 m2

5.960 m

30°

[plocha 65.7 m2][plocha 102.0 m2]

[plocha 127.9 m2]

[plocha 157.3 m2]
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 915 000 Kč

3 305 000 Kč

3 473 000 Kč

5 438 000 Kč

4 590 000 Kč

4 823 000 Kč

3 372 000 Kč

2 846 000 Kč

2 990 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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4

95.1 m2

592.3 m3

117.9 m2

70.8 m2

7.520 m

35°

4

110.3 m2

653.4 m3

143.5 m2

80.8 m2

7.650 m

38°

5

145.4 m2

927.9 m3

184.4 m2

124.3 m2

8.190 m

35°

[plocha 72.6 m2]

[plocha 75.6 m2]

[plocha 81.1 m2]

[plocha 84.1 m2]

[plocha 115.5 m2][plocha 113.1 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 678 000 Kč

3 157 000 Kč

4 499 000 Kč

3 720 000 Kč

4 385 000 Kč

6 248 000 Kč

2 306 000 Kč

2 719 000 Kč

3 874 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ



[plocha 83.4 m2]

[plocha 84.9 m2][plocha 56.7 m2]
SUTERÉN

[plocha 77.3 m2][plocha 92.4 m2]

SUTERÉN [plocha 55.1 m2]

[plocha 80.5 m2]

[plocha 79.4 m2] SUTERÉN [plocha 55.3 m2]
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104.8 m2

882.2 m3

215.1 m2

92.1 m2

7.650 m

38°

5

101.0 m2

914.5 m3

172.9 m2

99.3 m2

7.850 m

38°

5

120.6 m2

921.0 m3

202.4 m2

89.2 m2

7.605 m

38°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

5 387 000 Kč

5 633 000 Kč

5 750 000 Kč

7 482 000 Kč

7 824 000 Kč

7 986 000 Kč

4 639 000 Kč

4 851 000 Kč

4 951 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH
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4

118.2 m2

952.4 m3

201.5 m2

103.8 m2

7.765 m

38°

.......

.......

5

124.2 m2

1051.0 m3

232.6 m2

103.4 m2

7.500 m

40°

4

107.2 m2

868.0 m3

179.0 m2

70.8 m2

7.225 m

37°

[plocha 93.6 m2]

[plocha 83.2 m2]

SUTERÉN [plocha 91.7 m2]

[plocha 59.7 m2]

[plocha 62.5 m2]

[plocha 78.4 m2]

SUTERÉN

[plocha 97.7 m2][plocha 49.1 m2]

[plocha 90.7 m2]

SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

7 145 000 Kč

6 289 000 Kč

5 930 000 Kč

9 924 000 Kč

8 735 000 Kč

8 236 000 Kč

6 153 000 Kč

5 416 000 Kč

5 106 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy
POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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6

145.9 m2

1023.0 m3

219.9 m2

98.8 m2

7.595 m

40°

5

133.9 m2

1005.5 m3

238.9 m2

108.1 m2

7.500 m

38°

.......

4

117.6 m2

1 020.0 m3

244.3 m2

107.3 m2

7.840 m

35°

[plocha 96.5 m2][plocha 55.8 m2] [plocha 104.9 m2]SUTERÉN

[plocha 83.5 m2]
[plocha 60.5 m2][plocha 100.5 m2] SUTERÉN

[plocha 89.9 m2][plocha 93.8 m2] [plocha 97.7 m2]SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

6 731 000 Kč

6 646 000 Kč

7 190 000 Kč

9 348 000 Kč

9 231 000 Kč

9 986 000 Kč

5 796 000 Kč

5 723 000 Kč

6 191 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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4

126.1 m2

1139.2 m3

250.1 m2

122.9 m2

8.310 m

40°

4

109.7 m2

752.9 m3

151.0 m2

96.2 m2

7.805 m

35° 

.......

4

132.9 m2

800.9 m3

172.1 m2

115.0 m2

7.180 m

38°

[plocha 110.1 m2][plocha 104.7 m2]

[plocha 77.1 m2]SUTERÉN

[plocha 115.0 m2][plocha 90.1 m2]

[plocha 81.6 m2][plocha 81.5 m2]

[plocha 36.7 m2]SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

7 196 000 Kč

3 168 000 Kč

6 281 000 Kč

9 994 000 Kč

4 400 000 Kč

8 724 000 Kč

6 196 000 Kč

2 728 000 Kč

5 409 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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5

155.1 m2

1 190.8 m3

268.4 m2

144.5 m2

7.575 m

38°

5

125.0 m2

742.9 m3

162.8 m2

111.0 m2

7.160 m

38°

5

122.6 m2

765.6 m3

164.9 m2

92.2 m2

7.710 m

38°

[plocha 125.0 m2][plocha 127.0 m2]

[plocha 58.7 m2]
SUTERÉN

[plocha 111.2 m2][plocha 94.3 m2]

[plocha 87.2 m2][plocha 98.4 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

7 284 000 Kč 

3 616 000 Kč 

3 878 000 Kč 

10 117 000 Kč 

5 022 000 Kč 

5 386 000 Kč 

6 273 000 Kč

3 114 000 Kč

3 339 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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6

137.9 m2

1043.7 m3

223.2 m2

115.3 m2

7.345 m

38°

.......

5

121.9 m2

831.6 m3

161.0 m2

97.1 m2

7.650 m

35°

6

106.2 m2

656.7 m3

147.9 m2

110.6 m2

7.390 m

35°

[plocha 103.0 m2][plocha 101.6 m2]

[plocha 85.6 m2][plocha 74.0 m2]

[plocha 125.0 m2][plocha 127.0 m2]
[plocha 58.7 m2]
SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 843 000 Kč 

3 926 000 Kč 

3 543 000 Kč 

6 727 000 Kč 

5 453 000 Kč 

4 921 000 Kč 

4 171 000 Kč

3 381 000 Kč

3 051 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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6

140.6 m2

843.1 m3

172.0 m2

111.2 m2

7.860 m

38°

.......

2 x 5

184.6 m2

1.193 m3

2 x 131.4 m2

2 x 85.0 m2

7.800 m

30°

5

147.8 m2

825.6 m3

165.8 m2

89.4 m2

7.295 m

35°

[plocha 98.6 m2]

[plocha 71.4 m2]

[plocha 2 x 65.6 m2]

[plocha 96.2 m2]

[plocha 117.9 m2]

[plocha 2 x 70.7 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 059 000 Kč 

4 121 000 Kč 

5 834 000 Kč 

5 638 000 Kč 

5 723 000 Kč 

8 103 000 Kč 

3 496 000 Kč

3 548 000 Kč

5 024 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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.......
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5

99.2 m2

703.5 m3

135.4 m2

88.1 m2

8.210 m

15°

2 x 3

174.9 m2

1188.5 m3

2 x 101.4 m2

2 x 54.8 m2

8.000 m

33°

5

107.8 m2

670.0 m3

155.6 m2

97.8 m2

7.545 m

18°

[plocha 2 x 59.0 m2]

[plocha 2 x 67.3 m2]

[plocha 72.0 m2]

[plocha 73.7 m2]

[plocha 92.8 m2]
[plocha 78.0 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

5 826 000 Kč 

3 212 000 Kč

3 240 000 Kč

8 091 000 Kč 

4 461 000 Kč

4 500 000 Kč

5 016 000 Kč

2 766 000 Kč

2 790 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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5

87.3 m2

641.3 m3

128.1 m2

76.8 m2

7.500 m

8°

4

80.3 m2

553.7 m3

116.4 m2

66.2 m2

6.870 m

8°

4

78.3 m2

635.1 m3

129.8 m2

79.4 m2

7.750 m

15°, 20°

[plocha 75.0 m2]

[plocha 66.9 m2]

[plocha 64.5 m2]

[plocha 65.5 m2]

[plocha 63.9 m2][plocha 62.0 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 994 000 Kč

2 753 000 Kč

2 976 000 Kč

4 159 000 Kč

3 823 000 Kč

4 134 000 Kč

2 579 000 Kč

2 370 000 Kč

2 563 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ



[plocha 116.8 m2]

[plocha 85.0 m2]

[plocha 86.6 m2]

[plocha 59.8 m2]
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4

139.8 m2

759.3 m3

165.1 m2

100.4 m2

6.995 m

8°

4

111.6 m2

650.8 m3

136.9 m2

68.4 m2

6.940 m

8°

5

97.0 m2

829.4 m3

181.8 m2

90.1 m2

6.905 m

8° [plocha 79.3 m2]

[plocha 34.2 m2]

[plocha 78.2 m2]

SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 018 000 Kč

3 645 000 Kč

4 049 000 Kč

4 192 000 Kč

5 062 000 Kč

5 624 000 Kč

2 599 000 Kč

3 138 000 Kč

3 487 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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79.0 m2

458.9 m3

112.2 m2

76.7 m2

7.200 m

35°

.......

5

78.8 m2

620.9 m3

147.4 m2

89.0 m2

7.500 m

35°a

.......

5

88.3 m2

537.6 m3

120.9 m2

77.5 m2

7.520 m

35°

[plocha 59.5 m2][plocha 60.8 m2]

[plocha 57.3 m2] [plocha 30.1 m2]

[plocha 61.1 m2]

SUTERÉN

[plocha 70.3 m2][plocha 65.7 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 127 000 Kč

3 267 000 Kč

2 758 000 Kč

2 954 000 Kč

4 538 000 Kč

3 831 000 Kč

1 831 000 Kč

2 814 000 Kč

2 375 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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.......
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5

86.7 m2

634.6 m3

153.6 m2

78.0 m2

7.500 m

35°

4

82.9 m2

504.2 m3

119.9 m2

71.1 m2

7.345 m

35°

.......

4

113.0 m2

660.6 m3

139.7 m2

89.2 m2

7.355 m

38°

[plocha 65.8 m2]

[plocha 65.0 m2]

[plocha 70.0 m2][plocha 62.1 m2]

[plocha 33.1 m2]SUTERÉN

[plocha 83.8 m2][plocha 80.4 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 513 000 Kč

3 111 000 Kč 

3 197 000 Kč 

3 490 000 Kč

4 321 000 Kč 

4 440 000 Kč 

2 164 000 Kč

2 679 000 Kč

2 753 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ



[plocha 78.7 m2]

[plocha 75.8 m2]

[plocha 78.1 m2]

[plocha 70.6 m2]

[plocha 58.7 m2]

[plocha 32.9 m2]

SUTERÉN

SUTERÉN
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5

93.0 m2

711.2 m3

169.9 m2

89.8 m2

7.560 m

35°

6

104.1 m2

828.5 m3

210.4 m2

100.4 m2

7.100 m

35°

.......

4

80.9 m2

521.4 m3

120.2 m2

75.4 m2

7.435 m

35°

[plocha 59.9 m2]

[plocha 64.5 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 545 000 Kč 

4 052 000 Kč 

2 419 000 Kč 

4 923 000 Kč 

5 628 000 Kč 

3 360 000 Kč 

3 052 000 Kč

3 489 000 Kč

2 083 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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.......

.......

4

87.6 m2

484.3 m3

114.9 m2

69.0 m2

7.025 m

35°

4

70.9 m2

546.3 m3

133.0 m2

57.5 m2

6.870 m

38°

.......

5

96.6 m2

554.9 m3

133.7 m2

80.4 m2

6.930 m

35°

[plocha 50.9 m2]

[plocha 66.4 m2]

[plocha 31.9 m2][plocha 53.2 m2]

[plocha 59.9 m2]

SUTERÉN

[plocha 84.6 m2]

[plocha 70.1 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 897 000 Kč 

2 261 000 Kč 

2 573 000 Kč 

4 023 000 Kč 

3 140 000 Kč 

3 573 000 Kč 

2 494 000 Kč

1 947 000 Kč

2 215 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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4

89.5 m2

716.1 m3

169.2 m2

83.4 m2

7.250 m

35°

4

92.7 m2

584.2 m3

127.5 m2

77.0 m2

7.900 m

40°

.......

4

94.0 m2

744.0 m3

157.0 m2

71.0 m2

6.870 m

38°

[plocha 69.1 m2]

[plocha 70.8 m2]

[plocha 37.6 m2]
SUTERÉN

[plocha 68.5 m2]

[plocha 71.1 m2]

[plocha 62.3 m2]

[plocha 64.7 m2]

[plocha 65.1 m2]SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 545 000 Kč 

2 712 000 Kč 

3 767 000 Kč 

4 924 000 Kč 

3 766 000 Kč 

5 232 000 Kč 

3 053 000 Kč

2 335 000 Kč

3 244 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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3

92.3 m2

683.0 m3

156.0 m2

71.5 m2

7.605 m

40°

5

100.2 m2

610.9 m3

136.7 m2

98.0 m2

8.005 m

38°

[plocha 58.7 m2][plocha 62.2 m2]

[plocha 42.8 m2]SUTERÉN

.......

4

92.0 m2

513.3 m3

117.8 m2

76.3 m2

7.140 m

35°

[plocha 69.4 m2][plocha 60.4 m2]

[plocha 73.4 m2] [plocha 73.0 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 543 000 Kč 

2 832 000 Kč 

2 467 000 Kč 

4 921 000 Kč 

3 934 000 Kč 

3 426 000 Kč 

3 051 000 Kč

2 439 000 Kč

2 124 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ
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4

119.0 m2

861.1 m3

209.2 m2

74.9 m2

7.725 m

35°

4

134.8 m2

979.0 m3

221.0 m2

86.4 m2

6.930 m

35°
[plocha 79.8 m2]

[plocha 100.8 m2]

SUTERÉN[plocha 79.0 m2]

[plocha 73.9 m2] [plocha 73.9 m2]
SUTERÉN

[plocha 78.9 m2]

.......

5

113.7 m2

890.0 m3

219.4 m2

85.2 m2

7.690 m

38°[plocha 77.9 m2][plocha 77.6 m2]

[plocha 75.1 m2]

SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 690 000 Kč 

4 527 000 Kč 

4 617 000 Kč 

6 514 000 Kč 

6 287 000 Kč 

6 413 000 Kč 

4 039 000 Kč

3 898 000 Kč

3 976 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechyPOSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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5

160.2 m2

911.1 m3

200.7 m2

121.1 m2

8.185 m

38°

5

115.1 m2

920.0 m3

245.0 m2

97.8 m2

7.180 m

35°

[plocha 116.2 m2]

[plocha 77.9 m2]

[plocha 111.6 m2]

[plocha 95.0 m2][plocha 90.1 m2]SUTERÉN

....... [plocha 105.2 m2]

[plocha 101.9 m2]

[plocha 55.8 m2]
SUTERÉN

6

127.3 m2

1018.0 m3

250.2 m2

120.2 m2

8.240 m

38°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 231 000 Kč 

4 748 000 Kč 

4 918 000 Kč 

5 876 000 Kč 

6 594 000 Kč 

6 831 000 Kč 

3 643 000 Kč

4 088 000 Kč

4 235 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy
POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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6

124.8 m2

964.0 m3

238.4 m2

114.8 m2

7.405 m

30°

6

136.4 m2

1040.8 m3

244.6 m2

111.1 m2

7.490 m

38°

[plocha 93.4 m2]

[plocha 84.6 m2]

[plocha 95.4 m2]

[plocha 71.3 m2]

[plocha 63.1 m2]

[plocha 101.6 m2]

SUTERÉN

SUTERÉN

.......

4

177.1 m2

1185.0 m3

257.1 m2

92.3 m2

7.615 m

35°

[plocha 94.8 m2][plocha 107.7 m2] [plocha 75.5 m2]SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 658 000 Kč 

5 032 000 Kč 

5 445 000 Kč 

6 469 000 Kč 

6 989 000 Kč 

7 562 000 Kč 

4 011 000 Kč

4 333 000 Kč

4 688 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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5

120.0 m2

1 056.4 m3

231.9 m2

102.0 m2

7.985 m

38°

6

152.3 m2

1198.6 m3

274.4 m2

122.8 m2

8.175 m

38°

[plocha 107.7 m2]

[plocha 126.8 m2]

[plocha 94.8 m2]

[plocha 117.5 m2]

[plocha 75.5 m2]

[plocha 66.4 m2]

SUTERÉN

SUTERÉN

.......

5

176.07 m2

1230.0 m3

243.4 m2

105.2 m2

7.515 m

35°

[plocha 68.2 m2]

[plocha 128.6 m2]

[plocha 85.9 m2]
SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

5 386 000 Kč 

5 495 000 Kč 

5 637 000 Kč 

7 480 000 Kč 

7 632 000 Kč 

7 829 000 Kč 

4 638 000 Kč

4 732 000 Kč

4 854 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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6

159.4 m2

1 378.1 m3

318.5 m2

170.6 m2

8.050 m

36°

6

196.9 m2

1515.0 m3

371.5 m2

163.9 m2

7.965 m

30°

[plocha 145.0 m2]

[plocha 140.8 m2]

[plocha 72.9 m2]

[plocha 130.3 m2]

[plocha 150.3 m2]

SUTERÉN

[plocha 102.7 m2]
SUTERÉN

.......

[plocha 90.2 m2]

[plocha 133.4 m2]

[plocha 87.7 m2]
SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

5 846 000 Kč 

6 242 000 Kč 

5 980 000 Kč 

8 120 000 Kč 

8 670 000 Kč 

8 306 000 Kč 

5 034 000 Kč

5 375 000 Kč

5 150 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

5

171.2 m2

1247.0 m3

261.0 m2

104.1 m2

7.490 m

30°

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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7

241.8 m2

1507.0 m3

325.5 m2

158.7 m2

7.280 m

30°

5

110.8 m2

716.9 m3

167.0 m2

117.1 m2

7.390 m

40°

[plocha 86.9 m2][plocha 85.3 m2]

[plocha 127.3 m2]

[plocha 160.5 m2]

[plocha 80.6 m2]
SUTERÉN

.......

5

100.8 m2

664.5 m3

145.7 m2

80.3 m2

7.145 m

42°

[plocha 76.5 m2]

[plocha 82.2 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

6 250 000 Kč

3 471 000 Kč 

3 326 000 Kč 

8 680 000 Kč 

4 821 000 Kč 

4 620 000 Kč 

5 382 000 Kč 

2 989 000 Kč

2 864 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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5

164.0 m2

1 320.0 m3

269.6 m2

116.3 m2

7.590 m

30°

5

139.3 m2

1027.0 m3

242.4 m2

82.8 m2

8.400 m

35°
[plocha 82.6 m2]

[plocha 75.5 m2]

[plocha 97.2 m2]

[plocha 133.3 m2]

[plocha 79.3 m2]SUTERÉN

[plocha 93.1 m2]
SUTERÉN

.......

5

133.6 m2

779.2 m3

179.1 m2

120.0 m2

7.150 m

20°, 37°

[plocha 105.3 m2][plocha 92.2 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

5 010 000 Kč 

6 440 000 Kč 

3 617 000 Kč 

6 959 000 Kč 

8 944 000 Kč 

5 024 000 Kč 

4 315 000 Kč

5 545 000 Kč

3 115 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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4

85.3 m2

438.3 m3

100.3 m2

60.8 m2

7.270 m

38°

[plocha 52.4 m2][plocha 52.2 m2]

[plocha 111.0 m2][plocha 118.4 m2]

[plocha 77.3 m2]

.......

[plocha 71.9 m2]

5

94.0 m2

604.2 m3

129.2 m2

86.7 m2

7.740 m

40°

8

145.1 m2

968.2 m3

219.6 m2

157.8 m2

7.860 m

25°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

7 245 000 Kč 

2 657 000 Kč 

2 772 000 Kč 

10 062 000 Kč 

3 690 000 Kč 

3 850 000 Kč 

6 238 000 Kč

2 288 000 Kč

2 387 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

PŘÍZEMÍ
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5

102.3 m2

592.6 m3

130.6 m2

82.4 m2

7.360 m

38°

5

87.4 m2

541.4 m3

110.6 m2

69.6 m2

7.260 m

38°

[plocha 64.5 m2]

[plocha 67.6 m2]

[plocha 71.5 m2]

[plocha 58.7 m2]

.......
[plocha 90.6 m2][plocha 79.9 m2]

5

99.3 m2

646.7 m3

135.4 m2

87.8 m2

7.690 m

38°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 707 000 Kč 

2 664 000 Kč 

3 115 000 Kč 

3 760 000 Kč 

3 700 000 Kč 

4 326 000 Kč 

2 331 000 Kč

2 294 000 Kč

2 682 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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3

54.3 m2

322.2 m3

72.3 m2

44.2 m2

7.420 m

40°

5

109.0 m2

458.9 m3

130.0 m2

79.7 m2

7.170 m

38°

[plocha 71.7 m2]

[plocha 38.0 m2]

[plocha 73.1 m2]

[plocha 39.1 m2]

[plocha 57.5 m2]

[plocha 60.3 m2]

.......

5

77.6 m2

493.2 m3

113.5 m2

67.9 m2

7.850 m

40°

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 088 000 Kč 

1 505 000 Kč 

2 601 000 Kč 

4 289 000 Kč 

2 090 000 Kč 

3 613 000 Kč 

2 659 000 Kč

1 296 000 Kč

2 240 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy
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5

68.1 m2

474.4 m3

103.2 m2

68.4 m2

7.350 m

35°

5

88.5 m2

611.4 m3

129.1 m2

79.7 m2

7.760 m

38°

5

90.0 m2

603.7 m3

136.1 m2

83.8 m2

7.635 m

35°

[plocha 64.0 m2]

[plocha 57.7 m2]

[plocha 65.1 m2]

[plocha 54.5 m2]

[plocha 72.8 m2][plocha 68.8 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 428 000 Kč

2 956 000 Kč

2 895 000 Kč

3 372 000 Kč

4 106 000 Kč

4 021 000 Kč

2 091 000 Kč

2 546 000 Kč

2 493 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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5

112.3 m2

770.6 m3

137.2 m2

81.7 m2

8.810 m

30°, 15°

6

117.3 m2

815.1 m3

161.3 m2

101.8 m2

8.440 m

30°, 15°

4

98.8 m2

682.4 m3

134.4 m2

82.9 m2

8.515 m

33°

[plocha 85.6 m2] [plocha 96.2 m2]

[plocha 96.5 m2]

[plocha 93.5 m2]

[plocha 70.6 m2][plocha 81.7 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 576 000 Kč

3 784 000 Kč

3 167 000 Kč

4 966 000 Kč

5 256 000 Kč

4 399 000 Kč

3 079 000 Kč

3 259 000 Kč

2 727 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

PŘÍZEMÍ POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ



[plocha 96.5 m2]

[plocha 93.5 m2]
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5

100.4 m2

679.6 m3

133.9 m2

74.0 m2

7.860 m

33°, 38°

5

100.4 m2

700.3 m3

135.8 m2

73.5 m2

8.390 m

33°, 38°

4

89.5 m2

597.8 m3

102.8 m2

58.4 m2

8.000 m

33°

[plocha 75.3 m2]

[plocha 73.4 m2]

[plocha 80.8 m2]

[plocha 83.0 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 772 000 Kč

3 161 000 Kč

3 074 000 Kč

3 850 000 Kč

4 390 000 Kč

4 270 000 Kč

2 387 000 Kč

2 722 000 Kč

2 647 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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5

100.4 m2

683.4 m3

137.7 m2

76.0 m2

8.240 m

33°, 38°

.......

.......

5

100.4 m2

668.5 m3

138.3 m2

76.5 m2

7.755 m

33°, 38°

5

126.2 m2

650.5 m3

127.0 m2

80.3 m2

7.030 m

15°   

[plocha 76.2 m2][plocha 82.2 m2]

[plocha 78.3 m2][plocha 82.2 m2]

[plocha 47.3 m2][plocha 79.7 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 206 000 Kč

3 158 000 Kč

3 021 000 Kč

4 453 000 Kč

4 386 000 Kč

4 196 000 Kč

2 761 000 Kč

2 719 000 Kč

2 602 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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4

109.3 m2

686.4 m3

127.0 m2

82.4 m2

6.920 m

17°

5

123.1 m2

737.3 m3

130.2 m2

88.4 m2

7.325 m

20°

5

123.6 m2

637.6 m3

139.0 m2

96.4 m2

6.680 m

15°

[plocha 90.2 m2]

[plocha 50.7 m2]

[plocha 74.5 m2]

[plocha 79.5 m2]

[plocha 83.6 m2] [plocha 62.9 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 186 000 Kč

3 423 000 Kč

2 963 000 Kč

4 425 000 Kč

4 754 000 Kč

4 115 000 Kč

2 744 000 Kč

2 947 000 Kč

2 551 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ PŘÍZEMÍ
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5

129.6 m2

684.4 m3

129.1 m2

85.2 m2

7.175 m

15°

.......

5

109.5 m2

735.2 m3

133.1 m2

81.1 m2

8.000 m

25°

.......

6

103.2 m2

641.7 m3

134.9 m2

92.6 m2

7.650 m

38°

[plocha 95.6 m2]

[plocha 88.3 m2]

[plocha 51.5 m2]

[plocha 65.3 m2]

[plocha 83.6 m2]

[plocha 79.2 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 177 000 Kč

3 414 000 Kč

3 046 000 Kč

4 412 000 Kč

4 741 000 Kč

4 230 000 Kč

2 735 000 Kč

2 939 000 Kč

2 623 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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49.0 m2

292.7 m3

65.8 m2

36.4 m2

7.260 m

38°

4

79.4 m2

524.5 m3

117.5 m2

66.0 m2

7.120 m

35°

6

105.0 m2

678.2 m3

154.0 m2

98.4 m2

7.285 m

19°, 40°

[plocha 33.9 m2]

[plocha 35.9 m2]

[plocha 75.1 m2][plocha 82.4 m2]

[plocha 61.9 m2] [plocha 66.2 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

1 538 000 Kč

2 434 000 Kč

3 153 000 Kč

2 136 000 Kč

3 380 000 Kč

4 379 000 Kč

1 324 000 Kč

2 096 000 Kč

2 715 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ PŘÍZEMÍ
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4

88.7 m2

534.0 m3

132.8 m2

79.3 m2

7.060 m

35°

4

76.5 m2

707.2 m3

147.5 m2

74.0 m2

7.080 m

38°

4

79.2 m2

710.0 m3

153.7 m2

92.8 m2

7.845 m

38°

[plocha 69.0 m2]

[plocha 71.3 m2]

[plocha 53.2 m2]

[plocha 58.5 m2][plocha 55.5 m2] SUTERÉN

[plocha 63.8 m2]

[plocha 44.1 m2] [plocha 73.2 m2]SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 570 000 Kč

3 391 000 Kč

3 938 000 Kč

3 570 000 Kč

4 710 000 Kč

5 470 000 Kč

2 213 000 Kč

2 920 000 Kč

3 391 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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5

90.0 m2

701.0 m3

171.0 m2

92.9 m2

7.490 m

35°

4

82.8 m2

491.5 m3

122.4 m2

84.9 m2

6.970 m

35°

.......

4

91.3 m2

548.8 m3

127.9 m2

74.1 m2

7.845 m

38°

[plocha 128.6 m2][plocha 68.2 m2] [plocha 85.9 m2]suterén

[plocha 62.1 m2][plocha 68.1 m2]

[plocha 64.9 m2]

[plocha 62.7 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 118 000 Kč

2 357 000 Kč

2 621 000 Kč

4 330 000 Kč

3 273 000 Kč

3 640 000 Kč

2 685 000 Kč

2 029 000 Kč

2 257 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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.......

.......

5

90.9 m2

551.7 m3

123.3 m2

81.9 m2

7.630 m

35°

4

89.3 m2

575.1 m3

118.2 m2

73.9 m2

7.850 m

38°

[plocha 62.5 m2][plocha 65.5 m2]

.......

5

97.4 m2

660.0 m3

182.4 m2

91.4 m2

7.850 m

38°

[plocha 64.4 m2][plocha 72.5 m2]

[plocha 73.4 m2]

[plocha 75.2 m2]

[plocha 39.0 m2]SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 559 000 Kč

3 017 000 Kč

3 384 000 Kč

3 554 000 Kč

4 190 000 Kč

4 700 000 Kč

2 203 000 Kč

2 598 000 Kč

2 914 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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5

126.4 m2

1 024.0 m3

221.9 m2

102.7 m2

7.425 m

38°

5

100.0 m2

635.4 m3

150.7 m2

91.3 m2

7.070 m

38°

[plocha 97.9 m2]

[plocha 99.2 m2]
[plocha 50.9 m2]SUTERÉN

.......

6

120.6 m2

773.8 m3

162.2 m2

89.1 m2

7.455 m

38°

[plocha 98.4 m2]

[plocha 78.1 m2]

[plocha 91.8 m2]

[plocha 79.9 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 899 000 Kč 

2 949 000 Kč 

3 907 000 Kč 

6 804 000 Kč 

4 096 000 Kč 

5 426 000 Kč 

4 218 000 Kč

2 540 000 Kč

3 364 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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.......

.......

6

110.3 m2

840.3 m3

202.5 m2

113.2 m2

7.850 m

35°

4

95.6 m2

598.5 m3

137.3 m2

74.3 m2

7.470 m

35°

[plocha 71.3 m2][plocha 69.7 m2]

.......

5

103.0 m2

666.6 m3

139.7 m2

76.9 m2

7.560 m

38°

[plocha 92.7 m2][plocha 82.3 m2] [plocha 43.2 m2]SUTERÉN

[plocha 79.5 m2]
[plocha 73.5 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 901 000 Kč

3 298 000 Kč

3 095 000 Kč

5 418 000 Kč

4 580 000 Kč

4 299 000 Kč

3 359 000 Kč

2 840 000 Kč

2 665 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
PŘÍZEMÍ
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6

115.1 m2

928.2 m3

224.3 m2

98.3 m2

7.250 m

38°

5

88.0 m2

560.0 m3

133.7 m2

87.1 m2

7.290 m

35°

5

94.5 m2

613.8 m3

143.5 m2

102.2 m2

7.750 m

38°

[plocha 93.0 m2]

[plocha 71.8 m2]

[plocha 91.7 m2]

[plocha 67.8 m2]

SUTERÉN
[plocha 49.9 m2]

[plocha 79.6 m2][plocha 73.2 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 555 000 Kč

2 601 000 Kč

3 104 000 Kč

6 327 000 Kč

3 612 000 Kč

4 311 000 Kč

3 923 000 Kč

2 239 000 Kč

2 673 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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6

99.8 m2

670.5 m3

155.3 m2

112.5 m2

7.225 m

38°

6

103.8 m2

652.6 m3

143.0 m2

93.4 m2

7.305 m

32°

6

103.1 m2

663.4 m3

139.4 m2

98.3 m2

7.200 m

35°

[plocha 83.3 m2][plocha 81.5 m2]

[plocha 84.0 m2]

[plocha 89.0 m2]

[plocha 80.8 m2]

[plocha 83.6 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 112 000 Kč

3 000 000 Kč

3 262 000 Kč

4 322 000 Kč

4 167 000 Kč

4 531 000 Kč

2 680 000 Kč

2 584 000 Kč

2 809 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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6

111.0 m2

779.8 m3

151.1 m2

90.0 m2

8.600 m

38°

5

86.3 m2

593.0 m3

132.3 m2

89.3 m2

7.760 m

38°

5

95.6 m2

749.0 m3

176.4 m2

100.9 m2

7.135 m

38°

[plocha 86.0 m2]

[plocha 87.8 m2]

[plocha 68.0 m2][plocha 69.0 m2]

[plocha 78.1 m2]

[plocha 75.1 m2]

SUTERÉN
[plocha 30.4 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 618 000 Kč

3 687 000 Kč

2 754 000 Kč

5 025 000 Kč

5 121 000 Kč

3 825 000 Kč

3 116 000 Kč

3 175 000 Kč

2 372 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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.......

.......

.......

5

94.8 m2

567.4 m3

123.6 m2

83.6 m2

7.490 m

40°

5

106.8 m2

592.0 m3

134.6 m2

80.2 m2

7.180 m

38°

5

87.6 m2

574.1 m3

131.2 m2

80.4 m2

7.180 m

38°

[plocha 67.1 m2][plocha 71.8 m2]

[plocha 67.8 m2]

[plocha 56.1 m2]

[plocha 67.7 m2]

[plocha 67.6 m2]

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

2 749 000 Kč

2 680 000 Kč

2 633 000 Kč

3 818 000 Kč

3 722 000 Kč

3 657 000 Kč

2 367 000 Kč

2 308 000 Kč

2 267 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ
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5

122.5 m2

766.5 m3

183.6 m2

119.5 m2

6.945 m

38°

4

80.9 m2

644.9 m3

156.1 m2

76.1 m2

7.750 m

38°

4

98.2 m2

765.5 m3

193.1 m2

104.5 m2

7.030 m

40°

[plocha 81.9 m2][plocha 101.7 m2]

[plocha 65.5 m2]

[plocha 34.5 m2]

[plocha 62.4 m2]

SUTERÉN

[plocha 77.4 m2][plocha 78.5 m2]

[plocha 45.3 m2]
SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

3 562 000 Kč

3 375 000 Kč

3 859 000 Kč

4 947 000 Kč

4 687 000 Kč

5 360 000 Kč

3 067 000 Kč

2 906 000 Kč

3 323 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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6

105.1 m2

589.6 m3

147.8 m2

103.6 m2

7.450 m

35°

4

88.1 m2

657.0 m3

124.7 m2

77.9 m2

8.035 m

38°

4

113.0 m2

827.0 m3

199.3 m2

101.4 m2

7.350 m

40°

[plocha 75.9 m2][plocha 77.3 m2]

[plocha 76.2 m2][plocha 69.3 m2]

[plocha 85.6 m2]

[plocha 92.3 m2]

[plocha 50.8 m2]SUTERÉN

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

2 967 000 Kč

3 195 000 Kč

4 192 000 Kč

4 121 000 Kč

4 437 000 Kč

5 822 000 Kč

2 555 000 Kč

2 751 000 Kč

3 610 000 Kč

POSCHODÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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5

120.0 m2

957.3 m3

244.2 m2

105.2 m2

7.500 m

38°

4

106.8 m2

850.0 m3

208.4 m2

101.2 m2

7.205 m

38°

5

138.1 m2

1046.0 m3

223.9 m2

117.7 m2

7.650 m

38°

[plocha 93.5 m2][plocha 93.8 m2][plocha 58.5 m2]SUTERÉN

[plocha 74.4 m2] [plocha 52.4 m2]
[plocha 85.1 m2]

SUTERÉN

[plocha 109.8 m2]
[plocha 108.8 m2]

[plocha 43.7 m2]SUTERÉN

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

4 588 000 Kč

4 136 000 Kč

5 460 000 Kč

6 372 000 Kč

5 745 000 Kč

7 583 000 Kč

3 951 000 Kč

3 562 000 Kč

4 701 000 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
PŘÍZEMÍ
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5

128.6 m2

1 041.0 m3

248.7 m2

92.7 m2

7.140 m

35°

5

101.5  m2

627.2 m3

149.8 m2

89.2 m2

7.275 m

35°

6

180.8 m2

1524.8 m3

344.8 m2

165.5 m2

8.100 m

37°

[plocha 105.2 m2] [plocha 72.0 m2]
[plocha 101.3 m2]

SUTERÉN

[plocha 84.1 m2][plocha 76.9 m2]

[plocha 151.8 m2]

[plocha 142.6 m2]

[plocha 1006.5 m2]
SUTERÉN

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

5 409 000 Kč

3 128 000 Kč

7 883 000 Kč

7 513 000 Kč

4 344 000 Kč

10 948 000 Kč

4 658 000 Kč

2 693 000 Kč

6 788 000 Kč

POSCHODÍ
PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ
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136.0 m2

924.4 m3

181.2 m2

119.2 m2

7.410 m

30°

6

190.1 m2

1069.8 m3

206.2 m2

104.8 m2

8.115 m

35°

3

60.0 m2

379.0 m3

95.0 m2

72.2 m2

6.630 m

42°

[plocha 96.6 m2][plocha 100.1 m2]

[plocha 43.8 m2][plocha 51.1 m2]

[plocha 131.3 m2][plocha 133.3 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

4 555 000 Kč

4 972 000 Kč

1 760 000 Kč

6 326 000 Kč

6 906 000 Kč

2 444 000 Kč

3 922 000 Kč

4 282 000 Kč

1 515 000 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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5

99.7 m2

623.5 m3

159.0 m2

100.9 m2

6.980 m

40°

5

78.8 m2

511.4 m3

127.6 m2

91.8 m2

6.915 m

40°

5

135.0 m2

1107.3 m3

208.9 m2

108.1 m2

7.945 m

38°

[plocha 86.3 m2]

[plocha 84.0 m2]

[plocha 76.9 m2]

[plocha 85.4 m2][plocha 114.3 m2] SUTERÉN

[plocha 61.0 m2][plocha 66.6 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

2 893 000 Kč

2 373 000 Kč

5 927 000 Kč

4 018 000 Kč

3 296 000 Kč

8 232 000 Kč

2 491 000 Kč

2 044 000 Kč

5 104 000 Kč

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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5

220.4 m2

1286.0 m3

243.4 m2

115.9 m2

8.325 m

35°

5

225.7 m2

1620.0 m3

377.6 m2

174.0 m2

7.640 m

30°

9

291.5 m2

2969.7 m3

616.0 m2

288.7 m2

10.33 m

37°

[plocha 106.5 m2][plocha 162.7 m2]

[plocha 123.2 m2][plocha 172.5 m2][plocha 113.2 m2]SUTERÉN

[plocha 123.2 m2][plocha 113.2 m2] [plocha 172.5 m2]SUTERÉN

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

5 972 000 Kč

8 732 000 Kč

9 792 000 Kč

8 295 000 Kč

12 128 000 Kč

13 600 000 Kč

5 143 000 Kč

7 519 000 Kč

8 432 000 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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5

168.6 m2

1425.0 m3

335.5 m2

119.7 m2

7.180 m

30°, 18°

6

202.0 m2

1275.1 m3

254.9 m2

183.7 m2

7.990 m

35°

5

92.4 m2

601.5 m3

134.3 m2

85.6 m2

7.825 m

45°

[plocha 116.1 m2][plocha 133.9 m2]

[plocha 100.0 m2]SUTERÉN

[plocha 70.2 m2][plocha 65.7 m2]

[plocha 148.2 m2][plocha 158.6 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

6 618 000 Kč

5 921 000 Kč

2 772 000 Kč

9 191 000 Kč

8 224 000 Kč

3 850 000 Kč

5 698 000 Kč

5 099 000 Kč

2 387 000 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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4

96.3 m2

625.6 m3

128.2 m2

85.6 m2

7.675 m

45°

6

190.0 m2

1409.5 m3

273.9 m2

130.2 m2

8.475 m

40°

6

208.3 m2

1488.1 m3

361.6 m2

148.7 m2

7.805 m

31°

[plocha 74.4 m2]

[plocha 85.1 m2]

[plocha 64.1 m2]

[plocha 134.2 m2]

SUTERÉN

[plocha 145.6 m2]

[plocha 162.4 m2]

[plocha 88.5 m2]
SUTERÉN

[plocha 160.4 m2]

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

2 815 000 Kč

7 799 000 Kč

8 583 000 Kč

3 910 000 Kč

10 832 000 Kč

11 921 000 Kč

2 424 000 Kč

6 716 000 Kč

7 391 000 Kč

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ
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6

128.1 m2

1140.0 m3

305.5 m2

119.9 m2

6.975 m

17° 

5

175.8 m2

1377.0 m3

313.3 m2

153.4 m2

7.205 m

17°

4

94.8 m2

837.6 m3

216.5 m2

99.1 m2

7.600 m

35° 

[plocha 105.8 m2]

[plocha 102.4 m2]
SUTERÉN

[plocha 99.7 m2]

[plocha 147.9 m2]

[plocha 130.7 m2]

[plocha 83.2 m2]
SUTERÉN

[plocha 76.6 m2][plocha 76.1 m2][plocha 72.8 m2]SUTERÉN

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

7 190 000 Kč

8 375 000 Kč

4 695 000 Kč

9 986 000 Kč

11 632 000 Kč

6 521 000 Kč

6 191 000 Kč

7 212 000 Kč

4 043 000 Kč

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍ

PŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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4

95.8 m2

890.0 m3

220.2 m2

86.0 m2

7.860 m

36°

4

91.8 m2

825.4 m3

204.6 m2

83.5 m2

7.050 m

30°

4

111.8 m2

997.8 m3

258.5 m2

98.8 m2

7.320 m

30°

[plocha 70.1 m2] [plocha 75.3 m2][plocha 70.6 m2] SUTERÉN

[plocha 74.0 m2][plocha 75.5 m2] [plocha 76.2 m2]SUTERÉN

[plocha 95.7 m2] [plocha 88.4 m2][plocha 89.7 m2] SUTERÉN

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

Všechny ceny jsou s DPH

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

4 623 000 Kč

4 484 000 Kč

5 116 000 Kč

6 421 000 Kč

6 228 000 Kč

7 106 000 Kč

3 981 000 Kč

3 861 000 Kč

4 406 000 Kč

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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5

98.6 m2

825.6 m3

208.3 m2

113.1 m2

7.130 m

35°

6

120.9 m2

1 102.7 m3

217.4 m2

94.8 m2

7.385 m

35°

6

126.0 m2

1 133.0 m3

265.3 m2

132.1 m2

7.780 m

30°

[plocha 70.8 m2][plocha 75.4 m2][plocha 100.4 m2]SUTERÉN

[plocha 74.1 m2][plocha 61.1 m2] [plocha 79.2 m2]SUTERÉN

[plocha 105.7 m2][plocha 103.8 m2][plocha 65.8 m2]SUTERÉN

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

46 590 Kč

46 590 Kč

46 590 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD

DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ

CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

4 479 000 Kč

5 194 000 Kč

5 319 000 Kč

6 221 000 Kč

7 214 000 Kč

7 388 000 Kč

3 857 000 Kč

4 473 000 Kč

4 581 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

obytné místnosti

zastavěná plocha

obestavěný prostor

celková užitková plocha

celková obytná plocha

výška hřebene střechy od ±0

sklon střechy

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ

POSCHODÍPŘÍZEMÍ
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INZERTNÍ 
ČÁST
INZERCE SE STAVEBNÍ TÉMATIKOU
INSPIRACE PRO VAŠI STAVBU







A co si pod moderní 

ABB-free@home®. Inteligentní elektroinstalace – 
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www.tondach.cz
www.wienerberger.cz

Mistři pokládají 
Tondach

Řešení pro šikmé střechy

Moderní taška a poctivá 
práce pro váš dům.
Krásná střecha z pravé pálené tašky je výrazným 
architektonickým dílem, ve kterém se snoubí poctivá 
práce mistrů řemesla a kvalitních střešních materiálů 
s výbornými užitkovými vlastnostmi. Moderní střecha 
Tondach dodá vašemu domu styl a eleganci. Její 
funkčnost, barevnost ani krása se po dlouhá léta 
užívání nezmění.



Zdravý domov. 
Automaticky. Dostupně
Až 90 % času trávíme uvnitř budov*. Dopřejte si příjemné klima, dostatek denního 

světla a čerstvého vzduchu prostřednictvím dálkově ovládaných střešních oken, 
světlíků a rolet VELUX. Systém VELUX ACTIVE je navíc dokáže ovládat a pomocí 

senzorů udržovat zdravý domov – zcela automaticky.

*Healthy Homes Barometer 2017

Inteligentní 
ochrana před 
horkem

Denní větrání 

Větrání 
s využitím 
senzoru

HomeKit je ochranná známka společnosti Apple 
Inc. App Store je servisní značka společnosti Apple 
Inc.Google Play a logo Google Play jsou ochranné 
známky společnosti Google Inc.

VELUX ACTIVE
Inteligentní systém ovládání 
střešních oken, světlíků, rolet 
a žaluzií VELUX s pomocí chytrých 
senzorů a mobilní aplikace

Dálkově ovládaná 
střešní okna a rolety VELUX



KINGFIRE-PARAT

Protidešťová 
hlava

Prefabrikovaný 
komínový plášť

Těsnící set

Termoizolační tvárnice

Schiedel ABSOLUT
PARAT 18L

Krbový modul 
KINGFIRE
ve 4 designech
(CLASSICO S, 
LINEARE S,
RONDO S, 
GRANDE S)

Schiedel PARAT
doplňuje krbový modul KINGFIRE PARAT

slouží k odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu  
ke krbovému modulu

smontovaný díl systému ABSOLUT v délce až 6 m

eliminace montážních chyb při sestavování z jednotlivých 
komponentů

malé prostorové nároky pro stavbu a montáž

povrchová úprava s různým stupněm fi nalizace (pro in-
teriér i exteriér)

Krbový modul Schiedel KINGFIRE®

uzavřený spotřebič, nezávislý na vzduchu v místnosti

splňuje nejpřísnější ekologické a bezpečnostní předpisy

spalovací vzduch je přiváděn přes tepelně izolovanou 
šachtu připojeným komínem Schiedel Absolut

bezpečný provoz krbového modulu je zaručen souběžně 
s řízeným větráním
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KINGFIRE® LINEARE S

POHODA U PLÁPOLAJÍCÍHO OHNĚ
S minimálními požadavky na prostor

• Unikátní konstrukční řešení v jednom dílu.
Eliminace montážních chyb. Vysoká kvalita zpracování.

• Rychlá výstavba – okamžitě funkční.

• Elegantní řešení – moderní design.

• Vysoká variabilita následné úpravy.

• Úspora až 1 m2 místa v dispozici.

• Patentovaný přechod na komínový systém Schiedel.

KINGFIRE® RONDO S



KINGFIRE-PARAT
KINGFIRE® PARAT
Komín s integrovaným krbem

4 NABÍZENÉ TYPY

CLASSICO S
Klasický design 
s šedými kovovými 
dvířky

LINEARE S
Přímočarý design 
s plnými skleněnými 
černými dvířky

RONDO S
Mírně zaoblená šedá 
dvířka pro ještě větší 
požitek z ohně

GRANDE S
Maximální
spojení
s ohněm

KINGFIRE® RODINA

Více informací a kontakty najdete na www.schiedel.cz.

KINGFIRE® GRANDE S



Užívám si teplo i pohodu.
Po celý rok.

Řešení pro cihelné zdivo

Cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi  
pro příjemné vnitřní klima

V  zimě se ohřát a v  létě si odpočinout v  příjemném 

a zdravém interiéru, je sen, který vám pomohou splnit 

cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi . Tyto cihly vznikly 

spojením dvou přírodních materiálů – cihelného střepu a minerální 

vaty, které navzájem umocňují svůj výkon a skvěle se doplňují ve svých 

tepelně-izolačních vlastnostech. Cihly Porotherm T Profi  jsou velmi 

energeticky úsporné, zajišťují bydlení s ekonomickým provozem a jsou 

vhodné i pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie. 

www.wienerberger.cz


