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Úvod
Výber a zabezpečenie projektu pre stavbu rodinné-
ho domu je súčasne s výberom stavebného pozem-
ku najdôležitejšou etapou rozhodovania, ktorej je 
treba venovať pozornosť a čas. V tejto fáze sa zá-
sadným spôsobom rozhoduje o funkčnosti rodin-
ného domu, o jeho kvalitách, priestorovom rieše-
ní a v neposlednom rade aj o nákladoch na stavbu. 

Už pri výbere a kúpe stavebného pozemku je dobre 
vedieť, aký rodinný dom chceme stavať. Práve preto 
sme pre Vás pripravili nový „Katalóg rodinných do-
mov“. Celkovo Vám predstavujeme viac ako 400 pro-
jektov rodinných domov. K projektu rodinného do-
mu je možné doobjednať projekt samostatne stojacej 
garáže, dvojgaráže alebo prístrešku pre auto. Všetky 
projekty Vám vieme dodať aj v zrkadlovom obraze.

Projekty rodinných domov z našej ponuky sú navrh-
nuté podľa aktuálne platnej legislatívy. Z hľadiska 
primárnej energie je rodinný dom zatriedený do 
energetickej triedy A0.

Pri návšteve našej firmy Vám bezplatne poradíme 
pri výbere projektu rodinného domu s ohľadom 

na veľkosť a orientáciu pozemku na svetové strany. 
Pred objednávkou konkrétneho domu Vám odpo-
rúčame, aby ste si na príslušnom stavebnom úra-
de vyžiadali územnoplánovaciu informáciu „ÚPI“, 
v ktorej sú uvedené podrobné podmienky výstavby 
v danej lokalite. Môže to byť napríklad: koeficient 
zastavanosti, koeficient zelene, odstupové vzdiale-
nosti, maximálna výška strechy, počet parkovacích 
miest a podobne.

Pre kompletnú ponuku našich projektov Vás pozý-
vame na našu internetovú stránku www.prodom.
sk, kde si môžete naše projekty pozrieť aj v zrkad-
lovom obraze spolu s ďalšími dodatočnými informá-
ciami o dome (3d rotácie a vybrané interiéry).

Ak by Vám nevyhovoval náš katalógový projekt, 
radi Vám ho upravíme podľa Vašich požiadaviek 
a predstáv. Ak ste si z našej ponuky nevybrali alebo 
sú dané zmeny projektu veľmi veľké, vypracujeme 
Vám individuálny projekt. K projektu je možné do-
objednať osadenie rodinného domu na pozemok 
a projekty prípojok inžinierskych sietí.

PRODOM spol. s r.o.
Vajnorská 2/E
900 28 Ivanka pri Dunaji
 
IČO: 30777011
IČ DPH: SK2020314373
 
02/50 20 39 11
0903 847 058
 
prodom@prodom.sk
info@prodom.sk

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok    8.00 - 16.00
 
Nájdete nás na sociálny sieťach:
Facebook: @projektyPRODOM
Twitter: @projektyPRODOM



BANSKÁ BYSTRICA 
Kreax spol. s r.o., Ing. arch. Z. Kasáč, J.Cikkera 11, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0905 632 147, 0907 398 543, 
fax: 048/4126163, e-mail: kreaxarc@gmail.com; palkas@gmail.com

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
Ing. G. Paluš, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, tel.: 0948 814 432, e-mail: g.palus@zoznam.sk 
PRR, s.r.o., Ing. Michal Bolfa SNP 645/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou, tel.: 0903 586 751,  
e-mail: michalbolfa@gmail.com

HOLÍČ 
ForB s.r.o., Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, tel.: 0944 128 570 , e-mail: forb@forb.sk

IVANKA PRI DUNAJI 
PRODOM, spol. s r.o., Vajnorská 2/E, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: 02/50203911, 0911 776 244,  
e-mail: prodom@prodom.sk

KEŽMAROK 
Viera Kruliacová, Baštová 1467/18, 060 01 Kežmarok, tel.: 0940 345 609 , e-mail: v.kruliacova@gmail.com

KOŠICE 
VENDA SR, spol. s r.o., Ing. V. Sedlatý, Idanská 39, 040 11 Košice, tel.: 0903 905 339,  
e-mail: venda@tvojebyvanie.sk 
IVIRON, s.r.o., Róbert IVAN PhD., Hroncova 1, 040 01 Košice, tel.: 0911 313 757, e-mail: info@popreal.sk 
ZEN-Zelená energia, Herlianska 59, 040 14 Košice, tel.: 0903 603 599, e-mail: peter.singlar@zen-sk.eu

LEVICE 
JK PROJEKT, s.r.o., Ing. Kúdeľa, Šafárikova 1, 934 01 Levice, tel.: 0903 376 951, e-mail: jkprojekt@jkprojekt.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
JOPAING s.r.o., Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 0905 251 983,  
e-mail: pavlikjozo@post.sk pavlikjozo@gmail.com

MALACKY 
Espro s.r.o., Ing. arch. M. Sládek, Malé námestie 6, 901 01 Malacky, tel.: 0903 342 522, fax: 034/7724821,  
e-mail: sladekpro@gmail.com

MARTIN 
Ľubica Babinská – ĽUBA ,Námestie S.H.Vajanského 1 - budova MÚ Martin, 036 01 Martin, tel.: 0905 960 241,  
e-mail: lubica.babinska@gmail.com 
PRIMA REAL, s.r.o., Kozmonautov 21, 036 01 Martin, tel.: 0907 966 145, e-mail: bujnak@primareal.eu

NITRA 
Ing. K. Singer, Piaristická 1, 949 01 Nitra, tel.: 0904 340 025, e-mail: karcisinger@gmail.com 
Ing. J. Franta, Piaristická 2, 949 01 Nitra, tel.: 037/6542333, 0908 725 573, e-mail: frantajaro@gmail.com 
Ing. arch. J. Chlapečka – PARNAS, Benkova 2, 949 11 Nitra, tel.: 0903 120 706, 0902 203 032,  
e-mail: parnasnitra@parnasnitra.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
Ing. Elena Gašparová-ELIKO, Javorinská 400/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 0903 460 829,0903 224 851, 
e-mail: elena.gasparova@gmail.com 
PROCER s.r.o., Ing. Michal Horák, Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 0944 155 788,  
e-mail: horak@procer.com

NOVÉ ZÁMKY 
TatraReality s.r.o., Marcel Habrman, Podzámska 31, 940 01 Nové Zámky, tel.: 0905 612 104,  
e-mail: habrmanm@gmail.com 
Ing. Jozef Flimel, Jantárová č. 25, 940 01 Nové Zámky, tel.: 0907 480 934, e-mail: flimeljozef2@gmail.com 
ProVilion, s.r.o., Dušan Czuczor, Komárňanská 4295/57, 940 01 Nové Zámky, tel.: 0904 986 865,  
e-mail: provilion@provilion.sk 
Tomáš Galamboš – Galatostav s.r.o., Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky, tel.: +421902403746,  
e-mail: info@galatostav.sk

Obchodné zastúpenia



NOVÝ ŽIVOT 
SAXUM s.r.o., J. Turáni, Eliašovce 165, 930 38 Nový Život, tel.: 0903 410 861, 0905 248 393, fax: 031/5692371,  
e-mail: saxumsro@mail.t-com.sk turanijozef@mail.t-com.sk

PEZINOK 
Studio STAV s.r.o. ,Za hradbami 5, 902 01 Pezinok, tel.: 0905 470 334, e-mail: studiostavsro@gmail.com

PIEŠŤANY 
AK URBAN, s.r.o., Komenského 26, 921 01 Piešťany, tel.: 0905 556 667, e-mail: jaroslav.urban@kiosmail.sk

POLTÁR 
Ing. M. Sivok, Ul. Družby 17/10, 987 01 Poltár, tel.: 0905 401 405, fax: 047/ 4292168, e-mail: milan.sivok@mail.t-com.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA 
JAGCON s.r.o. – Ing. J. Jágrik, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0903 715 495, e-mail: staving.pb@gmail.com

PREŠOV 
Juting s.r.o., Ing. A. Jutka, Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov, tel.: 0905 506 686, e-mail: juting@juting.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA 
CS–PROJEKT s.r.o., Ing. P. Csank, Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 0915 474 642,  
e-mail: cs-projekt@cs-projekt.sk

STARÁ ĽUBOVŇA 
C&C Capital, s.r.o., Námestie generála Štefánika 7, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 0950 260 405,  
e-mail: caccapital@caccapital.sk

SUČANY 
Reality A-Z Pavel Kowařowský, Hradiská 2121, 038 52 Sučany, tel.: 0903 524 871, e-mail: realityaz@azet.sk

ŠAĽA 
Ing. Andrea Švihoríková, Hlavná 45, 927 01 Šaľa, tel.: 0915 731 346, e-mail: andrea.svihorik@gmail.com

ŠAMORÍN 
PRIVILEG.SK, s.r.o., Veterná ulica 2283/43, 931 01 Šamorín, tel.: 0905 769 912, e-mail: info@privileg.sk

TOPOĽČANY 
Vopa V. Opačitý, Streďanská 4056, 955 01 Topoľčany, tel.: 038/5321738, 0905 648 231, e-mail: vopa@vopa.sk, 
vopa@satronet.sk

TREBIŠOV 
APRO s.r.o., Trebišov, Ing. J. Staš M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov, tel.: 056/6724751, e-mail: stas@aprotv.sk, 
smajdova@aprotv.sk

TRENČÍN 
Ace Home, s.r.o., Ing. Juraj Pavlík, Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, tel.: 0903 046 496, e-mail: info@acehome.sk 
PA3JO s.r.o., Jozef Fábry, 1. Mája 173/11, 911 01 Trenčín, tel.: 0948 343 438, e-mail: pa3josro@gmail.com

TRNAVA 
Ing. M. Šimeková, Štefánikova 46, 917 00 Trnava, tel.: 0905 661 996, e-mail: marta.simekova@gmail.com

VEĽKÉ DVORNÍKY 
Projexin – Ing. arch. E. Šintajová, Jasná 507, 929 01 Veľké Dvorníky, tel.: 0903 410 565, e-mail: projexin@
hotmail.com

VEĽKÉ ÚĽANY 
SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o., P. Száraz, Hlavná č.1554, 925 22 Veľké Úľany, tel.: 0903 437 904, 
0903 228 511, fax: 031/7878381, e-mail: szing@centrum.sk

ZLATÉ MORAVCE 
Ing. Ľ. Candrák C-Projekt, Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 0903 784 015 , e-mail: cprojekt@stonline.sk

ŽILINA 
ADEN – SK, s.r.o., Ing.Marián Franek, A. Kmeťa 310/28, 010 01 Žilina, tel.: 0905 259 505 ,0905 871 614,  
e-mail: aden@aden.sk



Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý slúži pre potreby vyba-
venia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú 
spracované ako domy s takmer nulovou potrebou energie v energetickej triede A0, v súlade so stavebným 
zákonom a súčasne platnými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho 
rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu dodávame v 5 vyhotoveniach (paré).

Paré č.1, 2, 3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č. 4, 5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

V prípade záujmu si paré naviac môžete objednať priamo s projektom rodinného domu v cene 100,- €. 
Dodatočné objednanie paré je spoplatnené čiastkou 1/5 z ceny projektu.

Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze.

                           Základná ponuka              Zrkadlový obraz

Zrkadlové obrazy si môžete pozrieť na stránke www.prodom.sk. Ceny projektov sú vrátane 20% DPH.

Obsah projektu rodinného domu
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Projekt obsahuje 

Projekt architektúry
sprievodnú a technickú správu, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorys podlaží, pôdorys strechy 
(krov), rez, pohľady, výpisy výrobkov, aproximatívny rozpočet, projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3)

Projekt statiky
technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov, prekladov a schodis-
ka. Krov posúdený pre III. snehovú oblasť (II. Zóna – do 500 m nadmorskej výšky) pre územie SR

Projekt zdravotechniky
technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu, výkaz materiálu

Projekt elektroinštalácie
technickú správu, elektrické rozvody, bleskozvod, schému rozvádzača, výkaz materiálu

Projekt ústredného kúrenia
technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenie a di-
menzie vykurovacích telies (radiátory), výkaz materiálu
Projekt je spracovaný pre plynové kúrenie, kde ako zdroj tepla slúži plynový kondenzačný kotol s pod-
porou solárneho zariadenia. Ako alternatívny zdroj pri elektrickom vykurovaní je navrhnuté tepelné 
čerpadlo so zásobníkovým ohrievačom pitnej vody.
Súčasťou projektu ústredného vykurovania je projektové energetické hodnotenie ako aj cenová ponuka 
na vetranie s rekuperáciou. 

Digitálna forma projektu

Elektronickú podobu projektu (výkresová časť vo formáte pdf s vodotlačou) pre potreby archivácie si 
môžete objednať len k zakúpenej projektovej dokumentácií. Cenník nájdete na našej stránke  
www.prodom.sk

Orientačná cena výstavby
Orientačná cena výstavby rodinných domov je stanovená na základe známych, praxou overených cien 
stavebných materiálov. Vzhľadom k individuálnemu prístupu jednotlivých stavebníkov pri výbere kon-
krétnych materiálov a výrobkov použitých pri výstavbe rodinného domu, je možné konečnú cenu výstav-
by domu stanoviť až po konečnom zapracovaní všetkých požiadaviek investorov do celkového rozpočtu 
stavby. Nakoľko rodinný dom musí byť plne funkčný, musíte okrem domu počítať aj s nákladmi na prí-
pojky inžinierskych sietí, spevnené plochy okolo domu, oplotenie, terénne a sadové úpravy a podobne.

Uvedenú cenu "stavba na kľúč" pri jednotlivých rodinných domoch považujte len ako orientačnú. 
Konečná cena bude upresnená pri ponukovej cene firmy, ktorá Vám bude naceňovať výstavbu rodinné-
ho domu. Záleží na Vašich požiadavkách, výbere stavebných prvkov a materiálov. Túto cenu pochopiteľ-
ne ovplyvňuje i osadenie stavby na pozemok, miesto výstavby, cenová úroveň, rôzne akciové ceny dodá-
vateľov stavebných materiálov a v neposlednom rade záleží na forme výstavby.

Cena materiálu tvorí približne 60% z ceny výstavby na kľúč.

Ďalšie náklady nevyčíslené v cene môžu byť napríklad poplatky za odvoz a uloženie zeminy a stavebné-
ho odpadu, zariadenie staveniska a ostatné vedľajšie rozpočtové náklady stavby.



Orientačná cena murovaného rodinného domu na "kľúč" obsahuje tieto položky:
l zemné práce s presunom zeminy do 100m, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie
l  štrkový podsyp pod základy domu a zhutnený násyp pod dosku, použitie penového skla nie je sú-

časťou rozpočtu
l základové konštrukcie - pásy, pätky podľa projektu, bez použitia pumpy na betón
l hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter
l obvodové a vnútorné nosné murivo rodinného domu - tehlové POROTHERM
l vnútorné deliace priečky tehlové POROTHERM
l montované keramické (železobetónové monolitické) preklady a vence
l montované železobetónové, železobetónové alebo drevené stropné konštrukcie
l schodisko monolitické železobetónové 
l zateplenie vencov domu a prekladov
l drevený krov s protiplesňovým náterom, väzníkový krov
l podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom
l strešná krytina, vrátane doplnkov, strešná fólia
l klampiarske konštrukcie
l komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek, prípadne vonkajšie komíny
l okná a dvere plastové biele
l strešné okná bez doplnkov, svetlovody, svetlíky od spoločnosti VELUX
l garážové vráta výklopné
l vnútorné inštalácie - vodovod,  kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia,  končiace 1m od domu
l ústredné kúrenie klasické, plynový kondenzačný kotol, solárny ohrev
l alternatíva vykurovania tepelným čerpadlom je len súčasťou projektu, nie je v cene uvažovaná
l rekuperáciu vzduchu - cenová ponuka od dodávateľa, súčasť projektu 
l doskové (rebríkové) vykurovacie telesá
l vnútorné vápenno-cementové omietky
l  zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií  zatepľovacím systémom hr.120 mm,  

vonkajšia silikátová omietka škrabaná 2 mm 
l interiérové dvere a zárubne obložkové, kovanie
l sádrokartónové podhľady podľa účelu miestnosti, pri väzníkovom krove
l tepelné izolácie podláh
l tepelné izolácie  striech
l tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany
l betónový poter podláh
l dlažby, obklady a podlahy
l zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha. výtokové armatúry
l elektro-vypínače, zásuvky
l bleskozvod
l vnútorné maľby stien a stropov - farba biela

Úpravy typových projektov
Vypracovanie zmien od spoločnosti PRODOM

Typové projekty je možné upraviť podľa individuálnych požiadaviek a potrieb stavebníkov. Vzhľadom 
k tomu, že tieto sú rôznorodé, je potrebné ich prevedenie prerokovať. Podľa rozsahu zmien bude stano-
vená cena a termín ich vypracovania. Zmenou projektu sa rozumie odchýlka od základného návrhu ro-
dinného domu. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej spoločnosti, konzultácia zmien je bezplatná.
Na drobné zmeny projektu nie je potrebná úprava projektu. Postačuje bezplatný autorský súhlas.

Vypracovanie zmien vlastným projektantom

Pokiaľ stavebník nemá záujem o vypracovanie zmien našou spoločnosťou a má vlastného projektanta, 
ktorý zmeny vypracuje, poskytneme bezplatný autorský súhlas na zmeny. Upozorňujeme, že projekt po-
skytujeme v digitálnej podobe vo formáte pdf iba pre účely archivácie(viď. Digitálna forma projektu).



Situácia osadenia stavby a prípojky inžinierskych sietí
Situácia osadenia stavby je úplne prvý výkres projektovej dokumentácie, ktorý rieši umiestnenie rodin-
ného domu, prípadne inej stavby na pozemok. Nakoľko predávame hotové projekty rodinných domov 
a všetky vnútorné inštalácie rozvodov kanalizácie, vody, elektriny a plynu sú dané a sú ukončené 1 meter 
od objektu, je nutné ich napojenie na verejné inžinierske siete. Situácia je bez dopravného napojenia 
na miestnu komunikáciu (vjazd na pozemok).

Voda môže byť napojená aj zo studne a domová splašková kanalizácia vyvedená do žumpy, prípadne ČOV.

Jednoduchý náčrt umiestnenia, ako podklad 
ku konzultácii na stavebnom úrade Vám vy-
pracujeme bezplatne pred kúpou projek-
tu, aby ste mali istotu že Váš dom je vhod-
ný na daný pozemok.  Budú tam vyznače-
né len odstupové vzdialenosti od susedných 
pozemkov.

Pracovnú štúdiu rodinného domu, ako prí-
lohu ku konzultácii s veľkosťou a tvarom 
domu si vytlačte z príslušného projektu 
na našej stránke ako aj informácie o projekte.

Po Vašom odkonzultovaní a odsúhlase-
ní stavebným úradom s požiadavkami ÚPI 
(územnoplánovacej informácie) a jestvu-
júcich inžinierskych sietí Vám vypracujeme 
Koordinačnú situáciu osadenia stavby na pozemok v cene od 150,- € (v prípade že sa nejedná o projekt 
z našej projektovej kancelárie je cena za vypracovanie koordinačnej situácie od 250,- €). Táto situácia 
bude zároveň aj podkladom pre projektantov jednotlivých inžinierskych sietí.

Doplnkové služby:
l projekt prípojky vody
l projekt vŕtanej studne
l  projekt prípojky kanalizácie 

– do žumpy 
– do verejnej splaškovej kanalizácie

l ČOV
l  projekt dažďovej kanalizácie 

– do verejnej dažďovej kanalizácie 
– do zbernej nádrže na pozemku

l  projekt pripojovacieho plynovodu 
–  projekt od plynovodu po hranicu  

pozemku
l  projekt domového plynovodu 

– projekt od plynomeru k RD
l projekt prípojky elektriky (NN) 
Ceny doplnkových služieb nájdete na  
našej webovej stránke www.prodom.sk

V prípade, že prípojky inžinierskych sietí si rieši klient individuálne, je potrebné ich preposlať  
v digitálnej forme vo formáte dwg.

Návrh osadenia stavby

Situácia osadenia stavby - koordinačná situácia



ARKADA 1 1

ARKADA 5 3

ARKADA 10 5

ARKADA 13 DB 7

ARKADA 2 1

ARKADA 6 3

ARKADA 11 5

ARKADA 14 7

ARKADA 3 2

ARKADA 7 4

ARKADA 12 6

BUNGALOW 2 8

ARKADA 4 2

ARKADA 8 4

ARKADA 13 6

BUNGALOW 3 8

Zoznam 
projektov RD 
Farebné označenie podľa šírky domu.

do 7 m

7,01-8 m

8,01-9 m

9,01-10 m

10,01-11 m

11,01-12 m

12,01-13 m

13,01-14 m

14,01-15 m

nad 15,01 m



BUNGALOW 4 9

BUNGALOW 8 11

BUNGALOW 12 13

BUNGALOW 16 15

BUNGALOW 20 17

BUNGALOW 25 19

BUNGALOW 28 PLUS 21

BUNGALOW 32 23

BUNGALOW 5 9

BUNGALOW 9 11

BUNGALOW 13 13

BUNGALOW 17 15

BUNGALOW 21 17

BUNGALOW 26 19

BUNGALOW 29 21

BUNGALOW 33 23

BUNGALOW 6 10

BUNGALOW 10 12

BUNGALOW 14 14

BUNGALOW 18 16

BUNGALOW 22 18

BUNGALOW 27 20

BUNGALOW 30 22

BUNGALOW 34 24

BUNGALOW 7 10

BUNGALOW 11 12

BUNGALOW 15 14

BUNGALOW 19 16

BUNGALOW 23 18

BUNGALOW 28 20

BUNGALOW 31 22

BUNGALOW 35 24



BUNGALOW 36 25

BUNGALOW 40 27

BUNGALOW 44 29

BUNGALOW 48 31

BUNGALOW 53 33

BUNGALOW 68 35

BUNGALOW 72 36

BUNGALOW 76 178

BUNGALOW 37 25

BUNGALOW 41 27

BUNGALOW 45 29

BUNGALOW 49 31

BUNGALOW 54 33

BUNGALOW 69 35

BUNGALOW 73 37

BUNGALOW 77 178

BUNGALOW 38 26

BUNGALOW 42 28

BUNGALOW 46 30

BUNGALOW 51 32

BUNGALOW 59 34

BUNGALOW 70 178

BUNGALOW 74 37

BUNGALOW 78 38

BUNGALOW 39 26

BUNGALOW 43 28

BUNGALOW 47 30

BUNGALOW 52 32

BUNGALOW 66 34

BUNGALOW 71 36

BUNGALOW 75 38

BUNGALOW 79 178



BUNGALOW 81 178

BUNGALOW 87 40

BUNGALOW 93 42

BUNGALOW 102 43

BUNGALOW 106 45

BUNGALOW 110 47

BUNGALOW 114 49

BUNGALOW 118 51

BUNGALOW 82 39

BUNGALOW 89 179

BUNGALOW 94 42

BUNGALOW 103 44

BUNGALOW 107 46

BUNGALOW 111 48

BUNGALOW 115 50

BUNGALOW 119 52

BUNGALOW 84 39

BUNGALOW 91 41

BUNGALOW 100 179

BUNGALOW 104 44

BUNGALOW 108 46

BUNGALOW 112 48

BUNGALOW 116 50

BUNGALOW 120 52

BUNGALOW 85 40

BUNGALOW 92 41

BUNGALOW 101 43

BUNGALOW 105 45

BUNGALOW 109 47

BUNGALOW 113 49

BUNGALOW 117 51

BUNGALOW 121 53



BUNGALOW 122 53

BUNGALOW 126 55

BUNGALOW 130 57

BUNGALOW 134 59

BUNGALOW 138 61

BUNGALOW 142 63

BUNGALOW 146 65

BUNGALOW 152 67

BUNGALOW 123 54

BUNGALOW 127 56

BUNGALOW 131 58

BUNGALOW 135 60

BUNGALOW 139 62

BUNGALOW 143 64

BUNGALOW 147 66

BUNGALOW 153 68

BUNGALOW 124 54

BUNGALOW 128 56

BUNGALOW 132 58

BUNGALOW 136 60

BUNGALOW 140 62

BUNGALOW 144 64

BUNGALOW 148 66

BUNGALOW 155 68

BUNGALOW 125 55

BUNGALOW 129 57

BUNGALOW 133 59

BUNGALOW 137 61

BUNGALOW 141 63

BUNGALOW 145 65

BUNGALOW 149 67

BUNGALOW 156 69



BUNGALOW 157 69

BUNGALOW 161 71

BUNGALOW 165 73

BUNGALOW 168 75

BUNGALOW 171 77

BUNGALOW 175 79

BUNGALOW 179 81

BUNGALOW 183 83

BUNGALOW 158 70

BUNGALOW 162 72

BUNGALOW 166 74

BUNGALOW 168-PS 76

BUNGALOW 172 78

BUNGALOW 176 80

BUNGALOW 180 82

BUNGALOW 184 84

BUNGALOW 159 70

BUNGALOW 163 72

BUNGALOW 166-PS 74

BUNGALOW 169 76

BUNGALOW 173 78

BUNGALOW 177 80

BUNGALOW 181 82

BUNGALOW 185 84

BUNGALOW 160 71

BUNGALOW 164 73

BUNGALOW 167 75

BUNGALOW 170 77

BUNGALOW 174 79

BUNGALOW 178 81

BUNGALOW 182 83

BUNGALOW 186 85



BUNGALOW 187 85

BUNGALOW 191 87

BUNGALOW 195 89

BUNGALOW 199 91

BUNGALOW 203 93

BUNGALOW 207 95

BUNGALOW 211 97

BUNGALOW 215 99

BUNGALOW 188 86

BUNGALOW 192 88

BUNGALOW 196 90

BUNGALOW 200 92

BUNGALOW 204 94

BUNGALOW 208 96

BUNGALOW 212 98

BUNGALOW 216 100

BUNGALOW 189 86

BUNGALOW 193 88

BUNGALOW 197 90

BUNGALOW 201 92

BUNGALOW 205 94

BUNGALOW 209 96

BUNGALOW 213 98

BUNGALOW 217 100

BUNGALOW 190 87

BUNGALOW 194 89

BUNGALOW 198 91

BUNGALOW 202 93

BUNGALOW 206 95

BUNGALOW 210 97

BUNGALOW 214 99

BUNGALOW 218 101



BUNGALOW 219 101

COMFORT 107 103

COMFORT 149 180

CUBER 4 106

CUBER 8 108

CUBER 12 110

CUBER 16 112

DOMINO 180

BUNGALOW 220 102

COMFORT 109 179

CUBER 105

CUBER 5 107

CUBER 9 109

CUBER 13 111

CUBER 17 112

ELEGANT 99 180

BUNGALOW 221 102

COMFORT 124 179

CUBER 2 105

CUBER 6 107

CUBER 10 109

CUBER 14 111

DECOR 113

ELEGANT 116 181

BUNGALOW 222 103

COMFORT 134 179

CUBER 3 106

CUBER 7 108

CUBER 11 110

CUBER 15 180

DECOR 2 180

ELEGANT 120 181



ELEGANT 121 113

KLASSIK 142 185

EXCLUSIV 230 181

GAMA 182

HORIZONT 64 182 KLASSIK 104 117

KLASSIK 112 183

KLASSIK 125 BRNO 184

KLASSIK 129 185

ELEGANT 122 181

EXCLUSIV 240 114

HARMONIA 30 182

KLASSIK 106 183

KLASSIK 113 183

KLASSIK 125 184

KLASSIK 132 185

ELEGANT 123 114

EXCLUSIV 250 115

HARMONIA 38 182

KLASSIK 102 116

KLASSIK 108 183

KLASSIK 115 184

KLASSIK 127 184

KLASSIK 139 118

ELEGANT 160 181

GALLERY 115

HORIZONT 60 182

KLASSIK 103 116

KLASSIK 111 183

KLASSIK 118 184

KLASSIK 128 117

KLASSIK 141 185



KLASSIK 147 186

KLASSIK 152 186

KLASSIK 157 187

KLASSIK 161 121

KLASSIK 170 123

KOMPAKT 37 125

KOMPAKT 43 127

KLASSIK 143 185

KLASSIK 148 118

KLASSIK 153 186

KLASSIK 158 120

KLASSIK 162 187

KOMPAKT 34 123

KOMPAKT 39 125

KOMPAKT 44 187

KLASSIK 144 186

KLASSIK 149 119

KLASSIK 154 120

KLASSIK 159 187

KLASSIK 163 122

KOMPAKT 35 124

KOMPAKT 40 126

KOMPAKT 45 127

KLASSIK 145 186

KLASSIK 150 119

KLASSIK 156 187

KLASSIK 160 121

KLASSIK 167 122

KOMPAKT 36 124

KOMPAKT 41 126

KOMPAKT 46 188 KOMPAKT 47 188



PREMIER 96 191

MERKUR 3 129

MILENIUM 227 189

MILENIUM 233 189

PORTO 20 131

PORTO 29 190

PREMIER 63 190

PREMIER 86 133

KOMPAKT 48 128

MILENIUM 224 188

MILENIUM 228 130

MILENIUM 234 189

PORTO 21 131

PREMIER 56 132

PREMIER 65 191

PREMIER 92 191

MERKUR 1 128

MILENIUM 225 188

MILENIUM 229 130

NOVA 222 189

PORTO 22 132

PREMIER 58 133

PREMIER 67 191

PREMIER 93 134

MERKUR 2 129

MILENIUM 226 188

MILENIUM 230 189

NOVA 223 190

PORTO 24 190

PREMIER 62 190

PREMIER 83 191

PREMIER 95 134



PREMIER 140 136

PREMIER 153 137

PREMIER 157 139

PREMIER 175 192

PREMIER 180 142

PREMIER 188 144

PREMIER 192 193

PREMIER 97 192

PREMIER 150 192

PREMIER 154 138

PREMIER 158 140

PREMIER 176 141

PREMIER 181 192

PREMIER 189 144

PREMIER 193 146

PREMIER 99 135

PREMIER 151 136

PREMIER 155 138

PREMIER 161 192

PREMIER 178 141

PREMIER 186 143

PREMIER 190 145

PREMIER 194 146

PREMIER 100 135

PREMIER 152 137

PREMIER 156 139

PREMIER 174 140

PREMIER 179 142

PREMIER 187 143

PREMIER 191 145

PREMIER 195 147 PREMIER 196 147



TREND 266 158

PREMIER 200 149

PREMIUM 213 193

PREMIUM 217 194

PREMIUM 221 151

RIVIERA 200 195

TENUITY 501 154

TREND 262 156

PREMIER 197 148

PREMIER 201 150

PREMIUM 214 193

PREMIUM 218 194

PREMIUM 231 152

RIVIERA 202 195

TENUITY 502 154

TREND 263 156

PREMIER 198 148

PREMIER 202 150

PREMIUM 215 193

PREMIUM 219 194

PRESTIGE 210 152

STYL 2 153

TENUITY 503 155

TREND 264 157

PREMIER 199 149

PREMIER 203 151

PREMIUM 216 193

PREMIUM 220 194

RIVIERA 195 194

TENUITY 500 153

TREND 261 155

TREND 265 157



TREND 270 159

TREND 274 161

TREND 278 163

TREND 282 165

TREND 286 167

TREND 290 169

TREND 294 170

TREND 267 158

TREND 271 160

TREND 275 162

TREND 279 164

TREND 283 165

TREND 287 167

TREND 291 169

TREND 295 171

TREND 268 159

TREND 272 160

TREND 276 162

TREND 280 164

TREND 284 166

TREND 288 168

TREND 292 170

TREND 296 171

TREND 269 195

TREND 273 161

TREND 277 163

TREND 281 195

TREND 285 166

TREND 289 168

TREND 293 195

TREND 297 172 ZEN 1 172



GARÁŽ 1 173

GARÁŽ 5 174

GARÁŽ D PLUS 175

DVOJGARÁŽ E 176

ŽUMPA 177

GARÁŽ 2 174

GARÁŽ C 175

DVOJGARÁŽ A 176

PRÍSTREŠOK 1 177

ZEN 2 173

GARÁŽ 3 174

GARÁŽ C PLUS 175

DVOJGARÁŽ B 176

PRÍSTREŠOK 2 177

GARÁŽ 173

GARÁŽ 4 174

GARÁŽ D 175

DVOJGARÁŽ C 176

PRÍSTREŠOK 3 177
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počet osôb: 6-8
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  274,6 m2

obostavaný priestor: 866,5 m3

celková úžitková plocha: 229,1 m2

celková obytná plocha: 117,0 m2

výška atiky od ± 0,0: 4,0 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Arkada 2

Arkada 1

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  268,9 m2

obostavaný priestor: 1026,8 m3

celková úžitková plocha: 204,9 m2

celková obytná plocha: 95,2 m2

výška atiky od ± 0,0: 3,85 m
orientácia hlavného vstupu: S, SV

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 195.000 €
stav. materiálu – 117.000 €

ARKADA 1 je 5 izbový murovaný rodinný dom • átriový • s dvojgarážou • s plochou stre-
chou a veľkou prekrytou vonkajšou terasou • vhodný na veľký pozemok • má oddele-
nú nočnú časť od dennej • uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný do 
rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • v obývacej časti je navrhnutý rohový krb

prízemie (229,1 m2)

prízemie (204,9 m2)
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2,0
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40,9
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12,4
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2,9

49,6

15,7

6,5

15,1

2,0

2,2

6,2

40,9

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 181.000 €
stav. materiálu – 108.600 €

ARKADA 2 je 5-izbový rodinný dom • átriový • s plochou strechou • dom je v tvare U • 
väčšej veľkostnej kategórie • s dvojgarážou • má vnútorný aj vonkajší krb • vhodný na 
užší pozemok do nižšej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí náro-
ky na bývanie 6-8 člennej rodiny • nočná časť domu je oddelená od dennej • v spálni je 
veľký šatník, z ktorého je možné zrealizovať kúpelňu rodičov • v prednej izbe pri vstupe 
môže byť pracovňa, prístupná aj samostatným vstupom cez predsieň technickej miest-
nosti • je vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu.
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počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  138,7 m2

obostavaný priestor: 847,4 m3

celková úžitková plocha: 198,5 m2

celková obytná plocha: 68,6 m2

výška atiky od ± 0,0: 6,75 m
orientácia hlavného vstupu: JZ, JV, J

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  209,3 m2

obostavaný priestor: 701,5 m3

celková úžitková plocha: 169,0 m2

celková obytná plocha: 89,5 m2

výška atiky od ± 0,0: 3,35 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Arkada 4

Arkada 3

prízemie (169 m2)

prízemie (120,6 m2)

poschodie (77,9 m2)

47,6

15,9

1,9

15,3 6,216,7

9,7

10,1

8,9

2,1

9,4

5,9

25,3

41,6

7,1

ARKADA 3 je 4-izbový rodinný dom • átriový do tvaru U • s garážou • s plochou stre-
chou • dispozícia vytvára átrium s čiastočne prekrytou terasou • má oddelenú dennú a 
nočnú časť • v obývacej izbe a terase sú umiestnené krby • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého, prípadne 
mierne svahovitého terénu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.190 €
stavby na „kľúč“ – 149.000 €
stav. materiálu – 89.400 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 150.000 €
stav. materiálu – 90.000 €

ARKADA 4 je poschodový dom • 4-izbový • strednej veľkostnej kategórie • s prekrytým 
stáním pre dve autá • je vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • v obývacej izbe je rohový 
krb • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • po drobných úpravách 
je vhodný i do radovej zástavby rodinných domov
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Arkada 6

Arkada 5

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  257,6 m2

obostavaný priestor: 1007,5 m3

celková úžitková plocha: 201,0 m2

celková obytná plocha: 100,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 3,6 m
orientácia hlavného vstupu: S,JZ,Z,SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  206,2 m2

obostavaný priestor: 634,0 m3

celková úžitková plocha: 144,5 m2

celková obytná plocha: 75,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 3,85 m
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,Z,JZ

prízemie (144,5 m2)

prízemie (201 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 137.000 €
stav. materiálu – 82.200 €

ARKADA 5 je 3-izbový dom • s plochou strechou • s garážou • dom strednej veľkostnej 
kategórie • má veľkú terasu a prekrytou porgolou • v obývacej izbe domu je umiestne-
ný krb • dom má oddelenú dennú a nočnú časť • je vhodný do rovinatého, resp. mierne 
svahovitého terénu • s krbom • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie aj náročnejších klientov • hrúbka obvodových stien 30 cm

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 172.000 €
stav. materiálu – 103.200 €

ARKADA 6 je murovaný dom väčšej veľkostnej kategórie • 4-izbový • s dvojgarážou • s 
plochou strechou • v obývacej izbe je rohový krb • nočná časť je oddelená od dennej • je 
vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny.
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Arkada 7

Arkada 8

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  224,2 m2

obostavaný priestor: 769,2 m3

celková užitková plocha: 146,5 m2

celková obytná plocha: 75,5 m2

výška atiky od ± 0,0: 4,1 m
orientácia hlavného vstupu: V, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  180,3 m2

obostavaný priestor: 660,4 m3

celková užitková plocha: 120,9 m2

celková obytná plocha: 78,2 m2

výška atiky od ± 0,0: 3,85 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 97.000	€
stav. materiálu	 –	 58.000	€
 	 – 85.000	€ *

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 980	€
stavby na „kľúč“	 – 89.000	€
stav. materiálu	 –	 53.000	€

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  224,2 m2

obostavaný priestor: 769,2 m3

celková úžitková plocha: 146,5 m2

celková obytná plocha: 75,5 m2

výška atiky od ± 0,0: 4,1 m
orientácia hlavného vstupu: V, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  180,3 m2

obostavaný priestor: 660,4 m3

celková úžitková plocha: 120,9 m2

celková obytná plocha: 78,2 m2

výška atiky od ± 0,0: 3,85 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

prízemie (146,5 m2)

prízemie (120,9 m2)
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ARKADA 7 je 4-izbový rodinný dom • s dvojgarážou • vhodný na široký pozemok • svo-
jimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • veľká obyt-
ná terasa je prístupná z obývacej izby • patrí medzi moderné katalógové domy s plochou 
strechou • vhodný do nízkej zástavby  • do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu.

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.190 €
stavby na „kľúč“ – 139.000 €
stav. materiálu – 83.400 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 125.000 €
stav. materiálu – 75.000 €

ARCADA 8 je katalógový rodinný dom • 4-izbový • väčšej veľkostnej kategórie • je mo-
derný s plochou strechou • pri vstupe je prekryté státie pre auto • dominantou v obýva-
cej izbe je veľký krb a prekrytá terasa • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky 
na bývanie 4-5 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie 
osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • dom je  vhodný do nízkej zástavby a do ro-
vinatého resp. mierne svahovitého terénu
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  112,5 m2

obostavaný priestor: 427,1 m3

celková užitková plocha: 84,2 m2

celková obytná plocha: 54,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 3,6 m
orientácia hlavného vstupu: S, J, SZ

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 970	€
stavby na „kľúč“	 – 74.000	€
stav. materiálu	 –	 44.000	€

Arkada 10

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  112,5 m2

obostavaný priestor: 427,1 m3

celková úžitková plocha: 84,2 m2

celková obytná plocha: 54,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 3,6 m
orientácia hlavného vstupu: S, J, SZ

prízemie (84,2 m2)

Arkada 11

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  148,9 m2

obostavaný priestor: 588,7 m3

celková úžitková plocha: 124,9 m2

celková obytná plocha: 79,6 m2

výška atiky od ± 0,0: 3,85 m, 4,35 m
orientácia hlavného vstupu: JV, V, SV

prízemie (124,9 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 101.000 €
stav. materiálu – 60.600 €

ARKADA 10 je moderný • murovaný rodinný vhodný na úžší pozemok • bez garáže • ma-
lej veľkostnej kategórie • s plochou strechou • 3-izbový • s krbom • vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je rodin-
ný dom vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • dom je vhod-
ný do nízkej zástavby a do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 131.000 €
stav. materiálu – 78.600 €

ARKADA 11 je moderný 4-izbový katalógový rodinný dom • s krbom • strednej veľko-
stnej kategórie • s plochou strechou • vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie 4-člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so 
zníženou pohybovou schopnosťou • je vhodný do nízkej zástavby a do rovinatého, alebo 
mierne svahovitého terénu
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počet osôb: 6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  98,6 m2

obostavaný priestor: 642,2 m3

celková úžitková plocha: 157,6 m2

celková obytná plocha: 83,9 m2

výška atiky od ± 0,0: 7,1 m
orientácia hlavného vstupu: JV, V

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  194,5 m2

obostavaný priestor: 734,7 m3

celková úžitková plocha: 142,7 m2

celková obytná plocha: 91,1 m2

výška atiky od ± 0,0: 4,15 m
orientácia hlavného vstupu: S,SV,V,JV

Arkada 13

Arkada 12

prízemie (142,7 m2)

prízemie (79,9 m2)

poschodie (77,7 m2)

8,4
1,2

12,011,7

10,8

6,3

1,1
2,6

19,4 7,3

4,8

1,6

10,6

37,8

7,1

UM

18
.0

0

14.50

8,4
1,2

12,011,7

10,8

6,3

1,1
2,6

19,4 7,3

4,8

1,6

10,6

37,8

7,1

UM

18
.0

0

14.50

6.25

16
.2

5

6.25

16
.2

5

6.25

16
.2

5

6.25

16
.2

5

15.50

15.00

ARKADA 12 je 5-izbový murovaný katalógový rodinný dom • väčšej veľkostnej kategórie 
• s plochou strechou • s krytým stáním pre auto • svojimi vnútornými priestormi uspokojí 
nároky na bývanie 5-člennej rodiny • v obývacej izbe je krb • navrhnutým bezbariérovým 
riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný 
do nízkej zástavby • do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • krov z priehrado-
vých väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 146.000 €
stav. materiálu – 87.600 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.490 €
stavby na „kľúč“ – 134.000 €
stav. materiálu – 80.400 €

ARKADA 13 je moderný katalógový rodinný dom • vhodný na úzky pozemok • strednej 
veľkostnej kategórie • s plochou strechou • objekt má dva 3-izbové byty so samostatný-
mi vstupmi • dom uspokojí nároky na bývanie dvoch 3-členných rodín • projekt domu je 
vhodný do rovinatého alebo mierne svahovitého terénu
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  96 m2

obostavaný priestor: 619,5 m3

celková úžitková plocha: 142,4 m2

celková obytná plocha: 95,3 m2

výška hrebeňa od ± 0,0: 6,4 m
sklon strechy: 2°
orientácia hlavného vstupu: S, Z, SZ

počet osôb: 12
obytné miestnosti: 12
zastavaná plocha:  197,2 m2

obostavaný priestor: 1284,4 m3

celková úžitková plocha: 315,2 m2

celková obytná plocha: 167,8 m2

výška atiky od ± 0,0: 7,1 m

Arkada 14

Arkada 13 Double

prízemie (159,8 m2)

poschodie (155,4 m2)

poschodie (71,8 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 2.790 €
stavby na „kľúč“ – 275.000 €
stav. materiálu – 165.000 €

ARKADA 13 DOUBLE je moderný murovaný dvojdom pozostávajúci z dvoch identických, 
zrkadlovo otočených rodinných domov, pričom v každom RD sú dve bytové jednotky • 
dom je väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na 
bývanie štyroch 3-členných rodín • je vhodný do rovinatého, prípadne mierne svahovité-
ho terénu • na parcely od šírky 20 m.

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 131.000 €
stav. materiálu – 78.600 €

ARKADA 14 je moderný 4-izbový murovaný poschodový rodinný dom • s pultovou stre-
chou • vhodný na úzky pozemok • strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-člennej rodiny • má veľkú prestrešenú terasu • 
vhodný do rovinatého, prípadne mierne svahovitého terénu • tvar strechy je možné zme-
niť • veľká kuchyňa môže byť so stredovým ostrovčekom • celá nočná časť je na poschodí
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  165,2 m2

obostavaný priestor: 810,4 m3

celková úžitková plocha: 130,2 m2

celková obytná plocha: 79,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,24 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  159,3m2

obostavaný priestor: 755,4m3

celková úžitková plocha: 117,9 m2

celková obytná plocha: 81,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,64 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Bungalow 3

Bungalow 2

prízemie (130,2 m2)

prízemie (117,9 m2)

BUNGALOW 2 je 4-izbový murovaný rodinný dom • strednej veľkostnej kategórie • s val-
bovou strechou a krbom • dom je vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do ro-
vinatého resp. mierne svahovitého terénu • má prekrytú terasu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako 
ďalší skladový priestor domu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 132.000 €
stav. materiálu – 79.200 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 156.000 €
stav. materiálu – 93.600 €

BUNGALOW 3 je murovaný 4-izbový katalógový dom • strednej veľkostnej kategórie • 
s garážou • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej 
rodiny, v obývacej izbe je krb • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor 
domu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnos-
ťou • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • krov z priehradových väzníkov a stropnou 
konštrukciou zo sadrokartónu
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  166,2 m2

obostavaný priestor: 604,5 m3

celková úžitková plocha: 126,9 m2

celková obytná plocha: 83,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,7 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  134,5 m2

obostavaný priestor: 632,8 m3

celková úžitková plocha: 110,4 m2

celková obytná plocha: 80,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,37 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Bungalow 5

Bungalow 4

prízemie (110,4 m2)

prízemie (126,9 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 126.000 €
stav. materiálu – 75.600 €

BUNGALOW 4 je 4-izbový • s valbovou strechou • menšej veľkostnej kategórie • vhodný 
do nízkej okolitej zástavby • má prekrytú terasu a krb • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na náročnej-
šie bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor do-
mu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou 
• veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhodné dispozičné oddelenie dennej časti od noč-
nej časti domu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 137.000 €
stav. materiálu – 82.200 €

BUNGALOW 5 je 4-izbový murovaný dom • strednej veľkostnej kategórie • s valbovou 
strechou • vhodný do nízkej okolitej zástavby • má krb v obývacej izbe • vhodný do ro-
vinatého  terénu • katalógový projekt svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na 
náročnejšie bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový 
priestor domu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 
schopnosťou • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhodné dispozičné oddelenie den-
nej časti od nočnej časti
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počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  133,0 m2

obostavaný priestor: 600,0 m3

celková úžitková plocha: 106,9 m2

celková obytná plocha: 61,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,500 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  133,2 m2

obostavaný priestor: 618,4 m3

celková úžitková plocha: 109,0 m2

celková obytná plocha: 70,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,37 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Bungalow 7

Bungalow 6

prízemie (106,9 m2)

prízemie (109 m2)
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BUNGALOW 6 je 4-izbový katalógový murovaný rodinný dom • s krbom • dom je stred-
nej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby, do  rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na náročnejšie 
bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor do-
mu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnos-
ťou • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhodné dispozičné oddelenie dennej časti od 
nočnej časti • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.490 €
stavby na „kľúč“ – 119.000 €
stav. materiálu – 71.400 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.490 €
stavby na „kľúč“ – 124.000 €
stav. materiálu – 74.400 €

BUNGALOW 7 je 3-izbový katalógový dom • s valbovou strechou • strednej veľkostnej 
kategórie • dom je vhodný do nízkej okolitej zástavby a do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej 
rodiny • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu
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počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  194,6 m2

obostavaný priestor: 1023,7 m3

celková úžitková plocha: 197,8 m2

celková obytná plocha: 112,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,400 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

počet osôb: 3
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  100,1 m2

obostavaný priestor: 451,9 m3

celková úžitková plocha: 75,3 m2

celková obytná plocha: 42,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,300 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: V, Z, S

Bungalow 9

Bungalow 8

prízemie (75,3 m2)

prízemie (138,9m2)

suterén (58,9 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 94.000 €
stav. materiálu – 56.400 €

BUNGALOW 8 je 3-izbový murovaný rodinný dom • strednej veľkostnej kategórie • s val-
bovou strechou • vhodný do nízkej okolitej zástavby • dom je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3 
člennej rodiny • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 197.000 €
stav. materiálu – 118.200 €

BUNGALOW 9 je 3-izbový murovaný rodinný dom • väčšej veľkostnej kategórie • s gará-
žou • vhodný do nízkej okolitej zástavby • tento rodinný dom je čiastočne podpivničený 
• je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • má prekrytú terasu a pre-
svetlenie chodby je cez svetlovod VELUX • s krbom • svojimi vnútornými priestormi pro-
jekt domu uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • krov z priehradových väzní-
kov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  79,9 m2

obostavaný priestor:  298,0 m3

celková úžitková plocha:  61,9 m2

celková obytná plocha:  38,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,520 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu:  SZ, S

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  77,6 m2

obostavaný priestor:  302,7 m3

celková úžitková plocha:  61,7 m2

celková obytná plocha:  38,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,355 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  JZ, J

Bungalow 11

Bungalow 10

prízemie (61,9 m2)

prízemie (61,7 m2)

BUNGALOW 10 je 3-izbový  dom • na úzky pozemok • malej veľkostnej kategórie • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • realizačne ide o jednoduchú 
stavbu bez stropnej konštrukcie • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • presvetlenie kuchyne a obývacej izby je riešené streš-
nými oknami VELUX

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 890 €
stavby na „kľúč“ – 73.000 €
stav. materiálu – 43.800 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 890 €
stavby na „kľúč“ – 71.000 €
stav. materiálu – 42.600 €

BUNGALOW 11 je 3-izbový murovaný dom • malej veľkostnej kategórie • na úzky sta-
vebný pozemok  • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • realizačne 
ide o jednoduchú murovanú stavbu bez stropnej konštrukcie • svojím bezbariérovým rie-
šením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodné dis-
pozičné oddelenie dennej časti od nočnej • dom má komín na kachle alebo krb v obýva-
cej izbe (vo vizualizácií nie je zapracovaný)
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  88,0 m2

obostavaný priestor:  278,0 m3

celková úžitková plocha:  71,3 m2

celková obytná plocha:  43,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  3,7 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu:  S,SV,SZ,Z,JZ

Bungalow 13

prízemie (71,6 m2)

prízemie (102,6 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  140,4 m2

obostavaný priestor:  569,4 m3

celková užitková plocha: 102,6 m2 
(bez terasy a závetria)

celková obytná plocha:  48,0 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,875 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ

Bungalow 12
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 105.000 €
stav. materiálu – 63.000 €

BUNGALOW 12 je rodinný  dom malej veľkostnej kategórie • vhodný pre 3-4 člennú ro-
dinu • tvarom pôdorysu je vhodný na parcely o šírke min. 20 m s nižšou okolitou zástav-
bou • realizačne sa jedná o lacnú a jednoduchú murovanú stavbu • nočná a denná časť 
domu je oddelená • pri užších pozemkoch sa dá oddeliť garáž a postaviť ju ako samo-
statný objekt pred obytným domom

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 890 €
stavby na „kľúč“ – 79.000 €
stav. materiálu – 47.400 €

BUNGALOW 13 je rodinný dom menšej veľkostnej kategórie • 3-izbový • so sedlovou 
strechou • dom je vhodný do nízkej okolitej zástavby na užší stavebný pozemok • 
svoji mi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej mladej rodiny • 
svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 
schopnosťou • projektové riešenie umožňuje rýchlu a finančne nenáročnú výstavbu • 
v obývacej izbe sú umiestnené krbové kachle
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  73,5 m2

obostavaný priestor:  254,82 m3

celková úžitková plocha:  58,2 m2

celková obytná plocha:  39,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  3,96 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, V

Bungalow 14

prízemie (58,2 m2)

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  147,1 m2

obostavaný priestor:  640,0 m3

celková úžitková plocha:  117,7 m2

celková obytná plocha:  78,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,992 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV

Bungalow 15

prízemie (117,7 m2)

BUNGALOW 14 je murovaný dom malej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej 
zástavby • dom so sedlovou strechou • je vhodný na úzky pozemok, do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojím riešením môže slúžiť aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • finančne nenáročná a technicky veľmi jednoduchá a rých-
la výstavba • dom je navrhnutý bez stropnej konštrukcie • vhodné dispozičné oddelenie 
dennej časti domu od nočnej • možnosť výstavby rodinného domu na menších staveb-
ných parcelách • presvetlenie zabezpečujú aj strešné okná VELUX

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 890 €
stavby na „kľúč“ – 75.000 €
stav. materiálu – 45.000 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 116.000 €
stav. materiálu – 69.600 €

BUNGALOW 15 je murovaný rodinný dom • so sedlovou strechou • strednej veľkostnej 
kategórie • dom je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • realizačne 
ide o jednoduchú stavbu bez stropnej konštrukcie • možnosť vytvorenia ľahkého stropu 
pomocou klieštin • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybo-
vou schopnosťou • s krbom
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počet osôb:	 4-5
obytné miestnosti:	 4
zastavaná plocha:	 168,0 m2

obostavaný priestor:	 814,1 m3

celková úžitková plocha:	 127,4 m2

celková obytná plocha:	 83,3 m2

výška strechy od	±	0,0:	 5,93 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:	V, SV,S

Bungalow 16

prízemie (127,4 m2)

prízemie (131,45 m2)

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  173,24 m2

obostavaný priestor:  863,80 m3

celková užitková plocha:  131,45 m2

celková obytná plocha:  73,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,905 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ

Bungalow 17

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 108.000 €
stav. materiálu – 64.800 €

BUNGALOW 16 je katalógový rodinný dom • s valbovou strechou • strednej veľkost-
nej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • môže byť postavený do rovinaté-
ho resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na 
bývanie 4-5 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor do-
mu • s krbom • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 
schopnosťou

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 124.000 €
stav. materiálu – 74.400 €

BUNGALOW 17 je dom strednej veľkostnej kategórie • určený pre bývanie 4 – člennej 
rodiny • vzhľadom na tvar pôdorysu objektu je dom vhodný na parcely o šírke min. 18 m 
• rodinný dom je vhodný do nižšej okolitej zástavby • krov je väzníkový • nočná a denná 
časť domu je oddelená • po drobnej dispozičnej zmene je možné v mieste vstavanej ga-
ráže zrealizovať ďalšiu izbu a prípadnú garáž realizovať samostatne
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  160,40 m2

obostavaný priestor:  780,15 m3

celková úžitková plocha:  118,00 m2

celková obytná plocha:  76,90 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,28 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  S,SV,V

Bungalow 19

prízemie (118 m2)

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  150,74 m2

obostavaný priestor:  730,75 m3

celková užitková plocha:  111,80 m2

celková obytná plocha:  55,00 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,05 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 18

prízemie (111,8 m2)
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BUNGALOW 18 - Jedná sa o 3-izbový rodinný dom • s garážou • s krbom • strednej veľ-
kostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého, resp. 
mierne svahovitého terénu • po dohode s dodávateľom väzníkového krovu je možné vy-
užiť podkrovie ako ďalši skladovací priestor • svojim riešením vyhovuje aj osobám so 
zníženou pohybovou schopnosťou • podľa potrieb je možné po minimálnych úpravách v 
priestore súčasnej garáže navrhnúť ďalšiu izbu • výstavba tohto domu je veľmi jednodu-
chá a rýchla • má vhodné dispozičné riešenie oddelením dennej časti, ktorá je riešená 
ako veľkopriestor • krov je väzníkový
CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 113.000 €
stav. materiálu – 67.800 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 136.000 €
stav. materiálu – 81.600 €

BUNGALOW 19 je 4-izbový katalógový projekt • s krbom • so stanovou strechou • stred-
nej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinaté-
ho resp. mierne svahovitého terénu • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový 
priestor domu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 
schopnosťou • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhodné dispozičné oddelenie den-
nej časti, ktorá je riešená ako veľkopriestor
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  157,5 m2

obostavaný priestor:  544,2 m3

celková úžitková plocha:  130,9 m2

celková obytná plocha:  74,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,11 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, V

Bungalow 21

Bungalow 20

prízemie (130,9 m2)

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  146,2 m2

obostavaný priestor:  649,0 m3

celková úžitková plocha:  119,8 m2

celková obytná plocha:  58 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,97 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  Z, JZ, SZ

prízemie (119,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.190 €
stavby na „kľúč“ – 120.000 €
stav. materiálu – 72.000 €

BUNGALOW 20 je 4-izbový murovaný dom • so sedlovou strechou • s garážou • s krbom 
• strednej veľkostnej kategórie • dosvetlený strešným oknom VELUX • je vhodný do ro-
vinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí ná-
roky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný na užšie stavebné parcely • realizačne ide o 
jednoduchú stavbu bez stropnej konštrukcie

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 124.000 €
stav. materiálu – 74.400 €

BUNGALOW 21 je 3-izbový dom • s garážou • s krbom • menšej veľkostnej kategórie • 
so sedlovou strechou • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svo-
jimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • vhodný na 
užšie stavebné parcely
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  144,0 m2

obostavaný priestor: 667,9 m3

celková užitková plocha: 116,7 m2

celková obytná plocha: 69,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,530 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SV, V

Bungalow 23

Bungalow 22

prízemie (147,1 m2)

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  178,7 m2

obostavaný priestor: 853,6 m3

celková užitková plocha: 147,1 m2

celková obytná plocha: 82,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,72 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV,V

prízemie (116,7 m2)
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BUNGALOW 22 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zá-
stavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na náročnejšie bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia 
podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie 
osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhod-
né dispozičné oddelenie dennej od nočnej časti • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sádrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 138.000 €
stav. materiálu – 82.800 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 132.000 €
stav. materiálu – 79.200 €

BUNGALOW 23 je dom strednej veľkostnej kategórie, vhodný do nízkej okolitej zástav-
by • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • možnosť využitia pod-
krovia ako ďalší skladový priestor domu • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj 
pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodné dispozičné oddelenie 
dennej časti od nočnej
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  154,0 m2

obostavaný priestor: 564,4 m3

celková užitková plocha: 120,0 m2

celková obytná plocha: 85,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,7 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,SZ,Z

Bungalow 26

Bungalow 25

počet osôb: 3
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  97,1 m2

obostavaný priestor: 348,5 m3

celková úžitková plocha: 75,2 m2

celková obytná plocha: 51,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 3,97m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

prízemie (75,2 m2)

prízemie (120 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 120.000 €
stav. materiálu – 72.000 €

BUNGALOW 25 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástav-
by • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybo-
vou schopnosťou • projektové riešenie umožňuje rýchlu a finančne nenáročnú výstavbu • 
jasné a pomerne jednoduché dispozičné riešenie splní nároky investora na kvalitu býva-
nia • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 890 €
stavby na „kľúč“ – 90.000 €
stav. materiálu – 54.000 €

BUNGALOW 26 je 3-izbový  dom • s krbom • strednej veľkostnej kategórie • vhodný do 
nízkej okolitej zástavby • strešné okná VELUX dotvárajú interiér • realizačne ide o jed-
noduchú stavbu bez stropnej konštrukcie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svaho-
vitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3 člennej ro-
diny • vhodné dispozičné oddelenie dennej časti od nočnej • svojím riešením je vhodný 
aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou
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počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  115,3 m2

obostavaný priestor: 447,9 m3

celková úžitková plocha: 80,1 m2

celková obytná plocha: 62,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,490 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SZ,JZ,S,J

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  125,1 m2

obostavaný priestor: 598,1 m3

celková úžitková plocha: 101,8 m2

celková obytná plocha: 72,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,3 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Bungalow 28

Bungalow 27

prízemie (101,8 m2)

prízemie (80,1 m2)
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BUNGALOW 27 je 4-izbový rodinný  dom • s krbom • s  prekrytým stáním pre 2 autá • s 
valbovou strechou • s krytou  terasou • strednej veľkostnej kategórie • vhodný do níz-
kej okolitej zástavby • do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútor-
nými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • podkrovie je možné vy-
užiť  ako ďalší skladový priestor domu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie osôb 
so zníženou pohybovou schopnosťou • krov z priehradových väzníkov a stropnou kon-
štrukciou zo sádrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 119.000 €
stav. materiálu – 71.400 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 890 €
stavby na „kľúč“ – 88.000 €
stav. materiálu – 52.800 €

BUNGALOW 28 je 3-izbový rodinný dom • s krbom • s krytou terasou • je vhodný do 
rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • má sedlovú strechu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • chodba je presvetlená svet-
lovodom Velux
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Bungalow 29

Bungalow 28 plus

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  267,8 m2

obostavaný priestor: 1 163,8 m3

celková úžitková plocha: 203,8 m2

celková obytná plocha: 103,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,940 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, JZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  163,3 m2

obostavaný priestor: 657,7 m3

celková úžitková plocha: 121,0 m2

celková obytná plocha: 77,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,490 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SZ,JZ,S,J

prízemie (203,8 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 119.000 €
stav. materiálu – 71.400 €

BUNGALOW 28 plus je 4-izbový rodinný dom • s garážou • dom má sedlovú strechu • 
strednej veľkostnej kategórie • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • 
svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • ide o pre-
dĺženú verziu BUNGALOWU 28

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.190 €
stavby na „kľúč“ – 162.000 €
stav. materiálu – 97.200 €

BUNGALOW 29 je 4-izbový dom • s dvojgarážou • s krbom • s valbovou strechou • vač-
šej veľkostnej kategórie • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svo-
jimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • svetlovod 
Velux presvetľuje vnútornú chodbu
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  156,4 m2

obostavaný priestor: 808,4 m3

celková úžitková plocha: 181,5 m2

celková obytná plocha: 116,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,0 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  213,2 m2

obostavaný priestor: 852,4 m3

celková úžitková plocha: 171,5 m2

celková obytná plocha: 71,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,625 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Bungalow 31

Bungalow 30

prízemie (171,5 m2)

prízemie (131,5 m2)

poschodie (50 m2)

BUNGALOW 30 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástav-
by • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • strecha 
je pultová, obojstranná • obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhod-
ný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • realizačne ide o jednoduchú výstav-
bu bez stropnej konštrukcie • vhodné dispozičné oddelenie dennej a nočnej časti domu • 
na exkluzívne presvetlenie sú použité svetlíky Velux • hrúbka obvodových stien je 30 cm

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 148.000 €
stav. materiálu – 88.800 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 154.000 €
stav. materiálu – 92.400 €

BUNGALOW 31 je 5-izbový dom • s obytným podkrovím • väčšej veľkostnej kategórie • 
so stanovou strechou • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojím 
riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou
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Bungalow 33

Bungalow 32

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  132,5 m2

obostavaný priestor: 651,3 m3

celková úžitková plocha: 163,5 m2

celková obytná plocha: 74,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,3 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV,V

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  158,9 m2

obostavaný priestor: 759,1 m3

celková úžitková plocha: 131,9 m2

celková obytná plocha: 89,2 m2
výška strechy od ± 0,0: 5,78 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

prízemie (113 m2)

prízemie (131,9 m2)

poschodie (50,5 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 148.000 €
stav. materiálu – 88.800 €

BUNGALOW 32 je 4-izbový prízemný rodinný dom • s krbom • s valbovou strechou • 
strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého te-
rénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • pod-
krovie sa dá využiť ako skladový priestor domu • svojím riešením je vhodný aj pre býva-
nie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sádrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 147.000 €
stav. materiálu – 88.200 €

BUNGALOW 33 je 3-izbový dom • strednej veľkostnej kategórie • s valbovou strechou 
• vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestor-
mi dom uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia i ako 
další obytný priestor • svojím riešením vyhovuje aj pre bývanie osôb so zníženou pohy-
bovou schopnosťou
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  116,5 m2

obostavaný priestor:  551,5 m3

celková úžitková plocha:  144,3 m2

celková obytná plocha:  100,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,840 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu:  S,Z,SZ,SV

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  127,5 m2

obostavaný priestor:  570,8 m3

celková úžitková plocha:  103,6 m2

celková obytná plocha:  57,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,355 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  SZ, S

Bungalow 35

Bungalow 34

prízemie (103,6 m2)

poschodie (57 m2)

13,5

5,2

1,0

10,3

16,2

24,4

6,3

6,6

2,5
1,3

28,3

17,8

6,5

4,4

prízemie (87,3 m2)

BUNGALOW 34 je 3-izbový dom • s valbovou strechou • s garážou • strednej veľkostnej 
kategórie • vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia i 
ako další obytný priestor • riešením vyhovuje aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 
schopnosťou • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sádrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 111.000 €
stav. materiálu – 66.600 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 128.000 €
stav. materiálu – 76.800 €

BUNGALOW 35 je 4-izbový rodinný dom • s obytným podkrovím • strednej veľkostnej 
kategórie • s valbovou strechou • so stredovým krbom • vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie 4-5 člennej rodiny
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Bungalow 37

Bungalow 36

počet osôb:  5-7
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  154,0 m2

obostavaný priestor:  814,9 m3

celková úžitková plocha:  201,1 m2

celková obytná plocha:  119,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,165 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, V

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  126,5 m2

obostavaný priestor:  601,0 m3

celková úžitková plocha:  98,7 m2

celková obytná plocha:  61,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,580 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu:  V,JV,SV,Z

prízemie (98,7 m2)

prízemie (129,3 m2)

poschodie (71,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 890 €
stavby na „kľúč“ – 122.000 €
stav. materiálu – 73.200 €

BUNGALOW 36 je 3-izbový rodinný  dom s krbom • malej veľkostnej kategórie • je vhod-
ný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia, ako ďalší skla-
dový priestor domu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 166.000 €
stav. materiálu – 99.600 €

BUNGALOW 37 je 5-izbový dom  s obytným podkrovím a garážou • s krbom • s valbovou 
strechou • strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svaho-
vitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej ro-
diny • vhodné dispozičné oddelenie dennej a nočnej časti
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  119,0 m2

obostavaný priestor:  516,5 m3

celková úžitková plocha:  98,1 m2

celková obytná plocha:  57,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,025 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,V,SZ

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  142,0 m2

obostavaný priestor:  416,0 m3

celková úžitková plocha:  113,1 m2

celková obytná plocha:  74,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,375 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu:  V, JV, SV

Bungalow 39

Bungalow 38

prízemie (113,1 m2)

prízemie (98,1 m2)
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BUNGALOW 38 je 4-izbový murovaný dom so sedlovou strechou • strednej veľkostnej 
kategórie • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • možnosť prekrytia terasy 
predĺžením vikiera

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 124.000 €
stav. materiálu – 74.400 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 105.000 €
stav. materiálu – 63.000 €

BUNGALOW 39 je 3-izbový dom s krbom • s valbovou strechou • menšej veľkostnej ka-
tegórie • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • vhodné dispozičné oddelenie 
dennej a nočnej časti • vhodný na užšie stavebné parcely • krov je z priehradových väz-
níkov a stropná konštrukcia zo sádrokartónu
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Bungalow 41

Bungalow 40

prízemie (105,3 m2)

prízemie (123,6 m2)

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  148,7 m2

obostavaný priestor:  705,3 m3

celková úžitková plocha:  123,6 m2

celková obytná plocha:  67,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,450 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SZ, SV

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  130,9 m2

obostavaný priestor:  557,0 m3

celková úžitková plocha:  105,3 m2

celková obytná plocha:  49,0 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,590 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V
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CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 121.000 €
stav. materiálu – 72.600 €

BUNGALOW 40 je 3-izbový dom s garážou • s valbovými strechami • menšej veľkostnej 
kategórie • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 3 člennej rodiny • výborné dispozičné odde-
lenie dennej a nočnej časti • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo 
sádrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 195.000 €
stav. materiálu – 117.000 €

BUNGALOW 41 je 4-izbový dom s krbom • s valbovou strechou • strednej veľkostnej ka-
tegórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom svojimi vnú-
tornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • vhodné dispozičné od-
delenie dennej a nočnej časti rodinného domu • možnosť využitia podkrovia ako ďalší 
skladový priestor
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počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  209,0 m2

obostavaný priestor:  977,3 m3

celková úžitková plocha:  176,1 m2

celková obytná plocha:  86,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,800 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: J, JV, V

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  192,4 m2

obostavaný priestor: 910,8 m3

celková úžitková plocha: 242,9 m2

celková obytná plocha: 79,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,6 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,SZ,Z

Bungalow 43

Bungalow 42

poschodie (104 m2)

prízemie (176,1 m2)

prízemie (167 m2)

BUNGALOW 42 je 5-izbový rodinný dom s garážou • s krbom a vonkajšou terasou • 
s obyt ným podkrovím • strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástav-
by a ako samostatne stojaci • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
5-6 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • jasné a pomerne jednoduché dispozičné riešenie splní 
nároky investora na kvalitu bývania

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 2.290 €
stavby na „kľúč“ – 231.000 €
stav. materiálu – 138.600 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 156.000 €
stav. materiálu – 93.600 €

BUNGALOW 43 je 4-izbový dom s valbovou strechou • s garážou • s krbom • stred-
nej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinaté-
ho resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na 
bývanie 5-6 člennej rodiny • vhodné dispozičné oddelenie dennej a nočnej časti domu 
• možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • svojím bezbariérovým 
riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou
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Bungalow 45

Bungalow 44

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  230,0 m2

obostavaný priestor:  1152,0 m3

celková úžitková plocha:  195,6 m2

celková obytná plocha:  96,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,750 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,SZ,V

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  223,3 m2

obostavaný priestor:  1051,7 m3

celková úžitková plocha:  192,6 m2

celková obytná plocha:  77,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,975 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

prízemie (192,6 m2)

prízemie (195,6 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 163.000 €
stav. materiálu – 97.800 €

BUNGALOW 44 je 4-izbový murovaný rodinný dom s dvojgarážou • s valbovou strechou 
•  s terasou a krbom • strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby 
• hodí sa do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodné dispozičné oddelenie dennej 
a nočnej časti domu • možnosť využitia podkrovia  domu ako ďalší skladový priestor • 
svojím bezbariérovým riešením je tento katalógový rodinný dom vhodný aj pre bývanie 
osôb so zníženou pohybovou schopnosťou

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.190 €
stavby na „kľúč“ – 176.000 €
stav. materiálu – 105.600 €

BUNGALOW 45 je 4-izbový rodinný  dom s dvojgarážou • vhodný do nízkej okolitej zá-
stavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodné dispozičné oddele-
nie dennej a nočnej časti domu • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor 
domu • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou po-
hybovou schopnosťou
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počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  190,7 m2

obostavaný priestor:  820,0 m3

celková úžitková plocha:  156,4 m2

celková obytná plocha:  75,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,665 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S,Z,SZ,JZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  123,5 m2

obostavaný priestor: 506,6 m3

celková úžitková plocha: 100,2 m2

celková obytná plocha: 67,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,44 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,Z,JZ

Bungalow 47

Bungalow 46

prízemie (100,2 m2)

prízemie (156,4 m2)

BUNGALOW 46 je 4-izbový rodinný dom • so sedlovou strechou • menšej veľkostnej ka-
tegórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej 
rodiny • realizačne ide o jednoduchú stavbu bez stropnej konštrukcie • svojím bezba-
riérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 990 €
stavby na „kľúč“ – 109.000 €
stav. materiálu – 65.400 €

CENA (vrátane DPH): 
projektu – 1.190 €
stavby na „kľúč“ – 143.000 €
stav. materiálu – 85.800 €

BUNGALOW 47 je dom na úzky pozemok • 5-izbový • s garážou • s krbom • strednej 
veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svoj-
imi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • oddelená den-
ná a nočná časť
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Bungalow 49

Bungalow 48

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  151,8 m2

obostavaný priestor: 630,5 m3

celková úžitková plocha: 124,2 m2

celková obytná plocha: 55,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,88 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  219,8 m2

obostavaný priestor:  892,5 m3

celková úžitková plocha:  164,8 m2

celková obytná plocha:  96,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,860 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

prízemie (164,8 m2)

prízemie (124,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 155.000	€
stav. materiálu	 –	 93.000	€

BUNGALOW 48 je rodinný dom 4-izbový • s garážou • s pultovými strechami • strednej 
veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • rodinný dom je vhodný do rovinaté-
ho resp. mierne svahovitého terénu • realizačne ide o jednoduchú výstavbu domu bez 
stropnej konštrukcie • vhodné dispozičné oddelenie dennej a nočnej časti domu • Velux 
svetlovod presvetluje chodbu • hrúbka obvodových stien 30 cm

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 135.000	€
stav. materiálu	 –	 81.000	€

BUNGALOW 49 je 3-izbový dom s garážou • so stanovou strechou • strednej veľkost-
nej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • projekt domu je vhodný do rovina-
tého resp. mierne svahovitého terénu • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový 
priestor domu • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • v prípade väčších svahových nerovností je možné v sute-
réne umiestniť garáž • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhodné dispozičné oddele-
nie dennej časti od nočnej
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 174,8 m2

obostavaný priestor: 850,6 m3

celková úžitková plocha: 144,8 m2

celková obytná plocha: 73,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,975 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 139,5 m2

obostavaný priestor: 669,7 m3

celková úžitková plocha: 113,7 m2

celková obytná plocha: 72,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,975 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SV,S,SZ,Z

Bungalow 52

Bungalow 51

prízemie (113,7 m2)

prízemie (144,8 m2)

BUNGALOW 51 je 4-izbový rodinný dom • so stanovou strechou • strednej veľkostnej 
kategórie • možnosť zrealizovať krb • vhodný do nízkej okolitej zástavby a do rovinaté-
ho resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na 
bývanie 4-5 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor do-
mu • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohy-
bovou schopnosťou • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhodné dispozičné oddele-
nie dennej časti od nočnej

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 126.000	€
stav. materiálu	 –	 75.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 142.000	€
stav. materiálu	 –	 85.200	€

BUNGALOW 52 je 4-izbový rodinný dom s valbovou strechou • s garážou • strednej veľ-
kostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako ďalší 
skladový priestor domu • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb 
so zníženou pohybovou schopnosťou • v prípade väčších svahových nerovností, je mož-
né dom čiastočne, alebo úplne podpivničiť • ďalšiu obytnú miestnosť je možné zrealizo-
vať zrušením garáže
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Bungalow 54

Bungalow 53

prízemie (115,5 m2)

prízemie (128,8 m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  169,8 m2

obostavaný priestor: 794,4 m3

celková užitková plocha: 128,8 m2

celková obytná plocha: 82,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,585 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 147,3 m2

obostavaný priestor: 669,7 m3

celková úžitková plocha: 115,5 m2

celková obytná plocha: 67,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 0
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 122.000	€
stav. materiálu	 –	 73.200	€

BUNGALOW 53 je dom strednej veľkostnej kategórie pre 4-5 člennú rodinu, pričom tva-
rom pôdorysu je vhodný na parcely s nižšou okolitou zástavbou • nočná a denná časť 
domu je oddelená • pri dispozičných zmenách a dostatočnej šírke pozemku je možné na 
ľavej strane domu pristavať garáž • väzníkový krov

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 133.000	€
stav. materiálu	 –	 79.800	€

BUNGALOW 54 je dom strednej veľkostnej kategórie pre 4-5 člennú rodinu, pričom tva-
rom pôdorysu je vhodný na parcely s nižšou okolitou zástavbou • nočná a denná časť 
domu je oddelená • pri dispozičných zmenách a dostatočnej šírke pozemku je možné na 
ľavej strane domu pristavať garáž • väzníkový krov
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počet osôb:  5-7
obytné miestnosti:   6
zastavaná plocha:  136,9 m2

obostavaný priestor:  756,7 m3

celková užitková plocha:  208,7 m2

celková obytná plocha:  126,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  8,0 m
sklon strechy: 38°
orientácia hlavného vstupu  V,SV,S,SZ

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  126,1 m2

obostavaný priestor:  500,6 m3

celková úžitková plocha:  97,5 m2

celková obytná plocha:  70,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,180 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  SV,S,SZ,V

Bungalow 66

Bungalow 59

prízemie (97,5 m2)

prízemie (111,5 m2)

prízemie (97,25 m2)

14
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BUNGALOW 59 je 4-izbový dom • dom strednej veľkostnej kategórie • murovaný s val-
bovou strechou • vhodný do nízkej okolitej zástavby • možnosť zrealizovať krb pri te-
rasových dverách • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi 
vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • možnosť využitia 
podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • svojím bezbariérovým riešením je vhod-
ný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodné dispozičné odde-
lenie dennej časti od nočnej

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 109.000	€
stav. materiálu	 –	 65.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.890	€
stavby na „kľúč“	 – 168.000	€
stav. materiálu	 –	 100.800	€

BUNGALOW 66 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby a ako samostatne stojaci • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na 
bývanie 5-7 člennej rodiny • dom je nepodpivničený s obytným podkrovím • je ho mož-
né čiastočne alebo úplne podpivničiť • dispozičným riešením je vhodne oddelená nočná 
a denná časť domu • jasná a jednoduchá konštrukcia
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:   3
zastavaná plocha:  110,3 m2

obostavaný priestor:  500,9 m3

celková úžitková plocha:  98,5 m2

celková obytná plocha:  52,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,3 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu  V,SV,Z,JV,JZ

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  112,0 m2

obostavaný priestor: 500,1 m3

celková úžitková plocha: 92,2 m2

celková obytná plocha: 50,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,120 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  V, SV, S

Bungalow 69

Bungalow 68

prízemie (92,2 m2)

prízemie (98,5 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 890	€
stavby na „kľúč“	 – 105.000	€
stav. materiálu	 –	 63.000	€

BUNGALOW 68 je 3-izbový dom s valbovou strechou • menšej veľkostnej kategórie • je 
vhodný do nižšej okolitej zástavby • nočná a denná časť domu je oddelená • denná časť 
je poňatá ako veľkopriestor • v prípade podpivničenia a dostatočného odstupu od ulice 
je možné umiestniť garáž do suterénu a vytvoriť skladové priestory, kotolňu, prípadne 
fitness • schodisko je možné riešiť ako vonkajšie

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 890	€
stavby na „kľúč“	 – 106.000	€
stav. materiálu	 –	 63.600	€

BUNGALOW 69 je 3-izbový dom s krbom • so stanovou strechou • s vnútorným krbom 
• menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby a ako samostatne 
stojaci • jedným z možných riešení je využitie podkrovného priestoru ako ďalší sklado-
vý priestor • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • projektové riešenie umožňuje rýchlu a finančne nenáročnú vý-
stavbu • jasné a pomerne jednoduché dispozičné riešenie splní nároky investora na kva-
litu bývania
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počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha: 95,2 m2

obostavaný priestor: 402,0 m3

celková úžitková plocha: 74,3 m2

celková obytná plocha: 50,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,660 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  140,1 m2

obostavaný priestor: 692,3 m3

celková úžitková plocha: 109,3 m2

celková obytná plocha: 60,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,915 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,SZ,JV

Bungalow 72

Bungalow 71

prízemie (109,3 m2)

prízemie (74,3 m2)

BUNGALOW 71 je 4-izbový rodinný dom s krbom • s valbovou strechou • strednej 
veľ kostnej kategórie vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojim dispozičným rieše-
ním uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • je vhodný na rovinatý prípad-
ne mierne svahovitý terén • pri dostatočnej šírke pozemku je možné garáž umiestniť 
z bočných strán objektu, alebo predsunúť garáž pred rodinný dom (viď. rodinný dom 
BUNGALOW 73) • rodinný dom je bez obytného podkrovia, ktoré je možné využiť ako 
skladový priestor • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou
CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 114.000	€
stav. materiálu	 –	 68.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 85.000	€
stav. materiálu	 –	 51.000	€

BUNGALOW 72 je 3-izbový rodinný dom • menšej veľkostnej kategórie • vhodný do níz-
kej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 
člennej rodiny • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • neobytné podkrovie • možnosť využitia podkrovia ako 
ďalší skladový priestor domu • je vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén • 
možnosť výstavby aj na menších stavebných parcelách • finančne nenáročná a technicky 
veľmi jednoduchá a rýchla výstavba
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  114,8 m2

obostavaný priestor: 950,0 m3

celková úžitková plocha: 200,6 m2

celková obytná plocha: 80,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,550 m
sklon strechy: 26°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 160,9 m2

obostavaný priestor: 793,9 m3

celková užitková plocha: 108,5 m2

celková obytná plocha: 60,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,7 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S,JZ,SZ,Z

Bungalow 74

Bungalow 73

prízemie (78,5 m2)

prízemie (91,1 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 121.000	€
stav. materiálu	 –	 72.600	€

BUNGALOW 73 je dom menšej veľkostnej kategórie s pristavanou garážou a krytým stá-
tím pred hlavným vchodom do rodinného domu • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je 
vhodný na rovinatý prípadne mierne svahovitý terén • v prípade umiestnenia do väčšie-
ho svahu je dom možné úplne, alebo čiastočne podpivničiť a do suterénu je potom mož-
né umiestniť fitness, skladové a pomocné priestory, prípadne garáž presunúť z prízemia 
do suterénu • rodinný dom je možné postaviť aj na menších parcelách bez predsadenej 
garáže a krytého státia • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb 
so zníženou pohybovou schopnosťou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 91.000	€
stav. materiálu	 –	 54.600	€

BUNGALOW 74 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby 
• svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • svo jim 
bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schop-
nosťou • neobytné podkrovie • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor 
domu • je vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén • možnosť výstavby aj 
na menších stavebných parcelách • finančne nenáročná a technicky veľmi jednoduchá 
a rýchla výstavba • väzníkový krov
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  114,8 m2

obostavaný priestor: 950,0 m3

celková úžitková plocha: 200,6 m2

celková obytná plocha: 80,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,550 m
sklon strechy: 26°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 111,5 m2

obostavaný priestor: 535,3 m3

celková úžitková plocha: 91,1 m2

celková obytná plocha: 60,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,6 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: JV, J, JZ

Bungalow 78

Bungalow 75

prízemie (91,1 m2)

prízemie (90,2 m2)

poschodie (47 m2)

suterén (63,4 m2)

BUNGALOW 75 je 4-izbový rodinný dom • vhodný do svahu • s krbom • možnosť prista-
vať garáž • menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojimi 
vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • dom je možné 
čiastočne alebo úplne podpivničiť • nočná časť je od dennej vhodne dispozične  oddele-
ná • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 98.000	€
stav. materiálu	 –	 58.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 194.000	€
stav. materiálu	 –	 116.400	€

BUNGALOW 78 je podpivničený dom s krbom menšej veľkostnej kategórie • dom je mož-
né riešiť v dvoch alternatívach ako úplne podpivničený a ako nepodpivničený • v priesto-
roch prekrytej časti terasy je možné umiestniť zimnú záhradu, ktorá by bola presvetlená 
cez strechu pomocou strešných okien
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Bungalow 84

Bungalow 82

počet osôb::  4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 140,2 m2

obostavaný priestor: 670,0 m3

celková úžitková plocha: 107,5 m2

celková obytná plocha: 69,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,786 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  SV,JV,JZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  166,5 m2

obostavaný priestor: 1040,0 m3

celková úžitková plocha: 203,3 m2

celková obytná plocha: 79,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,910 m
sklon strechy: 26°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

prízemie (131,4 m2)

suterén (71,9 m2)

prízemie (107,5 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 193.000	€
stav. materiálu	 –	 115.800	€

BUNGALOW 82 je 4-izbový rodinný dom • s garážou • s krbom • strednej veľkostnej ka-
tegórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
dom je vhodný pre svahovitý terén • v prípade potreby je možné postaviť dom bez su-
terénu • kuchyňa sa zväčší na úkor schodiska, alt. sa v priestoroch schodiska urobí od-
vetraná komora • v priestoroch obývacej izby je možné pomocou zaťahovacej steny vy-
tvoriť pracovňu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 128.000	€
stav. materiálu	 –	 76.800	€

BUNGALOW 84 je 4-izbový dom s krbom • strednej veľkostnej kategórie • vhodný do 
nízkej okolitej zástavby • dom je dispozične riešený bez suterénu a obytného podkrovia 
• priestory podkrovia je možné využiť na skladové účely • v priestoroch prekrytej časti 
terasy je možné po malých úpravách umiestniť zimnú záhradu • dom je vhodný pre rovi-
natý, prípadne mierne svahovitý terén • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre 
bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou
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Bungalow 87

Bungalow 85

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 154,5 m2

obostavaný priestor: 715 m3

celková úžitková plocha: 123,6 m2

celková obytná plocha: 74,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,4 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ

prízemie (123,6 m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  145,8 m2

obostavaný priestor: 652,5 m3

celková užitková plocha: 110,9 m2

celková obytná plocha: 69,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,410 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: JZ, J, JV

prízemie (110,9 m2)

BUNGALOW 85 je vhodný do nízkej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • svojím bezbariérovým riešením je vhod-
ný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • možnosť využitia podkro-
via ako ďalší skladový priestor domu • zvláštnosťou tohoto domu je pekné tvarové rieše-
nie strechy • je vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén • možnosť výstav-
by aj na užších stavebných parcelách • krov z priehradových väzníkov a stropnou kon-
štrukciou zo sádrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 118.000	€
stav. materiálu	 –	 70.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 132.000	€
stav. materiálu	 –	 79.200	€

BUNGALOW 87 je 4-izbový rodinný dom s krbom • strednej veľkostnej kategórie • pre 
4-5 člennú rodinu • osadený môže byť na rovinatom, resp. mierne svahovitom pozemku 
• svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 
schopnosťou • členitý pôdorys je zdôraznený bohato členenou strechou • priestory pod-
krovia je možné využiť na skladové účely
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Bungalow 92

Bungalow 91

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  192,7 m2

obostavaný priestor:  895,7 m3

celková úžitková plocha:  162,3 m2

celková obytná plocha:  85,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,615 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, SZ

prízemie (162,3 m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  137,8 m2

obostavaný priestor: 624,9 m3

celková užitková plocha: 112,2 m2

celková obytná plocha: 65,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,489 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV,V

prízemie (112,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 130.000	€
stav. materiálu	 –	 78.000	€

BUNGALOW 91 je dom menšej veľkostnej kategórie vhodný do nízkej okolitej zástavby 
• v priestoroch prekrytej časti terasy je možné po malých úpravách umiestniť zimnú zá-
hradu • zvláštnosťou tohto domu je jednoduché tvarové riešenie strechy s mierne spus-
tenou strechov nad vstupom • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie 
osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • finančne nenáročná a technicky veľmi jed-
noduchá a rýchla výstavba • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo 
sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 157.000	€
stav. materiálu	 –	 94.200	€

BUNGALOW 92 je 4-izbový rodinný dom s garážou a  krbom • strednej veľkostnej ka-
tegórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na náročnejšie bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia 
podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • svojím riešením je vhodný aj pre bývanie 
osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • veľmi jednoduchá a rýchla výstavba • vhod-
né dispozičné oddelenie dennej od nočnej časti
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  121,0 m2

obostavaný priestor: 549,9 m3

celková úžitková plocha: 98,7 m2

celková obytná plocha:  67,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,05 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SV, S, SZ

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  205,3 m2

obostavaný priestor:  939,4 m3

celková úžitková plocha:  173,2 m2

celková obytná plocha:  84,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,677 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  S,SV,SZ,Z

Bungalow 94

Bungalow 93

prízemie (173,2 m2)

prízemie (98,7 m2)

BUNGALOW 93 je rodinný dom strednej veľkostnej kategórie s jednogarážou a krbom • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na náročnejšie bývanie 4 člennej rodiny • svojím riešením je vhodný aj 
pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • veľmi jednoduchá a rýchla vý-
stavba • vhodné dispozičné oddelenie dennej od nočnej časti • krov z priehradových väz-
níkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 154.000	€
stav. materiálu	 –	 92.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 109.000	€
stav. materiálu	 –	 65.400	€

BUNGALOW 94 je 4-izbový rodinný dom • menšej veľkostnej kategórie • vhodný do níz-
kej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • mož-
nosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • svojím bezbariérovým rie-
šením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • v prípade 
väčších svahových nerovností je možné v suteréne umiestniť garáž • veľmi jednoduchá 
a rýchla výstavba • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sádro-
kartónu
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  144,8 m2

obostavaný priestor:  702,4 m3

celková úžitková plocha:  115,7 m2

celková obytná plocha:  73,0 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,650 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  163,1 m2

obostavaný priestor:  817,7 m3

celková úžitková plocha:  136,2 m2

celková obytná plocha:  81,0 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,360 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 102

Bungalow 101

prízemie (136,2 m2)

prízemie (115,7 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 136.000	€
stav. materiálu	 –	 81.600	€

BUNGALOW 101 je 4-izbový rodinný dom • možnosť zrealizovať krb • strednej veľkostnej 
kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člen-
nej rodiny • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • svojím bez-
bariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

BUNGALOW 102 je 4-izbový rodinný dom • s krbom • strednej veľkostnej kategórie • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia, ako ďalší 
skladový priestor domu
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Bungalow 104

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  181,0 m2

obostavaný priestor: 836,4 m3

celková úžitková plocha: 154,9 m2

celková obytná plocha: 73,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,685 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  168,2 m2

obostavaný priestor:  878,9 m3

celková úžitková plocha:  204,5 m2

celková obytná plocha:  62,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,090 m
sklon strechy: 32°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Bungalow 103

prízemie (154,9 m2)

poschodie (65,7 m2)

prízemie (138,8 m2)

BUNGALOW 103 je dom s garážou • s krbom • obytné podkrovie • je strednej veľkostnej 
kategórie • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • dom je možné čiastočne, ale-
bo úplne podpivničiť • podkrovie je možné priečkami rozčleniť

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 170.000	€
stav. materiálu	 –	 102.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 152.000	€
stav. materiálu	 –	 91.200	€

BUNGALOW 104 je 3-izbový dom • s garážou  • s krbom • strednej veľkostnej kategó-
rie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovi-
tého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej ro-
diny • vhodný na užšie stavebné parcely • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj 
pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • krov z priehradových väzníkov 
a stropnou konštrukciou zo sádrokartónu
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počet osôb:  6-7
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  207,2 m2

obostavaný priestor:  946,2 m3

celková úžitková plocha:  172,1 m2

celková obytná plocha:  89,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,335 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: JV, V, SV

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  198,1 m2

obostavaný priestor:  960,0 m3

celková úžitková plocha:  167,2 m2

celková obytná plocha:  70,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,415 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ

Bungalow 106

Bungalow 105

prízemie (167,2 m2)

prízemie (172,1 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 161.000	€
stav. materiálu	 –	 96.600	€

BUNGALOW 105 je 4-izbový dom • s dvojgarážou • s krbom • strednej veľkostnej ka-
tegórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej 
rodiny • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou po-
hybovou schopnosťou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 164.000	€
stav. materiálu	 –	 98.400	€

BUNGALOW 106 je 5-izbový dom • s garážou • s krbom • väčšej veľkostnej kategórie • 
vhodný do nízkej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého 
terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • 
vhodné dispozičné členenie dennej a nočnej časti domu • svojím bezbariérovým riešením 
je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:   98,0 m2

obostavaný priestor:  382,2 m3

celková úžitková plocha:  80,8 m2

celková obytná plocha:  60,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,025 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  197,0 m2

obostavaný priestor: 851,6 m3

celková úžitková plocha: 166,9 m2

celková obytná plocha: 102,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,735 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: V, SV

Bungalow 108

Bungalow 107

prízemie (166,9 m2)

prízemie (80,8 m2)

BUNGALOW 107 je 6-izbový dom • s garážou • s krbom • väčšej veľkostnej kategórie • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • po zrušení garáže sa šírka domu zmenší 
na 14,0 m • hrúbka obvodových stien 30 cm

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 161.000	€
stav. materiálu	 –	 96.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 89.000	€
stav. materiálu	 –	 53.400	€

BUNGALOW 108 je dom na úzky pozemok • 4-izbový • so státím pre auto • menšej veľ-
kostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi 
vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • hrúbka obvodo-
vých stien 30 cm • realizačne ide o jednoduchú stavbu bez stropnej konštrukcie • vhod-
né dispozičné členenie dennej a nočnej časti
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  144,5 m2

obostavaný priestor:  593,2 m3

celková úžitková plocha:  107,0 m2

celková obytná plocha:  77,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,810 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: V, JV, SV

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  205,7 m2

obostavaný priestor:  867,0 m3

celková úžitková plocha:  144,5 m2

celková obytná plocha:  72,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,770 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Bungalow 110

   Bungalow 109

prízemie (144,5 m2)

prízemie (107,0 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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4,5
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8,8

3,0

5,4
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6,5
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9,8
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 155.000	€
stav. materiálu	 –	 93.000	€

BUNGALOW 109 je 4-izbový rodinný dom • s dvojgarážou • do tvaru U • s krbom • stred-
nej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • 
svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • možnosť 
využitia podkrovia, ako ďalší skladový priestor domu • z garáže je možné po úprave vy-
tvoriť ďalšiu obytnú miestnosť

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 112.000	€
stav. materiálu	 –	 67.200	€

BUNGALOW 110 je 4-izbový rodinný dom • s vnútorným aj vonkajším krbom • strednej 
veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svo-
jimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • je vhodný 
na užšie stavebné pozemky • konštrukciu stropu tvorí sadrokartónový podhľad so za-
teplením
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počet osôb:  5-7
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:   223,2 m2

obostavaný priestor:  958,4 m3

celková úžitková plocha:  187,3 m2

celková obytná plocha:  94,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,120 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ

počet osôb: 3
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  119,6 m2

obostavaný priestor: 454,3 m3

celková úžitková plocha: 77,7 m2

celková obytná plocha: 48,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,460 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: V,Z,SV,SZ

Bungalow 112

Bungalow 111

prízemie (187,3 m2)

prízemie (77,7 m2)
BUNGALOW 111 je dom menšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
3 člennej rodiny • je vhodný na užšie stavebné pozemky • konštrukciu stropu tvorí sad-
rokartónový podhľad so zateplením

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 890	€
stavby na „kľúč“	 – 87.000	€
stav. materiálu	 –	 52.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 166.000	€
stav. materiálu	 –	 99.600	€

BUNGALOW 112 je dom veľkej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie 5-7 člennej rodiny • stropná konštrukcia je len v prednej časti domu • svojim bezba-
riérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou



49www.prodom.skwww.prodom.sk

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  193,0 m2

obostavaný priestor:  820,4 m3

celková úžitková plocha:  138,3 m2

celková obytná plocha:  68,0 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,305 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SV,SZ,JZ,JV

počet osôb:  4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  159,0 m2

obostavaný priestor:  650,7 m3

celková úžitková plocha:  134,1 m2

celková obytná plocha:  71,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,7 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 114

Bungalow 113

prízemie (134,1 m2)

prízemie (138,3 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 121.000	€
stav. materiálu	 –	 72.600	€

BUNGALOW 113 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • presvetlená jedáleň strešným oknom • obývacia izba s kuchyňou rie-
šená veľkopriestorovo • vnútorný a vonkajší krb

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 149.000	€
stav. materiálu	 –	 89.400	€

BUNGALOW 114 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • s garážou • svojimi vnútornými priestormi uspokojí náro-
ky na bývanie 3-4 člennej rodiny • v prípade potreby je možné z garáže vytvoriť obytnú 
miestnosť • s krbom • 3 kúpeľne • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:   105,0 m2

obostavaný priestor:  448,0 m3

celková úžitková plocha:  80,3 m2

celková obytná plocha:  63,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,365 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu:  SV,SZ

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  186,9 m2

obostavaný priestor: 833,1 m3

celková úžitková plocha: 139,8 m2

celková obytná plocha: 77,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,2 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SV,S,V

Bungalow 116

Bungalow 115

prízemie (80,3 m2)

prízemie (139,8 m2)

15,7
6,9 12,0

9,8

4,4

2,1

2,0
26,2

1,2

BUNGALOW 115 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • ide o stavbu bez stropnej konštrukcie • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • obývacia izba s kuchyňou je 
riešená veľkopriestorovo • s garážou • s prekrytou terasou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 131.000	€
stav. materiálu	 –	 78.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 98.000	€
stav. materiálu	 –	 58.800	€

BUNGALOW 116 je dom menšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie 3-4 člennej rodiny • možnosť využitia podkrovia, ako ďalší skladový priestor domu
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       Bungalow 117

       Bungalow 118

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  319,0 m2

obostavaný priestor:  1391,0 m3

celková úžitková plocha:  265,7 m2

celková obytná plocha:  145,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,815 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  199,4 m2

obostavaný priestor:  985,0 m3

celková úžitková plocha:  148,7 m2

celková obytná plocha:  85,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,205 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ, V

prízemie (148,7 m2)

prízemie (265,7 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 156.000	€
stav. materiálu	 –	 93.600	€

BUNGALOW 117 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
3-4 člennej rodiny • s garážou •  možnosť využitia podkrovia, ako ďalší skladový priestor 
domu • z garáže je možné vytvoriť ďalšiu obytnú miestnosť • obývacia izba s kuchyňou 
je riešená veľkopriestorovo • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 228.000	€
stav. materiálu	 –	 136.800	€

BUNGALOW 118 je dom veľkej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • na veľký pozemok • svojimi vnútornými priestormi uspoko-
jí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • s dvojgarážou •  možnosť využitia podkrovia, 
ako ďalší skladový priestor domu • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestoro-
vo • s krbom • z garáže je možné vytvoriť ďalšiu obytnú miestnosť • izby sú nadštan-
dardne veľké
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:   191,4 m2

obostavaný priestor:  839,0 m3

celková úžitková plocha:  158,5 m2

celková obytná plocha:  95,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,280 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, V

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  167,1 m2

obostavaný priestor: 713,1 m3

celková úžitková plocha: 128,1 m2

celková obytná plocha: 73,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,130 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 120

Bungalow 119

prízemie (158,5 m2)

prízemie (128,1 m2)

BUNGALOW 119 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zá-
stavby • 4-izbový • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člen-
nej rodiny • obývacia izba otvorená až po krov • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • s 
garážou • s krbom • strešné okná do obývačky

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 142.000	€
stav. materiálu	 –	 85.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 156.000	€
stav. materiálu	 –	 93.600	€

BUNGALOW 120 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
s garážou • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • s krbom • obývacia 
izba otvorená až po krov • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • 
možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor domu
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  100,7 m2

obostavaný priestor:  413,2 m3

celková úžitková plocha:  83,8 m2

celková obytná plocha:  65,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,010 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  114,7 m2

obostavaný priestor:  457,5 m3

celková úžitková plocha:  93,1 m2

celková obytná plocha:  65,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,055 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,V,JV

Bungalow 122

Bungalow 121

prízemie (93,1 m2)
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prízemie (83,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 83.000	€
stav. materiálu	 –	 49.800	€

BUNGALOW 121 je dom menšej veľkostnej kategórie • 4-izbový • vhodný do nízkej okoli-
tej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodi-
ny • obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • je vhodný na užšie stavebné parcely • realizačne ide o jed-
noduchú výstavbu bez stropnej konštrukcie • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 80.000	€
stav. materiálu	 –	 48.000	€

BUNGALOW 122 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástav-
by • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obý-
vacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • v obývacej izbe je umiestnený krb • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • je vhodný na užšie stavebné 
parcely • realizačne ide o jednoduchú výstavbu bez stropnej konštrukcie • vhodné dispo-
zičné oddelenie dennej a nočnej časti domu • hrúbka obvodových stien 30 cm
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Bungalow 124    

Bungalow 123   

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:   176,5 m2

obostavaný priestor:  797,4 m3

celková úžitková plocha:  147,1 m2

celková obytná plocha:  88,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,090 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, V

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  177,7 m2

obostavaný priestor: 794,1 m3

celková úžitková plocha: 147,9 m2

celková obytná plocha: 86,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,815 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

prízemie (147,1 m2)

prízemie (147,9 m2)
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BUNGALOW 123 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • možnosť využitia podkrovia ako 
ďalší skladový priestor domu • svojim bezbarierovým riešením je vhodný aj pre bývanie 
osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodné dispozičné oddelenie dennej a noč-
nej časti domu • krb v obývacej izbe • oddelená kuchyňa s jedálňnou od obývacej izby

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 141.000	€
stav. materiálu	 –	 84.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 139.000	€
stav. materiálu	 –	 83.400	€

BUNGALOW 124 je dom strednej veľkostnej kategórie • 5-izbový • vhodný do nízkej oko-
litej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej ro-
diny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • možnosť využitia pod-
krovia ako ďalší skladový priestor domu • svojim bezbarierovým riešením je vhodný aj 
pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • v obývacej izbe je krb
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počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  224,0 m2

obostavaný priestor:  1006 m3

celková úžitková plocha:  181,2 m2

celková obytná plocha:  95,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,905 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  202,9 m2

obostavaný priestor:  891,3 m3

celková úžitková plocha:  170,4 m2

celková obytná plocha:  79,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,850 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

       Bungalow 126

       Bungalow 125

prízemie (170,4 m2)

prízemie (181,2 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 160.000	€
stav. materiálu	 –	 96.000	€

BUNGALOW 125 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • možnosť využitia podkrovia ako 
ďalší skladový priestor domu • svojim bezbarierovým riešením je vhodný aj pre bývanie 
osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • s krbom • s garážou • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 169.000	€
stav. materiálu	 –	 101.400	€

BUNGALOW 126 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástavby 
• svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhod-
ný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krbom • s dvojgarážou • 5-izbový 
• možnosť využitia podkrovia ako ďalší skladový priestor domu • svojim bezbarierovým 
riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou
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počet osôb:  6-8
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:   156,8 m2

obostavaný priestor:  904,3 m3

celková úžitková plocha:  223,9 m2

celková obytná plocha:  130,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,545 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  174,5 m2

obostavaný priestor: 816,9 m3

celková úžitková plocha: 123,8 m2

celková obytná plocha: 73,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,690 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: V,Z,SV,SZ

Bungalow 128    

Bungalow 127  

prízemie (123,8 m2)

prízemie (128,0 m2)

poschodie (95,9 m2)

BUNGALOW 127 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
3-4 člennej rodiny • bez garáže • 4-izbový • oddlená obývacia izba od kuchyne • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 132.000	€
stav. materiálu	 –	 79.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 178.000	€
stav. materiálu	 –	 106.800	€

BUNGALOW 128 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • obývacia izba je otvorená až po krov • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • presvetlenie obývacej izby 
strešnými oknami • s garážou • poschodový
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počet osôb:  4-6
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  156,1  m2

obostavaný priestor:  706,5 m3

celková úžitková plocha:  122,4 m2

celková obytná plocha:  87,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,185 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: SV, V, JV

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  179,0 m2

obostavaný priestor:  675,0 m3

celková úžitková plocha:  148,0 m2

celková obytná plocha:  75,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  3,600 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Bungalow 130

Bungalow 129

prízemie (148,0 m2)

prízemie (131,4 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 153.000	€
stav. materiálu	 –	 91.800	€

BUNGALOW 129 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • svojim bez-
bariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnos-
ťou • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 110.000	€
stav. materiálu	 –	 66.000	€

BUNGALOW 130 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • realizačne ide o jednoduchú stavbu bez 
stropnej konštrukcie • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so 
zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého te-
rénu • s krbom • bez garáže • s veľkou špajzou
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:   205,6 m2

obostavaný priestor:  878,1 m3

celková úžitková plocha:  147,0 m2

(bez závetria a krytej terasy)
celková obytná plocha:  90,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,280 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu:  S,SV,V,JV

Bungalow 132

Bungalow 131

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  293,3 m2

obostavaný priestor: 1341,9 m3

celková úžitková plocha: 212,4 m2

celková obytná plocha: 97,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,260 m
sklon strechy: 19°
orientácia hlavného vstupu: SV, JV

prízemie (212,4 m2)

prízemie (147,0 m2)

BUNGALOW 131 je dom väčšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie 4-5 člennej rodiny • s dvojgarážou • obývacia izba s kuchyňou trvoria veľkpriestor 
• s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 212.000	€
stav. materiálu	 –	 127.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 150.000	€
stav. materiálu	 –	 90.000	€

BUNGALOW 132 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • namiesto garáže je možnosť vytvorenia 
ďalšej izby • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojim bezbariéro-
vým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhod-
ný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia na skladové priestory • je vhodný do 
rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krbom • 4-izbový • s garážou
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  142,5 m2

obostavaný priestor:  638,3 m3

celková úžitková plocha:  111,5 m2

celková obytná plocha:  66,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,825 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,V,JV

počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  206,5 m2

obostavaný priestor:  878,7 m3

celková úžitková plocha:  144,0 m2

celková obytná plocha:  86,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,475 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Bungalow 134

Bungalow 133

prízemie (111,5 m2)

prízemie (144,0 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 130.000	€
stav. materiálu	 –	 78.000	€

BUNGALOW 133 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
3-4 člennej rodiny • ľahký montovaný drevený strop • obývacia izba s kuchyňou je rieše-
ná veľkopriestorovo • s krbom • 4-izbový • presvetlená obývacia izba strešnými oknami

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

BUNGALOW 134 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia na skladové 
priestory • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krbom
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počet osôb:  4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:   107,2 m2

obostavaný priestor:  483,7 m3

celková úžitková plocha:  89,1 m2

celková obytná plocha:  59,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,935 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  J,JV,JZ

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  123,0 m2

obostavaný priestor: 546,5 m3

celková úžitková plocha: 89,6 m2

celková obytná plocha: 61,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,895 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: SV,SZ,V,Z

Bungalow 136

Bungalow 135

prízemie (89,6 m2)

prízemie (89,1 m2)
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BUNGALOW 135 je dom menšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie 3-4 člennej rodiny • s krbom • bez garáže • presvetlená obývacia izba so strešný-
mi oknami

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 101.000	€
stav. materiálu	 –	 60.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 96.000	€
stav. materiálu	 –	 57.600	€

BUNGALOW 136 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástav-
by • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obý-
vacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • je vhodný na užšie stavebné parcely • realizačne ide o jednoduchú 
výstavbu bez stropnej konštrukcie • vhodné dispozičné oddelenie dennej a nočnej časti 
domu • hrúbka obvodových stien 30 cm • s krbom
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  216,2 m2

obostavaný priestor:  970,4 m3

celková úžitková plocha:  164,0 m2

(bez závetria a krytej terasy)

celková obytná plocha:  83,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,140 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV,V

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  199,0 m2

obostavaný priestor:  880,4 m3

celková úžitková plocha:  152,1 m2

(bez závetria a krytej terasy)

celková obytná plocha:  75,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,200 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV,V

Bungalow 138

Bungalow 137

prízemie (164 m2)

prízemie (152,1 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 155.000	€
stav. materiálu	 –	 93.000	€

BUNGALOW 137 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia 
na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s 
dvojgarážou • s krbom • 5-izbový • izba pri vstupe vhodná aj ako pracovňa

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 163.000	€
stav. materiálu	 –	 97.800	€

BUNGALOW 138 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia 
na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • mož-
nosť urobiť z garáže izbu
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počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  206,3 m2

obostavaný priestor:  953,2 m3

celková úžitková plocha:  149,0 m2

(bez závetria a krytej terasy)

celková obytná plocha:  107,0 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,385 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,Z,JZ

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  123,8 m2

obostavaný priestor: 491,0 m3

celková úžitková plocha: 89,5 m2

celková obytná plocha: 63,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,690 m
sklon strechy: 24°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, S

Bungalow 140

Bungalow 139

prízemie (149,0 m2)

prízemie (89,5 m2)

BUNGALOW 139 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkej okolitej zástav-
by • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obý-
vacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • je vhodný i na užšie stavebné parcely • realizačne ide o jednoduchú 
výstavbu bez stropnej konštrukcie • vhodné dispozičné oddelenie dennej a nočnej časti 
domu • hrúbka obvodových stien 30 cm • s krbom • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 94.000	€
stav. materiálu	 –	 56.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 155.000	€
stav. materiálu	 –	 93.000	€

BUNGALOW 140 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je rieše-
ná veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so 
zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého teré-
nu • s krbom
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  113,7 m2

obostavaný priestor:  525,5 m3

celková úžitková plocha:  95,8 m2

celková obytná plocha:  67,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,445 m
sklon strechy: 19°, 31°
orientácia hlavného vstupu: SZ,Z,JZ,J

počet osôb:  4-6
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  198,5 m2

obostavaný priestor:  883,5 m3

celková úžitková plocha:  142,8 m2

celková obytná plocha:  87,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,030 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: V,Z,SV,SZ 

 Bungalow 142

Bungalow 141

prízemie (142,8 m2)

prízemie (95,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 142.000	€
stav. materiálu	 –	 85.200	€

BUNGALOW 141 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkro-
via na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s 
obojstranným krbom • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 100.000	€
stav. materiálu	 –	 60.000	€

BUNGALOW 142 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená do 
tvaru „“L““ • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia 
na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • rea-
lizačne ide o jednoduchú stavbu bez stropnej konštrukcie • hrúbka obvodových stien 30 
cm • s krbom • 4-izbový
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  212,5 m2

obostavaný priestor:  980,0 m3

celková úžitková plocha:  160,4 m2

(bez závetria a krytej terasy)

celková obytná plocha:  78,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,325 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Bungalow 144

počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  266,0 m2

obostavaný priestor: 1168,1 m3

celková úžitková plocha: 180,4 m2

celková obytná plocha: 71,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,545 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,JV

Bungalow 143 

prízemie (180,4 m2)

prízemie (160,4 m2)

BUNGALOW 143 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • na terasu sa dostaneme z každej obytnej 
miestnosti • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia na 
skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 170.000	€
stav. materiálu	 –	 102.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 158.000	€
stav. materiálu	 –	 94.800	€

BUNGALOW 144 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia 
na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s kr-
bom • s dvojgarážou • presvetlená obývacia izba s jedálňou so strešnými oknami • 4-iz-
bový • krov môže byť aj z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sádrokar-
tónu, čím sa zníži cena realizácie
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počet osôb:  4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  105,3 m2

obostavaný priestor:  497,2 m3

celková úžitková plocha:  77,2 m2

(bez krytej terasy)

celková obytná plocha:  49,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,900 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, V, SV

Bungalow 146

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  173,3 m2

obostavaný priestor:  504, m3

celková úžitková plocha:  145,2 m2

celková obytná plocha:  94,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  3,600 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z 

Bungalow 145

prízemie (145,2 m2)

prízemie (77,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 130.000	€
stav. materiálu	 –	 78.000	€

BUNGALOW 145 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • hrúbka obvodových stien 30 cm • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 100.000	€
stav. materiálu	 –	 60.000	€

BUNGALOW 146 je dom malej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia na 
skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krbom 
• krov je z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu
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počet osôb:  4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  155,6 m2

obostavaný priestor:  687 m3

celková úžitková plocha:  130,5 m2

celková obytná plocha:  75,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,735 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: SZ,S,V,SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  123,6 m2

obostavaný priestor: 587,4 m3

celková úžitková plocha: 99,4 m2

celková obytná plocha: 60,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,310 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV

Bungalow 148

Bungalow 147

prízemie (99,4 m2)

prízemie (130,5 m2)

BUNGALOW 147 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia podkrovia na 
skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z 
priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sádrokartónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 106.000	€
stav. materiálu	 –	 63.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 121.000	€
stav. materiálu	 –	 72.600	€

BUNGALOW 148 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť vy-
užitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokar-
tónu • s krbom • 4-izbový
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počet osôb:  4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  226,8 m2

obostavaný priestor:  990,6 m3

celková úžitková plocha:  160,8 m2

celková obytná plocha:  78,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,815 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: SV, V

počet osôb:  4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  187,2 m2

obostavaný priestor:  779,5 m3

celková úžitková plocha:  151,1 m2

celková obytná plocha:  75,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,735 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: SZ,S,V,SV 

Bungalow 152

Bungalow 149

prízemie (160,8 m2)

prízemie (151,1 m2) CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 124.000	€
stav. materiálu	 –	 74.400	€

BUNGALOW 149 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť vy-
užitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokar-
tónu • s krbom • s dvojgarážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 152.000	€
stav. materiálu	 –	 91.200	€

BUNGALOW 152 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia časti podkrovia na skla-
dové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z prie-
hradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s dvojgarážou 
• s priestrannou technickou miestnosťou • po malých úpravách je možné vstup do gará-
že zo strany vstupu do domu
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  203,2 m2

obostavaný priestor:  921,5 m3

celková úžitková plocha:  149,5 m2

celková obytná plocha:  88 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,53 m
sklon strechy: 11°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,SZ

Bungalow 155

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  107,4 m2

obostavaný priestor: 412 m3

celková úžitková plocha: 85,8 m2

celková obytná plocha: 52,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,28 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,JZ

Bungalow 153

prízemie (149,5 m2)

prízemie (85,8 m2)
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BUNGALOW 153 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 3 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť vy-
užitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokar-
tónu • s krbom • 3-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 93.000	€
stav. materiálu	 –	 55.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 144.000	€
stav. materiálu	 –	 86.400	€

BUNGALOW 155 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • možnosť využitia časti podkrovia na skla-
dové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z prie-
hradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s garážou • 4-izbový
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  194,4 m2

obostavaný priestor:  846 m3

celková úžitková plocha:  132 m2

celková obytná plocha:  76 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,195 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,Z 

Bungalow 157

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  133 m2

obostavaný priestor:  565,2 m3

celková úžitková plocha:  113,1 m2

celková obytná plocha:  78,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,565 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,V,SV

Bungalow 156

prízemie (113,1 m2)

prízemie (132 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 107.000	€
stav. materiálu	 –	 64.200	€

BUNGALOW 156 je murovaný dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov je z priehradových väz-
níkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • 4-izbový • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 124.000	€
stav. materiálu	 –	 74.400	€

BUNGALOW 157 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť vy-
užitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartó-
nu • vnútorný aj vonkajší krb • s garážou
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počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  6
zastavaná plocha:  217,6 m2

obostavaný priestor:  997,3 m3

celková úžitková plocha:  181,7 m2

celková obytná plocha:  87,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,91 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,Z,JZ,J

Bungalow 159

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  136,5 m2

obostavaný priestor: 602,4 m3

celková úžitková plocha: 116,8 m2

celková obytná plocha: 76,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,195 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,Z 

Bungalow 158

prízemie (116,8 m2)

prízemie (181,7 m2)
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BUNGALOW 158 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť vy-
užitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartó-
nu • 4-izbový • vnútorný aj vonkajší krb

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 105.000	€
stav. materiálu	 –	 63.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 159.000	€
stav. materiálu	 –	 95.400	€

BUNGALOW 159 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť 
využitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadro-
kartónu • s dvojgarážou • s krbom
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počet osôb:  4-6
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  216 m2

obostavaný priestor:  957,5 m3

celková úžitková plocha:  175,5 m2

celková obytná plocha:  90,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,855 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S

Bungalow 161

počet osôb:  4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  118,5 m2

obostavaný priestor:  543,3 m3

celková úžitková plocha:  77,3 m2

celková obytná plocha:  54 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,9 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SV,S

Bungalow 160

prízemie (77,3 m2)

prízemie (175,5 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 890	€
stavby na „kľúč“	 – 87.000	€
stav. materiálu	 –	 52.200	€

BUNGALOW 160 je dom malej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhod-
ný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástav-
by • možnosť využitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštruk-
ciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 153.000	€
stav. materiálu	 –	 91.800	€

BUNGALOW 161 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom
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počet osôb:  3-4
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  100,4 m2

obostavaný priestor:  497,1 m3

celková úžitková plocha:  74 m2

celková obytná plocha:  45,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,365 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SV,S,V

Bungalow 163

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  112,5 m2

obostavaný priestor: 483,4 m3

celková úžitková plocha: 84,2 m2

celková obytná plocha: 54,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,425 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S,J,SZ

Bungalow 162

prízemie (74 m2)

prízemie (84,2 m2)
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BUNGALOW 162 je dom malej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti podkrovia 
na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov 
z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 97.000	€
stav. materiálu	 –	 58.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 93.000	€
stav. materiálu	 –	 55.800	€

BUNGALOW 163 je dom malej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu 
• krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  157,5 m2

obostavaný priestor:  708 m3

celková úžitková plocha:  134 m2

celková obytná plocha:  84,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,130 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV

Bungalow 165

počet osôb:  5-7
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  153,6 m2

obostavaný priestor:  691,2 m3

celková úžitková plocha:  116,6 m2

celková obytná plocha:  79 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,170 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,SZ,V

Bungalow 164

prízemie (116,6 m2)

prízemie (134 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 106.000	€
stav. materiálu	 –	 63.600	€

BUNGALOW 164 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5-7 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu 
• krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 110.000	€
stav. materiálu	 –	 66.000	€

BUNGALOW 165 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť 
využitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadro-
kartónu • s krbom • 5-izbový
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počet osôb: 6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  185,6 m2

obostavaný priestor: 781,9 m3

celková úžitková plocha: 153,2 m2

celková obytná plocha: 80,8 m2

výška atiky od ± 0,0: 4,35 m
sklon strechy: plochá
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  185,6 m2

obostavaný priestor: 765,7 m3

celková úžitková plocha: 153,2 m2

celková obytná plocha: 80,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,6 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 166 / PS

Bungalow 166

prízemie (153,2 m2)

prízemie (153,2 m2)
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BUNGALOW 166 je murovaný projekt domu väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútor-
nými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchy-
ňou je riešená veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre býva-
nie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s garážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 141.000	€
stav. materiálu	 –	 84.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 136.000	€
stav. materiálu	 –	 81.600	€

BUNGALOW 166-PS je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštruk-
ciou zo sadrokartónu • s krbom • s garážou
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počet osôb: 5-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  199,8 m2

obostavaný priestor: 883,2 m3

celková úžitková plocha: 150,4 m2

celková obytná plocha: 109,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,435 m
sklon strechy: 19°
orientácia hlavného vstupu: V, JV, SZ

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  140 m2

obostavaný priestor: 624 m3

celková úžitková plocha: 120,1 m2

celková obytná plocha: 73,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,99 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: J,JV,V,SV

Bungalow 168

Bungalow 167

prízemie (150,4 m2)

prízemie (120,1 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 126.000	€
stav. materiálu	 –	 75.600	€

BUNGALOW 167 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5-7 člennej • je vhodný do rovinatého resp. mierne svaho-
vitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartó-
nu • s krbom • 5-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 114.000	€
stav. materiálu	 –	 68.400	€

BUNGALOW 168 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť vy-
užitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokar-
tónu • s krbom
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  122,1 m2

obostavaný priestor: 513,8 m3

celková užitková plocha: 103,4 m2

celková obytná plocha: 60,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,27 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  140 m2

obostavaný priestor: 532 m3

celková užitková plocha: 120,1 m2

celková obytná plocha: 73,1 m2

výška atiky od ± 0,0: 4,2 m
orientácia hlavného vstupu: J,JV,V,SV

Bungalow 169

Bungalow 168 / PS

prízemie (103,4 m2)

prízemie (120,1 m2)
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BUNGALOW 168-PS je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 106.000	€
stav. materiálu	 –	 63.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 125.000	€
stav. materiálu	 –	 75.000	€

BUNGALOW 169 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo 
sadrokartónu • s krbom • 3-izbový
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  166,6 m2

obostavaný priestor: 683,7 m3

celková užitková plocha: 135,9 m2

celková obytná plocha: 62,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,885 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  270 m2

obostavaný priestor: 1380,5 m3

celková užitková plocha: 207,4 m2

celková obytná plocha: 121,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,595 m
sklon strechy: 21°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ, V

Bungalow 171

Bungalow 170

prízemie (135,9 m2)

prízemie (207,4 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 129.000	€
stav. materiálu	 –	 77.400	€

BUNGALOW 170 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť vy-
užitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu• krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokar-
tónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 172.000	€
stav. materiálu	 –	 103.200	€

BUNGALOW 171 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • s vnútorným a vonkajším krbom
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  165 m2

obostavaný priestor: 723,4 m3

celková užitková plocha: 125,5 m2

celková obytná plocha: 81,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,73 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, JV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  150,1 m2

obostavaný priestor: 743,2 m3

celková užitková plocha: 116,7 m2

celková obytná plocha: 67,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,725 m
sklon strechy: 7°
orientácia hlavného vstupu: V, JV, SV

Bungalow 173

Bungalow 172

prízemie (116,7 m2)

prízemie (125,5 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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BUNGALOW 172 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo 
• svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 
schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svaho-
vitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 113.000	€
stav. materiálu	 –	 67.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 125.000	€
stav. materiálu	 –	 75.000	€

BUNGALOW 173 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhod-
ný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby 
• je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väz-
níkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • 4-izbový
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  125,3 m2

obostavaný priestor: 568,6 m3

celková užitková plocha: 104,5 m2

celková obytná plocha: 57,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,92 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SZ, Z, S

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  184,9 m2

obostavaný priestor: 724,4 m3

celková užitková plocha: 145 m2

celková obytná plocha: 108,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,985 m
sklon strechy: 24°
orientácia hlavného vstupu: Z, JZ, SZ

Bungalow 175

Bungalow 174

prízemie (104,5 m2)

prízemie (145 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 115.000	€
stav. materiálu	 –	 69.000	€

BUNGALOW 174 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštruk-
ciou zo sadrokartónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

BUNGALOW 175 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  170,9 m2

obostavaný priestor: 770,8 m3

celková užitková plocha: 128,1 m2

celková obytná plocha: 86,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,12 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, JZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  210,8 m2

obostavaný priestor: 807,5 m3

celková užitková plocha: 164,1 m2

celková obytná plocha: 91,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,08 m
sklon strechy: 9°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ, Z,V

Bungalow 177

Bungalow 176

prízemie (164,1 m2)

prízemie (128,1 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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BUNGALOW 176 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • 4-izbový • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 144.000	€
stav. materiálu	 –	 86.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 118.000	€
stav. materiálu	 –	 70.800	€

BUNGALOW 177 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • možnosť 
využitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadro-
kartónu • s krbom • 5-izbový
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  174,2 m2

obostavaný priestor: 733 m3

celková užitková plocha: 142,5 m2

celková obytná plocha: 70,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,42 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  173,3 m2

obostavaný priestor: 765,7 m3

celková užitková plocha: 130,2 m2

celková obytná plocha: 88,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,095 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: SV,S,SZ,Z

Bungalow 179

Bungalow 178

prízemie (142,5 m2)

prízemie (130,2 m2)

návrh priamo na vašom 
pozemku pomocou  
aplikácie na tablete
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 125.000	€
stav. materiálu	 –	 75.000	€

BUNGALOW 178 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do 
rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou 
konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s garážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 125.000	€
stav. materiálu	 –	 75.000	€

BUNGALOW 179 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  163,5 m2

obostavaný priestor: 694,3 m3

celková užitková plocha: 135,7 m2

celková obytná plocha: 83,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,31 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ, JZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  222 m2

obostavaný priestor: 995,2 m3

celková užitková plocha: 166,2 m2

celková obytná plocha: 106,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,31 m
sklon strechy: 21°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ, JZ

Bungalow 181

Bungalow 180

prízemie (166,2 m2)

prízemie (135,7 m2)
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BUNGALOW 180 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s garážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 136.000	€
stav. materiálu	 –	 81.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 124.000	€
stav. materiálu	 –	 74.400	€

BUNGALOW 181 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a strop-
nou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s garážou
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Bungalow 183

Bungalow 182

prízemie (125,4 m2)

prízemie (120,6 m2)

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  172,5 m2

obostavaný priestor: 703,5 m3

celková užitková plocha: 125,4 m2

celková obytná plocha: 86,4 m
výška strechy od ± 0,0: 5,155 m
sklon strechy: 21°
orientácia hlavného vstupu: V, JV, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  170,2 m2

obostavaný priestor: 725,9 m3

celková užitková plocha: 120,6 m2

celková obytná plocha: 78,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,745 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 132.000	€
stav. materiálu	 –	 79.200	€

BUNGALOW 182 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný 
aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • 
možnosť využitia časti podkrovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo 
sadrokartónu • 4-izbový • s átriom • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

BUNGALOW 183 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo 
sadrokartónu • s krbom
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  158,9 m2

obostavaný priestor: 702,0 m3

celková úžitková plocha: 121,2 m2

celková obytná plocha: 82,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,015 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

Bungalow 185

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  110,3 m2

obostavaný priestor: 435,6 m3

celková úžitková plocha: 92,6 m2

celková obytná plocha: 61,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,265 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: JZ, SZ, SV

Bungalow 184

prízemie (92,6 m2)

prízemie (121,2 m2)

BUNGALOW 184 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný 
aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzní-
kov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • so stredovým krbom • na úzky pozemok

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 97.000	€
stav. materiálu	 –	 58.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 115.000	€
stav. materiálu	 –	 69.000	€

BUNGALOW 185 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • 4-izbo-
vý • s krbom
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  152,1 m2

obostavaný priestor: 669,2 m3

celková úžitková plocha: 113,8 m2

celková obytná plocha: 82,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,900 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: SZ,S,SV,V

Bungalow 187

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  171,5 m2

obostavaný priestor: 673,8 m3

celková úžitková plocha: 131,3 m2

celková obytná plocha: 99,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,800 m
sklon strechy: 21°
orientácia hlavného vstupu: J, JV, JZ

Bungalow 186

prízemie (113,8 m2)

prízemie (131,3 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 122.000	€
stav. materiálu	 –	 73.200	€

BUNGALOW 186 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný 
aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzní-
kov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 113.000	€
stav. materiálu	 –	 67.800	€

BUNGALOW 187 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom
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počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  159,8 m2

obostavaný priestor: 612,5 m3

celková úžitková plocha: 122,3 m2

celková obytná plocha: 93,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,870 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: SZ,SV,V,JZ,JV

Bungalow 189

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  150,0 m2

obostavaný priestor: 647,4 m3

celková úžitková plocha: 120,6 m2

celková obytná plocha: 78,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,7450 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Bungalow 188

prízemie (120,6 m2)

prízemie (122,3 m2)

BUNGALOW 188 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštruk-
ciou zo sadrokartónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 118.000	€
stav. materiálu	 –	 70.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 118.000	€
stav. materiálu	 –	 70.800	€

BUNGALOW 189 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • svojim bezbariérovým riešením je vhodný 
aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzní-
kov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  171,1 m2

obostavaný priestor: 703,4 m3

celková úžitková plocha: 143,7 m2

celková obytná plocha: 71,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,295 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 191

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  117,5 m2

obostavaný priestor: 476,5 m3

celková úžitková plocha: 96,2 m2

celková obytná plocha: 62,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,515 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

Bungalow 190

prízemie (143,7 m2)

prízemie (96,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 96.000	€
stav. materiálu	 –	 57.600	€

BUNGALOW 190 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 131.000	€
stav. materiálu	 –	 78.600	€

BUNGALOW 191 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom
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počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  161,2 m2

obostavaný priestor: 708,0 m3

celková úžitková plocha: 121,1 m2

celková obytná plocha: 74,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,880 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: V, SV

Bungalow 193

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  211,2 m2

obostavaný priestor: 880,0 m3

celková úžitková plocha: 158,6 m2

celková obytná plocha: 73,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,515 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Bungalow 192

prízemie (158,6 m2)

prízemie (121,1 m2)

BUNGALOW 192 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • možnosť využitia časti pod-
krovia na skladové priestory • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom 
• s dvojgarážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 144.000	€
stav. materiálu	 –	 86.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

BUNGALOW 193 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštruk-
ciou zo sadrokartónu • s krbom
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Bungalow 195

počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  194,8 m2

obostavaný priestor: 852,4 m3

celková úžitková plocha: 140,2 m2

celková obytná plocha: 83,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,680 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, S

Bungalow 194

prízemie (140,2 m2)

prízemie (123,2 m2)

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  145,1 m2

obostavaný priestor: 645,4 m3

celková úžitková plocha: 123,2 m2

celková obytná plocha: 78,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,58 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,SZ,JZ

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 144.000	€
stav. materiálu	 –	 86.400	€

BUNGALOW 194 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštruk-
ciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 114.000	€
stav. materiálu	 –	 68.400	€

BUNGALOW 195 je murovaný dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • je vhodný do nízkej zástavby 
• do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov je z priehradových väzníkov a 
stropná konštrukcia je zo sadrokartónu • namiesto kúpelne rodičov je možné zrealizovať 
šatník, prístupný z izby, alebo chodby • s krbom
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počet osôb: 3
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  120 m2

obostavaný priestor: 542,4 m3

celková úžitková plocha: 96,1 m2

celková obytná plocha: 52,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,48 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: V, JV, SV

Bungalow 197

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  158,5 m2

obostavaný priestor: 780,4 m3

celková úžitková plocha: 121,7 m2

celková obytná plocha: 86,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,71 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: Z, SZ, JZ

Bungalow 196

BUNGALOW 196 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby a rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • krov má z priehradových väzníkov a stropnú konštruk-
ciou zo sadrokartónu • má oddelenú dennú a nočnú časť

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 122.000	€
stav. materiálu	 –	 73.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 101.000	€
stav. materiálu	 –	 60.600	€

BUNGALOW 197 patrí medzi murované domy strednej veľkostnej kategórie • svojimi 
vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-člennej rodiny • je vhodný do níz-
kej zástavby a do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov je z priehradových 
nosníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • 3-izbový

prízemie (121,7 m2)

prízemie (96,1 m2)
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Bungalow 199

počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  150 m2

obostavaný priestor: 717,8 m3

celková úžitková plocha: 121,6 m2

celková obytná plocha: 84,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,65 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Bungalow 198

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  127,2 m2

obostavaný priestor: 434,4 m3

celková úžitková plocha: 85,3 m2

celková obytná plocha: 53,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,25 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 115.000	€
stav. materiálu	 –	 69.000	€

BUNGALOW 198 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 až 6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • je vhodný do nízkej zástavby, do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • krov má z priehradových väzníkov a stropnú konštrukciu zo sad-
rokartónu • architektonicky mu pasuje aj plochá strecha • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 97.000	€
stav. materiálu	 –	 58.200	€

BUNGALOW 199 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • hodí sa do nízkej zástavby a do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • krov má riešený z priehradových väzníkov a stropnú konštruk-
ciu zo sadrokartónu

prízemie (121,6 m2)

prízemie (85,3 m2)
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  219,5 m2

obostavaný priestor: 993,2 m3

celková úžitková plocha: 162,8 m2

celková obytná plocha: 71,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,075 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S,V,SV,SZ

Bungalow 201

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  112 m2

obostavaný priestor: 521,1 m3

celková úžitková plocha: 93,5 m2

celková obytná plocha: 56,9 m
výška strechy od ± 0,0: 5,045 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: JZ, J, JV

Bungalow 200
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BUNGALOW 200 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • na úzky pozemok • vhod-
ný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov má z priehradových väzníkov a 
stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 103.000	€
stav. materiálu	 –	 61.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 158.000	€
stav. materiálu	 –	 94.800	€

BUNGALOW 201 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do nízkej zástavby a do rovina-
tého resp. mierne svahovitého terénu • krov má vyprojektovaný z priehradových väzní-
kov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • je možné zrealizovať s rovnou strechou

prízemie (93,5 m2)

prízemie (162,8 m2)
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Bungalow 203

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  215,8 m2

obostavaný priestor: 1051,5 m3

celková úžitková plocha: 154,2 m2

celková obytná plocha: 80,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,865 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: SZ, Z

Bungalow 202

počet osôb: 1-2
obytné miestnosti: 2
zastavaná plocha:  42,5 m2

obostavaný priestor: 231 m3

celková úžitková plocha: 33,2 m2

celková obytná plocha: 21,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,05 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: S, V, SV
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 159.000	€
stav. materiálu	 –	 95.400	€

BUNGALOW 202 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbarierovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby a do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • valbový krov má riešený z priehradových väzníkov a stropnú kon-
štrukciu zo sadrokartónu • realizovať sa dá aj s plochou strechou • s krbom • s garážou 
a suchým státím pre auto

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 790	€
stavby na „kľúč“	 – 48.000	€
stav. materiálu	 –	 28.800	€

BUNGALOW 203 je murovaný dom veľmi malej veľkostnej kategórie • patrí medzi lac-
né domy • svojimi priestormi uspokojí nároky na bývanie 2- člennej rodiny • obývacia 
izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojim bezbarierovým riešením je vhodný 
aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • je vhodný aj do nízkej zástav-
by a do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • konštrukcia krovu je  z priehrado-
vých väzníkov a stropná konštrukcia zo sadrokartónu • je  vhodný ako záhradný, alebo 
rekreačný objekt • s krbom

prízemie (154,2 m2)

prízemie (33,2 m2)
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počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  292 m2

obostavaný priestor: 1414 m3

celková úžitková plocha: 228 m2

celková obytná plocha: 101,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,11 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Bungalow 205

počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  158,8 m2

obostavaný priestor: 544,4 m3

celková úžitková plocha: 114,6 m2

celková obytná plocha: 72,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,25 m
orientácia hlavného vstupu: S, V, SV

Bungalow 204
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BUNGALOW 204 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby • do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • krov má z priehradových väzníkov a stropnú konštrukciou zo sad-
rokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 108.000	€
stav. materiálu	 –	 64.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 191.000	€
stav. materiálu	 –	 114.600	€

BUNGALOW 205 patrí medzi projekty rodinných domov 2018 • dom je väčšej veľkostnej 
kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny 
• obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením 
je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • dá sa zrealizovať aj 
v nízkej zástavbe • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov má z 
priehradových väzníkov a stropnú konštrukciou zo sadrokartónu • jednoduchou zmenou 
sa dajú pristavať ďaľšie izby • ak hľadáte väčšiu variantu tohto projektu rodinného do-
mu, pozrite si projekt BUNGALOW 217

prízemie (114,6 m2)

prízemie (228 m2)
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Bungalow 207

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  121,8 m2

obostavaný priestor: 566 m3

celková úžitková plocha: 98,5 m2

celková obytná plocha: 48,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,96 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Bungalow 206

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  186,3 m2

obostavaný priestor: 851 m3

celková úžitková plocha: 143,6 m2

celková obytná plocha: 96,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,93 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: SZ, Z, JZ
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 103.000	€
stav. materiálu	 –	 61.800	€

BUNGALOW 206 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby a do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • krov má z priehradových väzníkov a stropnú konštrukciou zo sad-
rokartónu • pri realizácii bez garáže môže byť umiestnený aj na úzky pozemok • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 136.000	€
stav. materiálu	 –	 81.600	€

BUNGALOW 207 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo a zároveň je oddelená jedálňou • svojim bezbariérovým riešením je vhod-
ný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby 
a rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väzníkov a stropná 
konštrukcia je zo sadrokartónu • dom je možné zrealizovať s plochou strechou • s krbom

prízemie (98,5 m2)

prízemie (143,6 m2)
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  187,5 m2

obostavaný priestor: 893 m3

celková úžitková plocha: 126,9 m2

celková obytná plocha: 77 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,875 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Bungalow 209

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  150 m2

obostavaný priestor: 633 m3

celková úžitková plocha: 113,7 m2

celková obytná plocha: 73 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,3 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 208
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BUNGALOW 208 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej zástavby, do rovinatého alebo mierne 
svahovitého terénu • krov má z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sad-
rokartónu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 114.000	€
stav. materiálu	 –	 68.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 116.000	€
stav. materiálu	 –	 69.600	€

BUNGALOW 209 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • svojím bezbariérovým riešením vyhovuje aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • vhodný do nízkej i radovej zástavby na rovinatý resp. mier-
ne svahovitý terén • krov je z priehradových nosníkov a stropná konštrukcia zo sadro-
kartónu • s krbom

prízemie (113,7 m2)

prízemie (126,9 m2)
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Bungalow 211

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  172,5 m2

obostavaný priestor: 839,1 m3

celková úžitková plocha: 144 m2

celková obytná plocha: 85,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,97 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: S, SV

Bungalow 210

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  180 m2

obostavaný priestor: 935,9 m3

celková úžitková plocha: 144,1 m2

celková obytná plocha: 76,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,075 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 128.000	€
stav. materiálu	 –	 76.800	€

BUNGALOW 210 je dom strednej veľkostnej kategórie • vnútornými priestormi uspokojí 
nároky na bývanie 4 člennej rodiny • kuchyňa a obývacia časť je riešená veľkopriestorovo 
• bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schop-
nosťou • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov má z priehrado-
vých väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartótu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 135.000	€
stav. materiálu	 –	 81.000	€

BUNGALOW 211 je dom patriaci do strednej veľkostnej kategórie • vnútornými priestor-
mi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená 
veľkopriestorovo • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zní-
ženou pohybovou schopnosťou • vhodný je do rovinatého, resp. mierne svahovitého te-
rénu • krov je riešený z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartó-
nu • s krbom • s garážou

prízemie (144 m2)

prízemie (144,1 m2)
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  163,3 m2

obostavaný priestor: 667,7 m3

celková úžitková plocha: 120,2 m2

celková obytná plocha: 80 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,44 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SZ,SV,JZ,JV

Bungalow 213

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  178,5 m2

obostavaný priestor: 898,7 m3

celková úžitková plocha: 128,9 m2

celková obytná plocha: 67,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,45 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Bungalow 212
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BUNGALOW 212 patrí do strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu 
• krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s 
garážou a suchým státím pre auto

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 129.000	€
stav. materiálu	 –	 77.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 121.000	€
stav. materiálu	 –	 72.600	€

BUNGALOW 213 je dom strednej veľkostnej kategórie • vnútornými priestormi uspoko-
jí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • denná časť je riešená veľkopriestorovo • svojim 
bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schop-
nosťou • vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu • krov má z priehrado-
vých väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • je podobný rodinnému domu 
Bungalow 28 plus • s krbom

prízemie (128,9 m2)

prízemie (120 m2)
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Bungalow 215

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  189 m2

obostavaný priestor: 803,2 m3

celková úžitková plocha: 116,5 m2

celková obytná plocha: 82,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,18 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: Z, SZ, S

Bungalow 214

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  118,1 m2

obostavaný priestor: 541,9 m3

celková úžitková plocha: 94,2 m2

celková obytná plocha: 62,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,66 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: J, JV
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 118.000	€
stav. materiálu	 –	 70.800	€

BUNGALOW 214 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou a do ro-
vinatého, resp. mierne svahovitého terénu • krov má z priehradových väzníkov a stropnú 
konštrukciu zo sadrokartónu • s krbom • suché státie pre dve autá

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 99.000	€
stav. materiálu	 –	 59.400	€

BUNGALOW 215 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba je komunikačne prepoje-
ná s kuchyňou • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • 
krov má z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom

prízemie (116,5 m2)

prízemie (94,2 m2)
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Bungalow 217

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  185,3 m2

obostavaný priestor: 889 m3

celková úžitková plocha: 143 m2

celková obytná plocha: 84,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,545 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Bungalow 216

prízemie (143 m2)

prízemie (112 m2)

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  270,6 m2

obostavaný priestor: 1236,2 m3

celková úžitková plocha: 221,9 m2

celková obytná plocha: 112 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,23 m
sklon strechy: 18°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV,V
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BUNGALOW 216 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • je vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • 5-izbo-
vý • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 132.000	€
stav. materiálu	 –	 79.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 197.000	€
stav. materiálu	 –	 118.200	€

BUNGALOW 217 je dom veľkej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojím bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • je vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s dvoj-
garážou • 6-izbový • s krytou terasou • s krbom • ide o variantu projektu rodinného do-
mu BUNGALOW 205
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Bungalow 219

Bungalow 218

počet osôb:  2-3
obytné miestnosti: 2
zastavaná plocha: 60 m2

obostavaný priestor: 292,4 m3

celková úžitková plocha: 48,6 m2

celková obytná plocha: 30,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,27 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ, SV

počet osôb:  2-3
obytné miestnosti:  2
zastavaná plocha:  67,9 m2

obostavaný priestor:  289,9 m3

celková úžitková plocha:  55,2 m2

celková obytná plocha:  32,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  4,365 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ, SV
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 890	€
stavby na „kľúč“	 – 64.000	€
stav. materiálu	 –	 38.400	€

BUNGALOW 218 je dom veľmi malej veľkostnej kategórie • patrí medzi ekonomické ro-
dinné domy • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 2-3 člennej ro-
diny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým rie-
šením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • vhodný ako záhradný - rekreačný dom 
• krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • 
vhodný na malý pozemok

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 890	€
stavby na „kľúč“	 – 65.000	€
stav. materiálu	 –	 39.000	€

BUNGALOW 219 je dom veľmi malej veľkostnej kategórie • patrí medzi ekonomické ro-
dinné domy • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 2-3 člennej ro-
diny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • svojim bezbariérovým rie-
šením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • vhodný ako záhradný - rekreačný dom 
• krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • 
vhodný na malý pozemok

prízemie (55,2 m2)

prízemie (48,6 m2)
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Bungalow 221

počet osôb: 2-3
obytné miestnosti: 2
zastavaná plocha:  66 m2

obostavaný priestor: 282,2 m3

celková úžitková plocha: 53,2 m2

celková obytná plocha: 35,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,15 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Bungalow 220

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  168,8 m2

obostavaný priestor: 664,8 m3

celková úžitková plocha: 122,2 m2

celková obytná plocha: 70,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 4,575 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu: Z, S, SZ

BUNGALOW 220 je dom veľmi malej veľkostnej kategórie • patrí medzi ekonomické ro-
dinné domy • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 2-3 člennej ro-
diny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • je vhodný do rovinatého, 
resp. mierne svahovitého terénu • vhodný ako záhradný - rekreačný dom • krov z prie-
hradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 890	€
stavby na „kľúč“	 – 64.000	€
stav. materiálu	 –	 38.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 120.000	€
stav. materiálu	 –	 72.000	€

BUNGALOW 221 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • svojim bezbariérovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou 
pohybovou schopnosťou • je vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu • 
krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu

prízemie (35,1 m2)

prízemie (122,2 m2)
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Comfort 107

Bungalow 222

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  110,3 m2

obostavaný priestor: 733,3 m3

celková úžitková plocha: 165,6 m2

celková obytná plocha: 87,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 8,050 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ

prízemie (90,4 m2)

poschodie (75,2 m2)

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  190 m2

obostavaný priestor:  908 m3

celková úžitková plocha:  145,3 m2

celková obytná plocha:  75,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  5,5 m
sklon strechy: 23°
orientácia hlavného vstupu:  SZ, Z

14.50

14
.5

0

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 139.000	€
stav. materiálu	 –	 83.400	€

BUNGALOW 222 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi 
uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo • svojim bezbarierovým riešením je vhodný aj pre bývanie osôb so zníže-
nou pohybovou schopnosťou • je vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého teré-
nu • krov z priehradových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • dom má 
garáž so skladom • dominantný krb spája obývaciu izbu s kuchyňou.

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 148.000	€
stav. materiálu	 –	 88.800	€

COMFORT 107 je dom strednej veľkostnej kategórie • určený na stredne široké pozemky 
• nočná a denná časť domu je oddelená • v prípade podpivničenia a dostatočného od-
stupu od ulice je možné umiestniť garáž do suterénu a vytvoriť skladové priestory, ko-
tolňu, prípadne fitness • na prízemí tak vznikne možnosť umiestnenia ďalšej izby, alebo 
pracovne • ak je k dispozícii iba užší pozemok, je možné dom zúžiť o krídlo s garážou • 
s krbom • s garážou

prízemie (145,3 m2)
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Exteriéry
 
Vieme Vám vyhotoviť vizualizáciu exteriéru na mieru. 
Najčastejšie sa jedná o rodinné domy s našej ponuky vsa-
dené na pozemok alebo ich farebné varianty. Urobíme ale 
vizualizáciu akejkoľvek budovy (bytový dom, hotel, prie-
myselnej haly a podobne) podľa želania zákazníka. 

Cena vizualizácie - od 400,- € + DPH.

Vizualizáciou novej stavby získate do rúk ucelenú predsta-
vu o budúcej investícií.

Interiéry
 
Ak by ste chceli vnímať priestor Vášho budúceho domova, mohla by Vás osloviť služba vyhotovenia foto-
realistickej vizualizácie interiéru. Je možnosť urobiť statický obrázok alebo vytvoriť 360° panoramatický 
pohľad. Pri prevedení bez nábytku je cena od 300,- € + DPH.

Tvorba vizualizácií
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Cuber 2

Cuber

poschodie (75,2 m2)

poschodie (116,9 m2)

počet osôb:  6-8
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 142,3 m2

obostavaný priestor: 895,9 m3

celková úžitková plocha: 240,7 m2

celková obytná plocha: 119,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,850 m
orientácia hlavného vstupu:  S,SZ,Z,SV

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  6
zastavaná plocha:  100,9 m2

obostavaný priestor:  810,2 m3

celková úžitková plocha:  155,8 m2

celková obytná plocha:  103,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,6 m
orientácia hlavného vstupu:  S,SZ,SV,Z
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4,4
7,1

41,5

16,9
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15,7

8,3

1,6

13,5

8,3

10,7

8,3

2,7 7,3

15,4

prízemie (80,6 m2)

prízemie (123,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 137.000	€
stav. materiálu	 –	 82.200	€

CUBER je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • dom je možné čiastočne, 
alebo úplne podpivničiť • s rohovým krbom • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 164.000	€
stav. materiálu	 –	 98.400	€

CUBER 2 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástav-
by • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo 
úplne podpivničiť • s krbom • s dvojgarážou • priestranné izby
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počet osôb:  6
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  100,0 m2

obostavaný priestor:  710,1 m3

celková úžitková plocha:  180,4 m2

celková obytná plocha:  104,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,550 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Cuber 4

Cuber 3

poschodie (91,9 m2)

prízemie (88,5 m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  152,8 m2

obostavaný priestor: 780,1 m3

celková úžitková plocha: 191,8 m2

celková obytná plocha: 69,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,85 m
orientácia hlavného vstupu: SZ, Z

poschodie (57,7 m2)

prízemie (134,1 m2)

CUBER 3 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo 
úplne podpivničiť • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo • s dominant-
ným krbom • moderný dom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 133.000	€
stav. materiálu	 –	 79.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 160.000	€
stav. materiálu	 –	 96.000	€

CUBER 4 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • moderný dom • 
s izbou na prízemí
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Cuber 6

Cuber 5

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  116,1 m2

obostavaný priestor: 707,4 m3

celková úžitková plocha: 143 m2

celková obytná plocha: 72,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,35 m
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  161,4 m2

obostavaný priestor: 824,4 m3

celková úžitková plocha: 209,4 m2

celková obytná plocha: 112,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,100 m
orientácia hlavného vstupu: V, SV, SZ

prízemie (124,0 m2)

poschodie (85,4 m2)

poschodie (68,4 m2)

prízemie (93,6 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 171.000	€
stav. materiálu	 –	 102.600	€

CUBER 5 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby 
• svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • je vhodný 
do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo úpl-
ne podpivničiť • denná časť je riešená ako veľkopriestor na prízemí • na mieste terasy 
je možné zrealizovať zimnú záhradu • izba na prízemí • s garážou • priestranný šatník

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 137.000	€
stav. materiálu	 –	 82.200	€

CUBER 6 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • vhodný i do radovej zástav-
by • s garážou • 4-izbový • moderný dom • obývacia izba s kuchyňou je riešená ako veľ-
kopriestor
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  113,5 m2

obostavaný priestor:  700,6 m3

celková úžitková plocha:  147,8 m2

celková obytná plocha:  69,6 m2

výška atiky od ± 0,0:  6,35 m
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Cuber 8

Cuber 7

poschodie (90,2 m2)

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  154,0 m2

obostavaný priestor: 968,7 m3

celková úžitková plocha: 228,5 m2

celková obytná plocha: 89,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,600 m
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V poschodie (101,2 m2)

prízemie (127,3 m2)

prízemie (86,0 m2)

CUBER 7 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • po drobných úpravách je 
vhodný i do radovej zástavby • s garážou • s krbom • oddelená kuchyňa od obývacej 
izby • 4-izbový • moderný dom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 147.000	€
stav. materiálu	 –	 88.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.590	€
stavby na „kľúč“	 – 274.000	€
stav. materiálu	 –	 164.400	€

CUBER 8 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • po drobných úpravách je vhod-
ný i do radovej zástavby • s garážou • s krbom • 5-izbový • moderný dom • priestranná 
terasa na poschodí • izba na prízemí
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Cuber 10

Cuber 9

poschodie (71,1 m2)

prízemie (80,7 m2)

poschodie (87,2 m2)

prízemie (67,9 m2)

počet osôb: 6-8
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  130,4 m2

obostavaný priestor: 866,7 m3

celková úžitková plocha: 158 m2

celková obytná plocha: 91,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,100 m
orientácia hlavného vstupu: SZ, SV, S

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:   100,6 m2

obostavaný priestor:  610,5 m3

celková úžitková plocha:  124 m2

celková obytná plocha:  70,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,850 m
orientácia hlavného vstupu:  SZ, SV, S

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 136.000	€
stav. materiálu	 –	 81.600	€

CUBER 9 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • po drobných úpravách je vhod-
ný i do radovej zástavby • s dominantným krbom • s izbou na prízemí • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.590	€
stavby na „kľúč“	 – 152.000	€
stav. materiálu	 –	 91.200	€

CUBER 10 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodi-
ny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • po drobných úpravách 
je vhodný i do radovej zástavby • s krytým státím pre dve autá • s izbou na prízemí • 
priestranné izby
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počet osôb:  6-7
obytné miestnosti:  6
zastavaná plocha:  127,4 m2

obostavaný priestor:  721,5 m3

celková úžitková plocha:  186,5 m2

celková obytná plocha:  98,8 m2

výška atiky od ± 0,0:  6,670 m
orientácia hlavného vstupu: V, SV, S

Cuber 12

Cuber 11

poschodie (84,4 m2)

prízemie (102,1 m2)

počet osôb: 6-8
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  127,1 m2

obostavaný priestor: 723,6 m3

celková úžitková plocha: 172,9 m2

celková obytná plocha: 88,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,350 m
orientácia hlavného vstupu: V, SV, S

prízemie (102,9 m2)

poschodie (70,0 m2)

CUBER 11 je dom strednej veľkostnej kategórie, vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • oddelená obývacia izba od 
kuchyne • s garážou • s rohovým krbom • s izbou na prízemí • 6-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 161.000	€
stav. materiálu	 –	 96.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 156.000	€
stav. materiálu	 –	 93.600	€

CUBER 12 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • s izbou na prí-
zemí • s krbom • 5-izbový



111www.prodom.skwww.prodom.sk

Cuber 13

Cuber 14
poschodie (74,0 m2)

prízemie (123,0 m2)

poschodie (118,7 m2)

prízemie (112,7 m2)

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  129,4 m2

obostavaný priestor: 633,9 m3

celková úžitková plocha: 231,7 m2

celková obytná plocha: 94,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,600 m
orientácia hlavného vstupu: SZ, Z, JZ, J

počet osôb:  6-8
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:   162,2 m2

obostavaný priestor:  874,2 m3

celková úžitková plocha:  197,0 m2

celková obytná plocha:  102,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,850 m
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ 

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 171.000	€
stav. materiálu	 –	 102.600	€

CUBER 13 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástav-
by • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s izbou na prízemí • s garážou 
• s terasou na poschodí • s dominantným krbom • moderný dom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.890	€
stavby na „kľúč“	 – 163.000	€
stav. materiálu	 –	 97.800	€

CUBER 14 je dom strednej veľkostnej kategórie, vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krytým státím pre dve au-
tá • s krbom • s izbou na prízemí • s priestrannou terasou na poschodí • obývacia izba s 
kuchyňou je riešená ako veľkopriestor
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počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  92,8 m2

obostavaný priestor: 647,39 m3

celková úžitková plocha: 130,9 m2

celková obytná plocha: 79,8 m2

výška atiky od ± 0,0: 7,250 m
orientácia hlavného vstupu: SZ, Z, S

Cuber 17

Cuber 16

poschodie (61,9 m2)

poschodie (98,1 m2)

prízemie (69 m2)

prízemie (133,1 m2)

počet osôb: 4-6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  160,1 m2

obostavaný priestor: 860,5 m3

celková úžitková plocha: 231,2 m2

celková obytná plocha: 105,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,85 m
orientácia hlavného vstupu: SZ, JZ, JV

CUBER 16 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • po drobných úpravách je vhod-
ný i do radovej zástavby • s krbom • s izbou na prízemí • obývacia izba s kuchyňou je 
riešená ako veľkopriestor • 5-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 127.000	€
stav. materiálu	 –	 76.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 172.000	€
stav. materiálu	 –	 103.200	€

CUBER 17 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí 
nároky na bývanie 4-6 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriesto-
rovo • je vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu
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Elegant 121

Decor

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  102,0 m2

obostavaný priestor:  678,2 m3

celková úžitková plocha:  149,2 m2

celková obytná plocha:  84,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,77 m
sklon strechy: 30°, 10°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 147,6 m2

obostavaný priestor: 1 266 m3

celková užitková plocha: 332,7 m2

celková obytná plocha: 117,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,450 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SV, V, JV

prízemie (84,5 m2)

poschodie (75,0 m2)

suterén (114,3 m2)

poschodie (104,6 m2)

prízemie (113,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 126.000	€
stav. materiálu	 –	 75.600	€

DECOR je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástav-
by i do radovej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
4-5 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • 4-izbo-
vý • s garážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 257.000	€
stav. materiálu	 –	 154.200	€

ELEGANT 121 je dom väčšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého alebo mier-
ne svahovitého terénu • po malých úpravách je možné garáž umiestniť do suterénu v 
priestoroch skladov pod garážou, čím na prízemí vznikne ešte jedna izba • tieto miest-
nosti je možné následne využiť na firemné účely, alternatívne urobiť dvojgeneračný dom 
• s krbom • s garážou s izbou na prízemí, ktorá môže slúžiť ako pracovňa • 6-izbový
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počet osôb:  6-7
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 118,7 m2

obostavaný priestor:  816,6 m3

celková užitková plocha: 190,5 m2

celková obytná plocha: 106,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,600 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  S,SZ,SV,V

Exclusiv 240

Elegant 123

poschodie (90,1 m2)

prízemie (100,4 m2)

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 110,0 m2

obostavaný priestor: 930,0 m3

celková užitková plocha: 229,4 m2

celková obytná plocha: 91,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,250 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

prízemie (87,5 m2)

poschodie (94,1 m2)

suterén (47,8 m2)

ELEGANT 123 je dom strednej veľkostnej kategórie • hosťovská izba na prízemí so sa-
mostatným príslušenstvom môže slúžiť aj na bývanie starých rodičov • na mieste gará-
že je možné zriadiť ďalšiu izbu a garáž presunúť do suterénu, alebo ako samostatne sto-
jaci objekt • objekt sa dá čiastočne podpivničiť, pričom sa kotolňa umiestni do suteré-
nu • po úpravách je možné zriadiť na poschodí samostatnú bytovú jednotku • s gará-
žou • 6-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 164.000	€
stav. materiálu	 –	 98.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 203.000	€
stav. materiálu	 –	 121.800	€

EXCLUSIV 240 je dom veľkej veľkostnej kategórie • je vhodný do dvojpodlažnej okoli-
tej zástavby • v prípade potreby je možné úplné podpivničenie s garážou v suteréne • 
v podkrovnej časti sú 3 miestnosti, pričom ďalšiu možno vytvoriť zo šatníka, posunutím 
priečky • vstup do miestnosti by bol umiestnený oproti vstupu do kúpeľne • keď dom 
nebude podpivničený, je možné kotolňu s turbokotlom umiestniť v miestnosti za gará-
žou • s garážou • so suterénom
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Gallery

Exclusiv 250

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 203,7 m2

obostavaný priestor: 1655,1 m3

celková užitková plocha: 420,7 m2

celková obytná plocha: 171,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,325 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV, Z, JZ

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  134,3 m2

obostavaný priestor: 726,6 m3

celková užitková plocha: 152,6 m2

celková obytná plocha: 64,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,760 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, JV

prízemie (108,1 m2)

poschodie (44,5 m2)

prízemie (169,8 m2)

suterén (92,4 m2)

poschodie (158,5 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 2.290	€
stavby na „kľúč“	 – 306.000	€
stav. materiálu	 –	 183.600	€

EXCLUSIV 250 je projekt domu s galériou v obývacej izbe • svojimi vnútornými priestor-
mi plne uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • po malých úpravách je možné 
dom riešiť ako dvojgeneračný  (v priestoroch obývacej izby sa na poschodí zriadi kuchy-
ňa a obývacia izba, zo šatníkov - detská izba) • suterén je možné zväčšiť, alebo aj úplne 
zrušiť s následným premiestnením kotolne na prízemie, čím sa podstatne zníži cena rea-
lizácie • s dvojgarážou • s krbom • s galériou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 147.000	€
stav. materiálu	 –	 88.200	€

GALLERY je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do rovinatého resp. mierne sva-
hovitého terénu • do tvaru U • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na býva-
nie 3-4 člennej rodiny • rodinný dom je možné čiastočne, alebo úplne podpivničiť • s kr-
bom • s garážou
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 87,8 m2

obostavaný priestor:  563,0 m3

celková užitková plocha: 122,1 m2

celková obytná plocha: 68,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,560 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SZ,Z,JZ,J

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 72,9 m2

obostavaný priestor:  486,4 m3

celková užitková plocha: 117,2 m2

celková obytná plocha: 70,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,350 m
sklon strechy: 45°
orientácia hlavného vstupu:  S,SV,V,JV,J

Klassik 103

Klassik 102

prízemie (70,5 m2)

poschodie (51,6 m2)

prízemie (59,4 m2)

poschodie (57,8 m2)

KLASSIK 102 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 4 osôb • vhodný na rovinatý a mierne svahovitý terén • pri pod-
pivničení vzniknú ďalšie skladové priestory prípadne je možné umiestniť kotolňu • pri 
dostatočnej šírke pozemku sa dá pristavať k objektu garáž • vhodný na úzky pozemok • 
oddelená obývacia izba od kuchyne • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 111.000	€
stav. materiálu	 –	 66.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 124.000	€
stav. materiálu	 –	 74.400	€

KLASSIK 103 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • dom je možné z dôvodu šírky pozemku riešiť bez garáže • v prípade, že je po-
žiadavka na izbu v prízemí, je možné z garáže urobiť izbu • objekt je možné riešiť aj ako 
podpivničený • podpivničenie je nutné doriešiť individuálne podľa požiadaviek investora 
• s garážou • s krbom • 4-izbový
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Klassik 128

Klassik 104

počet osôb:  6-8
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 151,9 m2

obostavaný priestor:  1244,9m3

celková užitková plocha: 297,5 m2

celková obytná plocha: 116,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 8,150 m
sklon strechy: 45°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ,Z

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 66,8 m2

obostavaný priestor: 435,7 m3

celková užitková plocha: 102,2 m2

celková obytná plocha: 60,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,340 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, J

prízemie (50,3 m2)

poschodie (51,9 m2)

suterén (61,8 m2)

poschodie (111,5 m2)

prízemie (124,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 100.000	€
stav. materiálu	 –	 60.000	€

KLASSIK 104 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • 
po menších úpravách je možné dom riešiť ako podpivničený • na bočnej strane domu je 
možné zakomponovať garáž • dom je vhodný do rovinatého alebo mierne svahovitého 
terénu • s krbom • vhodný na malý pozemok

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.790	€
stavby na „kľúč“	 – 223.000	€
stav. materiálu	 –	 133.800	€

KLASSIK 128 je dom väčšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • izba na prízemí so samostatným príslušen-
stvom môže slúžiť pre bývanie starých rodičov, ako hosťovská izba prípadne ako pracov-
ňa • pri menšej šírke pozemku je možné dom postaviť aj bez garáže • objekt je možné aj 
úplne podpivničiť a získať tak ďalšie priestory pre sklady • s garážou • 6-izbový • s krbom
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 68 m2

obostavaný priestor: 453,6 m3

celková užitková plocha: 103,1 m2

celková obytná plocha: 62,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,6 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,V,JV

počet osôb: 8
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 127,4 m2

obostavaný priestor: 834,2 m3

celková užitková plocha: 206,7 m2

celková obytná plocha: 98,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 8,03 m
sklon strechy: 45°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ,Z

Klassik 148

Klassik 139

prízemie (53,4 m2)

poschodie (49,7 m2)

prízemie (104,8 m2)

poschodie (101,9 m2)

KLASSIK 139 je dom menšej veľkostnej kategórie bez suterénu • s obytným podkrovím 
• je vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • svojím dispozičným riešením uspokojí 
nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • je vhodný na rovinatý prípadne mierne svahovitý 
terén • rodinný dom je možné úplne, alebo čiastočné podpivničiť • do suterénu je mož-
né umiestniť sklady, miestnosti technicko-hospodarskeho vybavenia, prípadne aj garáž • 
rodinný dom je možné využívať ako chatu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 106.000	€
stav. materiálu	 –	 63.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 167.000	€
stav. materiálu	 –	 100.200	€

KLASSIK 148 je dom väčšej veľkostnej kategórie, určený pre širšie pozemky • nočná 
a denná časť domu je oddelená • v prípade dostatočného odstupu od cesty, alebo pri 
svahovitom pozemku je možné umiestniť garáž do suterénu a ďalej vytvoriť skladové 
priestory, kotolňu, prípadne fitness • na prízemí je možné z garáže urobiť ďalšiu izbu so 
vstupom z predsiene
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Klassik 149

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 122,5 m2

obostavaný priestor: 692,7 m3

celková užitková plocha: 178,8 m2

celková obytná plocha: 82,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,840 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Klassik 150

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 127,5 m2

obostavaný priestor: 766,6 m3

celková užitková plocha: 193,1 m2

celková obytná plocha: 94,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,090 m
sklon strechy: 26°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

poschodie (74,4 m2)

prízemie (104,4 m2)

prízemie (107,3 m2)

poschodie (85,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 146.000	€
stav. materiálu	 –	 87.600	€

KLASSIK 149 je dom strednej veľkostnej kategórie • s pristavanou garážou • vhodný do 
dvojpodlažnej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého te-
rénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • noč-
ná časť sa nachádza v podkroví domu • pri užších parcelách sa dá dom realizovať bez ga-
ráže • dispozičným riešením je vhodne oddelená denná a nočná časť domu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 161.000	€
stav. materiálu	 –	 96.600	€

KLASSIK 150 je dom strednej veľkostnej kategórie s pristavanou garážou vhodný do 
dvojpodlažnej okolitej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého te-
rénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • noč-
ná časť sa nachádza v podkroví domu • pri užších parcelách sa dá dom realizovať bez 
garáže • jasné a pomerne jednoduché dispozičné riešenie splní nároky investora na kva-
litu bývania
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počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  96,2 m2

obostavaný priestor: 631,8 m3

celková užitková plocha: 158,9 m2

celková obytná plocha: 95,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,8 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SV, S, SZ

Klassik 158

počet osôb: 5-8
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 129,6 m2

obostavaný priestor: 873,6 m3

celková úžitková plocha: 219,3 m2

celková obytná plocha: 111,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,990 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  V,SV,S,SZ,Z

Klassik 154

poschodie (111,9 m2)

prízemie (107,4 m2)

poschodie (80,4 m2)

prízemie (78,5 m2)

KLASSIK 154 je dom väčšej veľkostnej kategórie • pre 5-8 člennú rodinu s hosťovskou 
izbou na prízemí • určený je na širšie pozemky • pri užšom pozemku je možné zúžiť dom o 
šírku garáže • pri menších zmenách sa dá namiesto hosťovskej izby umiestniť kancelária 
s prechodom zo zádveria • pri prepojení s garážou je možné v týchto priestoroch urobiť 
ordináciu, alebo väčšiu kanceláriu s vlastným príslušenstvom • dom je možné podpivničiť 
a pri svahovitom teréne je možné garáž umiestniť do suterénu • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 167.000	€
stav. materiálu	 –	 100.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 130.000	€
stav. materiálu	 –	 78.000	€

KLASSIK 158 je dom strednej veľkostnej kategórie, vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého terénu, príp. mierne členitého terénu • dom je možné čiastočne 
alebo úplne podpivničiť • nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená
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Klassik 160

počet osôb:  6-7
obytné miestnosti:  6
zastavaná plocha:  123,3 m2

obostavaný priestor:  847,1 m3

celková užitková plocha:  196,0 m2

celková obytná plocha:  106,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,530 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Klassik 161

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  105,3 m2

obostavaný priestor:  638,8 m3

celková užitková plocha:  155,0 m2

celková obytná plocha:  69,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,47 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, Z

prízemie (107,8 m2)

poschodie (88,2 m2)

prízemie (91,1 m2)

poschodie (63,9 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 160.000	€
stav. materiálu	 –	 96.000	€

KLASSIK 160 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútor-
nými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • nočná časť sa nachádza 
v podkroví domu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 130.000	€
stav. materiálu	 –	 78.000	€

KLASSIK 161 je dom strednej veľkostnej kategórie s pristavenou garážou • svojím dispo-
zičným riešením uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný na rovinatý 
prípadne mierne svahovitý terén • pri užších pozemkoch sa dá dom realizovať bez gará-
že • dom je možné úplne, alebo čiastočne podpivničiť • dispozičným riešením je vhodne 
rozdelená denná a nočná časť rodinného domu
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počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  84,5 m2

obostavaný priestor: 552,0 m3

celková užitková plocha: 137,1 m2

celková obytná plocha: 79,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,47 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: S, Z, SZ

Klassik 167

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  95,0 m2

obostavaný priestor: 601,0 m3

celková užitková plocha: 156,1 m2

celková obytná plocha: 82,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,190 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ, Z

Klassik 163

poschodie (77,4 m2)

prízemie (78,7 m2)

prízemie (72,1 m2)

poschodie (65 m2)

KLASSIK 163 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojím dispozičným riešením uspo-
kojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný na rovinatý prípadne mierne sva-
hovitý terén • dom je možné úplne, alebo čiastočné podpivničiť • dispozičným riešením 
je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu.

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 148.000	€
stav. materiálu	 –	 88.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 127.000	€
stav. materiálu	 –	 76.200	€

KLASSIK 167 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je ho možné čiastočne ale-
bo úplne podpivničiť • obytné podkrovie slúži ako nočná časť, denná časť sa nachádza na 
prízemí rodinného domu • izba na prízemí môže slúžiť ako pracovňa alebo hosťovská izba
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  76,4 m2

obostavaný priestor: 487,9 m3

celková užitková plocha: 119,7 m2

celková obytná plocha: 65,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,75 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, S

Kompakt 34

Klassik 170

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 83,0 m2

obostavaný priestor: 548,6 m3

celková užitková plocha: 124,8 m2

celková obytná plocha: 75,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,62 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  V, SV, S

poschodie (59,3 m2)

prízemie (65,5 m2)

prízemie (63,1 m2)

poschodie (56,6 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 126.000	€
stav. materiálu	 –	 75.600	€

KLASSIK 170 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého, prípadne mierne členitého terénu • dom je možné čiastočne 
alebo úplne podpivničiť • nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená • s kr-
bom • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 107.000	€
stav. materiálu	 –	 64.200	€

KOMPAKT 34 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého terénu, príp. mierne členitého terénu • dom je možné čias-
točne alebo úplne podpivničiť • nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená • 
vhodný aj ako chata
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počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 100,0 m2

obostavaný priestor: 651,8 m3

celková užitková plocha: 149,7 m2

celková obytná plocha: 93,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,92 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, SZ

Kompakt 36

počet osôb:  4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  70,0 m2

obostavaný priestor:  395,0 m3

celková užitková plocha:  108,4 m2

celková obytná plocha:  68,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,4 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  V, SV, JV

Kompakt 35

prízemie (55,6 m2)

poschodie (52,8 m2)

prízemie (74,7 m2)

poschodie (75 m2)

KOMPAKT 35 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • dom je možné úplne pod-
pivničiť • denná časť je riešená ako veľkopriestor na prízemí • na mieste terasy je možné 
zrealizovať zimnú záhradu • vhodný na úzke pozemky

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 104.000	€
stav. materiálu	 –	 62.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 129.000	€
stav. materiálu	 –	 77.400	€

KOMPAKT 36 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého terénu • dom je možné čiastočne alebo úplne podpivničiť • den-
ná časť je riešená ako veľkopriestor na prízemí • schodisko navrhujeme riešiť ako samo-
nosné drevené resp, oceľové • izba na prízemí môže slúžiť ako pracovňa alebo hosťovská 
izba • na mieste terasy je možné zrealizovať zimnú záhradu
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Kompakt 37

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  78,7 m2

obostavaný priestor: 531,9 m3

celková užitková plocha: 134,9 m2

celková obytná plocha: 81,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,62 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, S

Kompakt 39

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  70,6 m2

obostavaný priestor: 450,2 m3

celková užitková plocha: 108,4 m2

celková obytná plocha: 59,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,200 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, JV

prízemie (64,4 m2)

poschodie (70,5 m2)

prízemie (54,8 m2)

poschodie (53,6 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 112.000	€
stav. materiálu	 –	 67.200	€

KOMPAKT 37 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého terénu, príp. mierne členitého terénu • dom je možné čiastočne 
alebo úplne podpivničiť • nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 101.000	€
stav. materiálu	 –	 60.600	€

KOMPAKT 39 je dom malej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • dom je možné čiastočne, ale-
bo úplne podpivničiť • vhodný aj ako chata
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Kompakt 41

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 86,8 m2

obostavaný priestor: 543,2 m3

celková úžitková plocha: 135,1 m2

celková obytná plocha: 77,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,225 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,SV,V

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 104,5 m2

obostavaný priestor: 683,3 m3

celková úžitková plocha: 157,1 m2

celková obytná plocha: 93,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,575 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  S,SZ,SV,Z

Kompakt 40

poschodie (82,2 m2)

prízemie (74,9 m2)

poschodie (67,5 m2)

prízemie (67,6 m2)

KOMPAKT 40 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej zástavby 
na rovinatý resp. mierne svahovitý pozemok • je poschodový s obytným podkrovím bez 
podpivničenia • svojim riešením plne uspokojí bývanie 4-člennej rodiny • rodinný dom je 
vďaka svojim vonkajším rozmerom realizovateľný aj na malých stavebných parcelách • 
objekt možno po malých úpravách použiť do radovej zástavby

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 113.000	€
stav. materiálu	 –	 67.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 132.000	€
stav. materiálu	 –	 79.200	€

KOMPAKT 41 je dom menšej veľkostnej kategórie • je vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby na rovinatý resp. mierne svahovitý terén • svojimi priestormi plne uspokojí ná-
roky na bývanie 4-člennej rodiny • tento rodinný dom s prehľadne riešenou dispozíciou 
a moderným vzhľadom je vhodný aj na malé stavebné pozemky • ľavá fasáda umožňuje 
osadiť dom čo najbližšie ku hranici parcely, po drobných úpravách je možné realizovať na 
ľavej bočnej stene objektu pristavanú garáž
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Kompakt 45

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  88,0 m2

obostavaný priestor:  576,1 m3

celková užitková plocha:  146,2 m2

celková obytná plocha:  86,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,6 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,V

Kompakt 43

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  92,9 m2

obostavaný priestor:  572,2 m3

celková užitková plocha:  143,4 m2

celková obytná plocha:  104,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,4 m
sklon strechy: 38°
orientácia hlavného vstupu:  SV, S, SZ

prízemie (72,2 m2)

poschodie (71,2 m2)

poschodie (73,9 m2)

prízemie (72,3 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 125.000	€
stav. materiálu	 –	 75.000	€

KOMPAKT 43 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodi-
ny • je vhodný do rovinatého terénu • dom je možné čiastočne alebo úplne podpivničiť 
• nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená • na mieste terasy je možné zre-
alizovať zimnú záhradu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 127.000	€
stav. materiálu	 –	 76.200	€

KOMPAKT 45 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodi-
ny • s obytným podkrovím • je možné čiastočné alebo úplné podpivničenie • nočná časť 
je od dennej dispozične vhodne oddelená • jasná a jednoduchá konštrukcia zabezpečuje 
rýchlu, finančne nenáročnú výstavbu • s izbou na prízemí, ktorá môže slúžiť ako pracovňa



128 www.prodom.skwww.prodom.sk

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  94,5 m2

obostavaný priestor: 686,3 m3

celková užitková plocha: 150,7 m2

celková obytná plocha: 76,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 8,455 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  JZ,SZ,S,SV

Merkur 1

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  104,5 m2

obostavaný priestor:  702,3 m3

celková užitková plocha:  158,2 m2

celková obytná plocha:  101,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,8 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: SV,S,SZ

Kompakt 48

poschodie (73,2 m2)

poschodie (71,9 m2)

prízemie (87,35 m2)

prízemie (78,8 m2)

KOMPAKT 48 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého terénu • dom je možné čiastočne alebo úplne podpivničiť • 
nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená • na mieste terasy je možné zreali-
zovať zimnú záhradu • s izbou na prízemí, ktorá môže slúžiť ako pracovňa

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 135.000	€
stav. materiálu	 –	 81.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 134.000	€
stav. materiálu	 –	 80.400	€

MERKUR 1 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • je vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu • v dome je mož-
né zriadiť kotolňu na tuhé palivo
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 113,7 m2

obostavaný priestor: 659 m3

celk. užitková plocha: 157 m2

celk. obytná plocha: 83,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,85 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: Z,V,SZ,SV,JV

Merkur 3

počet osôb:  4
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  134,4 m2

obostavaný priestor:  895,5 m3

celková užitková plocha:  168,6 m2

celková obytná plocha:  70 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,995 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  SZ,SV,JZ,JV,V,Z

Merkur 2
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poschodie (73,4 m2)

prízemie (95,2 m2)

poschodie (62,7 m2)

prízemie (94,3 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 162.000	€
stav. materiálu	 –	 97.200	€

MERKUR 2 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 4 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého priestoru • namiesto 
galérie je možné vytvoriť ďalšiu obytnú miestnosť

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 132.000	€
stav. materiálu	 –	 79.200	€

MERKUR 3 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný na rovinatý prípadne mier-
ne svahovitý terén • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby • pri užších pozemkoch 
sa dá dom realizovať bez garáže • obytné podkrovie slúži ako nočná časť, denná časť sa 
nachádza na prízemí rodinného domu • s krbom • s izbou na prízemí • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny
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počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  106,15 m2

obostavaný priestor:  668,67 m3

celková užitková plocha:  166,3 m2

celková obytná plocha:  85,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,27 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SV, S, V

Milenium 229

Milenium 228

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 96,8 m2

obostavaný priestor: 588,1 m3

celková užitková plocha: 155,0 m2

celková obytná plocha: 73,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,325 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  SV, S

prízemie (77 m2)

poschodie (74,7 m2)

prízemie (86,7 m2)

poschodie (79,6 m2)

MILENIUM 228 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je ho možné čiastočne alebo úplne podpivničiť • prepojením kuchyne a obýva-
cej izby možno zrealizovať dennú časť domu ako otvorený obytný veľkopriestor • dom je 
možné osadiť na užšie pozemky • k prednostiam domu patrí tiež vstavaná garáž pri cel-
kovej šírke domu len 8,5 m • v prípade potreby je možné garáž na prízemí zrealizovať ako 
izbu a za predpokladu dostatočnej šírky pozemku je možné zrealizovať pristavanú ga-
ráž na niektorej z bočných stien objektu, prestrešenú predĺžením hlavnej strešnej roviny

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 128.000	€
stav. materiálu	 –	 76.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 149.000	€
stav. materiálu	 –	 89.400	€

MILENIUM 229 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútor-
nými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • denná časť umiestnená 
na prízemí je riešená veľkopriestorovo, nočná časť sa nachádza v podkroví domu • je ho 
možné čiastočne alebo úplne podpivničiť • garáž je možné nahradiť ďalšou izbou, ktorú 
možno využiť ako pracovňu alebo izbu pre hostí
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počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 100,3 m2

obostavaný priestor: 625,5 m3

celková užitková plocha: 160,9 m2

celková obytná plocha: 82,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 8,250 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SV, S, SZ

Porto 21

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 85,5 m2

obostavaný priestor: 534,9 m3

celková užitková plocha: 140,0 m2

celková obytná plocha: 77,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,125 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,Z,SZ

Porto 20
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

PORTO 20 je dom menšej veľkostnej kategórie • napriek malým rozmerom má bohato 
členenú fasádu a otvorená dispozícia prízemia so vzdušnou vstupnou halou uspokojí ná-
ročnejších • objekt nie je podpivničený • pri čiastočnom podpivničení je možné umiestniť 
skladovacie priestory do suterénu • garáž je možné postaviť na bočnej fasáde pri vstup-
nej hale s odvetraním WC cez prieduch • na poschodí je možnosť umiestnenia spoločné-
ho šatníka v miestnosti kúpeľne rodičov

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 145.000	€
stav. materiálu	 –	 87.000	€

PORTO 21 je dom menšej veľkostnej kategórie • určený je na radovú zástavbu na po-
zemky o šírke 10,5 m, prípadne sa prispôsobí šírka garáže • dá sa realizovať aj ako sa-
mostatne stojaci rodinný dom • pre užšie pozemky (šírka cca 12-13 m) je možné dom pri-
spôsobiť odstránením garáže • nočná a denná časť domu je oddelená • v prípade pod-
pivničenia je možné vytvoriť skladové priestory, kotolňu, prípadne fitness • s krbom • s 
garážou • 5-izbový
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 81,3 m2

obostavaný priestor: 530,4 m3

celková úžitková plocha: 134,7 m2

celková obytná plocha: 74,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,505 m
sklon strechy: 45°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ,Z

Premier 56

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  101,6 m2

obostavaný priestor:  704,7 m3

celková užitková plocha:  159,4 m2

celková obytná plocha:  75,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  8,305 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu:  SV, S, SZ

Porto 22
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PORTO 22 je dom menšej veľkostnej kategórie • určený je na radovú zástavbu na po-
zemky o šírke 9,0 m • dá sa realizovať aj ako samostatne stojaci rodinný dom • nočná 
a denná časť domu je oddelená • dom je možné úplne, alebo čiastočne podpivničiť • s 
garážou • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 133.000	€
stav. materiálu	 –	 79.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

PREMIER 56 je dom menšej veľkostnej kategórie • pre 4-5 člennú rodinu • vhodný je aj 
na užšie parcely o šírke min. 12-13 m • pri širšom pozemku je možné na pravej strane 
pristavať garáž bez využitia podkrovia nad garážou • dom je možné podpivničiť a v sute-
réne riešiť potrebné skladové priestory • s krbom • 5-izbový
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Premier 58

počet osôb: 5-8
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 109,3 m2

obostavaný priestor: 725,2 m3

celková úžitková plocha: 170,8 m2

celková obytná plocha: 110,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 8,030 m
sklon strechy: 45°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,S,SZ,Z,JZ

Premier 86

počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 70,7 m2

obostavaný priestor: 476,0 m3

celková užitková plocha: 110,5 m2

celková obytná plocha: 63,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,705 m
sklon strechy: 45°
orientácia hlavného vstupu:  Z,SZ,S,SV

poschodie (85,3 m2)

prízemie (85,5 m2)

poschodie (58,2 m2)

prízemie (58,3 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 151.000	€
stav. materiálu	 –	 90.600	€

PREMIER 58 je dom strednej až väčšej veľkostnej kategórie pre 5-8 člennú rodinu, s hos-
ťovskou izbou na prízemí • potrebný je pozemok o šírke min. 16-17 m • pri pozemku ši-
rokom 13-14 m je možné realizovať iba ľavú časť domu – potrebné sú dispozičné zmeny • 
v priestore hosťovskej izby je možné umiestniť garáž – doporučujeme však rozšíriť miest-
nosť o 25 cm • dom je možné podpivničiť a pri svahovitom teréne, alebo dostatočnom 
odstupe od ulice je možné garáž umiestniť do suterénu • s krbom • 6-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 108.000	€
stav. materiálu	 –	 64.800	€

PREMIER 86 je dom menšej veľkostnej kategórie • určený pre 4-člennú rodinu • dom je 
svojimi rozmermi vhodný na úzke stavebné parcely • je riešený bez suterénu s obytným 
podkrovím • po menších úpravách je možné vytvoriť suterénne priestory • v prípade po-
žiadavky investora na garáž, je možné umiestnenie garáže z bočnej strany domu • dom 
je vhodný na rovný, resp. mierne svahovitý terén
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 110,1 m2

obostavaný priestor: 827,0 m3

celková užitková plocha: 224,3 m2

celková obytná plocha: 101,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,375 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV

Premier 95

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 101,7 m2

obostavaný priestor: 826,0 m3

celková užitková plocha: 185,0 m2

celková obytná plocha: 83,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,870 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  S,SV,SZ,V

Premier 93
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poschodie (65,9 m2)
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PREMIER 93 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky 5-6 člennej rodiny • objekt je 
možné realizovať aj bez garáže, alt. je možné pristavať ešte jednu garáž • izba na príze-
mí môže slúžiť ako pracovňa • v prípade realizácie RD bez suterénu, je vhodné umiestniť 
turbokotol do vstavanej skrine • s krbom • s garážou • so suterénom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 168.000	€
stav. materiálu	 –	 100.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 179.000	€
stav. materiálu	 –	 107.400	€

PREMIER 95 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • tento dom má obytné podkrovie a je čiastočne podpivničený • je vhodný na ro-
vinatý, prípadne mierne svahovitý terén • dom je určený na stredne veľké stavebné par-
cely s dostatočnou šírkou • s krbom • s garážou • 4-izbový
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Premier 99

počet osôb: 5-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 100,0 m2

obostavaný priestor:  677,6 m3

celková užitková plocha: 163,8 m2

celková obytná plocha: 92,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 8,110 m
sklon strechy: 32°
orientácia hlavného vstupu: SZ,S,SV,V

Premier 100

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 135,9 m2

obostavaný priestor:  831,8 m3

celková užitková plocha: 193,1 m2

celková obytná plocha: 102,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,525 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, SV

prízemie (81,9 m2)

poschodie (81,9 m2)

prízemie (105,9 m2)

poschodie (87,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 128.000	€
stav. materiálu	 –	 76.800	€

PREMIER 99 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • je vhodný na užšie staveb-
né parcely • denná časť je riešená ako veľkopriestor na prízemí • nočná časť domu sa na-
chádza v podkroví • s krbom • s garážou • s izbou na prízemí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 153.000	€
stav. materiálu	 –	 91.800	€

PREMIER 100 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, 
alebo úplne podpivničiť • denná časť je riešená ako veľkopriestor na prízemí • na mieste 
terasy je možné zrealizovať zimnú záhradu
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počet osôb:                   6-7
obytné miestnosti:           6
zastavaná plocha:             101,5 m2

obostavaný priestor:          638,4 m3

celková užitková plocha:      165,7 m2

celková obytná plocha:        91,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,205 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  S,SZ,Z,SV

Premier 151

počet osôb: 6-8
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 131,8 m2

obostavaný priestor:  1221,0 m3

celková užitková plocha: 326,5 m2

celková obytná plocha: 111,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,530 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: JV, V, JZ

Premier 140

suterén (106,3 m2)

prízemie (107,1 m2)

poschodie (113,1 m2)

prízemie (81,7 m2)
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PREMIER 140 je dom väčšej veľkostnej kategórie • je vhodný na rovinatý, prípadne mier-
ne svahovitý terén • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člen-
nej rodiny • pri svahovitom teréne je možné zobytniť časť suterénu, v priestoroch sauny, 
alt. fitnessu /podľa sklonu parcely • izba na prízemí môže slúžiť ako pracovňa • s gará-
žou • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 248.000	€
stav. materiálu	 –	 148.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 137.000	€
stav. materiálu	 –	 82.200	€

PREMIER 151 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • je ho možné čiastočne ale-
bo úplne podpivničiť • objekt je možné realizovať aj bez garáže • izba na prízemí môže 
slúžiť ako pracovňa, resp. hosťovská izba
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Premier 152

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  71,5 m2

obostavaný priestor:  478,4 m3

celková užitková plocha:  113,0 m2

celková obytná plocha:  77,5 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,62 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, S

Premier 153

počet osôb:  4-5
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  101,9 m2

obostavaný priestor:  662,3 m3

celková užitková plocha:  157,5 m2

celková obytná plocha:  81,7 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,77 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

prízemie (60,5 m2)

poschodie (52,5 m2)

prízemie (89,3 m2)

poschodie (68,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 106.000	€
stav. materiálu	 –	 63.600	€

PREMIER 152 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • navrhnutá dispo-
zícia ho predurčuje na úzke parcely • po vypustení bočných okien je možné riešenie v ra-
dovej zástavbe • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej ro-
diny • denná časť umiestnená na prízemí je riešená veľkopriestorovo, nočná časť sa na-
chádza v podkroví domu • 5-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 141.000	€
stav. materiálu	 –	 84.600	€

PREMIER 153 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • denná časť umiestnená na 
prízemí je riešená veľkopriestorovo, nočná časť sa nachádza v podkroví domu
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počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  101,3 m2

obostavaný priestor:  713,4 m3

celková užitková plocha:  158,7 m2

celková obytná plocha:  102,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,73 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ, V

Premier 155

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  141,5 m2

obostavaný priestor:  876,0 m3

celková užitková plocha:  199,2 m2

celková obytná plocha:  81,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,46 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: S,SZ,V,SV

Premier 154
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PREMIER 154 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, 
alebo úplne podpivničiť • denná časť je riešená ako veľkopriestor na prízemí • na mieste 
terasy je možné zrealizovať zimnú záhradu • s krbom • s izbou na prízemí • s dvojgarážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 169.000	€
stav. materiálu	 –	 101.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 132.000	€
stav. materiálu	 –	 79.200	€

PREMIER 155 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, 
alebo úplne podpivničiť • po menších úpravach vhodný aj do radovej zástavby • na mies-
te terasy je možné zrealizovať zimnú záhradu • s izbou na prízemí • s rohovým krbom
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počet osôb:  6
obytné miestnosti:  6
zastavaná plocha:  147,3 m2

obostavaný priestor:  984,4 m3

celková užitková plocha:  249,5 m2

celková obytná plocha:  121,6 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,290 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

dvojgeneračný RD        Premier 157

počet osôb:  6
obytné miestnosti:  6
zastavaná plocha:  123,2 m2

obostavaný priestor:  744,41 m3

celková užitková plocha:  202,6 m2

celková obytná plocha:  101,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,06 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: SZ, S, Z

Premier 156

prízemie (105,7 m2)

poschodie (96,9 m2)

prízemie (127,7 m2)

poschodie (121,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 156.000	€
stav. materiálu	 –	 93.600	€

PREMIER 156 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • denná časť umiestnená na 
prízemí je riešená veľkopriestorovo, nočná časť sa nachádza v podkroví domu • obývacia 
izba s kuchyňou je riešená ako veľkopriestor • s izbou na prízemí • s garážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 172.000	€
stav. materiálu	 –	 103.200	€

PREMIER 157 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • rodinný dom je dvojgeneračný s dvomi samostatnými vstupmi • svojimi vnútor-
nými priestormi uspokojí nároky na bývanie jednej 2 člennej a druhej 4 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s dvojgarážou
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15.50

15.00

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  133,4 m2

obostavaný priestor: 855,0 m3

celková užitková plocha: 203,1 m2

celková obytná plocha: 103,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,5 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, SZ

Premier 174

počet osôb:  8
obytné miestnosti:  7
zastavaná plocha:  170,0 m2

obostavaný priestor:  1138,3 m3

celková užitková plocha:  276,2 m2

celková obytná plocha:  169,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  8,140 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SV, V, S

Premier 158   dvojgeneračný RD

poschodie (130,0 m2)

prízemie (146,2 m2)

poschodie (98,4 m2)

prízemie (104,7 m2)
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PREMIER 158 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • rodinný dom je dvojgeneračný s dvomi samostatnými vstupmi • svojimi vnú-
tornými priestormi uspokojí nároky na bývanie dvoch 4 členných rodín • je vhodný do 
rovinatého resp. mierne svahovitého terénu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 193.000	€
stav. materiálu	 –	 115.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 162.000	€
stav. materiálu	 –	 97.200	€

PREMIER 174 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • poschodie rodinného domu je možné po menších úpravách prerobiť na samo-
statnú bytovú jednotku • denná časť domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľko-
priestorovo • izba na prízemí môže slúžiť ako pracovňa alebo hosťovská izba • je možné 
čiastočné alebo úplné podpivničenie s následným využitím • objekt je vhodný do rovina-
tého alebo mierne svahovitého terénu • s krbom • s garážou



141www.prodom.skwww.prodom.sk

Premier 176

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 112,3 m2

obostavaný priestor: 763,7 m3

celková užitková plocha: 165,7 m2

celková obytná plocha: 110,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,7 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Premier 178

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  98,00 m2

obostavaný priestor: 612,38 m3

celková užitková plocha: 153,4 m2

celková obytná plocha: 89,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,0 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,SZ,V

poschodie (75,1 m2)

prízemie (90,6 m2)

poschodie (70,6 m2)

prízemie (82,8 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 138.000	€
stav. materiálu	 –	 82.800	€

PREMIER 176 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • poschodie rodinného domu je možné po menších úpravách prerobiť na samo-
statnú bytovú jednotku • dom je vhodný na parcely s bežnou šírkou, pre širšie stavebné 
pozemky je možnosť realizácie garáže resp. dvojgaráže • jedna z izieb na prízemí môže 
slúžiť ako pracovňa alebo hosťovská izba • je možné čiastočné alebo úplné podpivniče-
nie • s krbom • 5-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 135.000	€
stav. materiálu	 –	 81.000	€

PREMIER 178 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • objekt je vhodný do rovinatého alebo mierne svahovitého terénu • denná časť 
domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriestorovo • dom je vhodný na par-
cely s bežnou šírkou, pre širšie stavebné pozemky je možnosť realizácie garáže • izba na 
prízemí môže slúžiť ako pracovňa alebo hosťovská izba • je možné čiastočné alebo úpl-
né podpivničenie • s krbom
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počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  97,7 m2

obostavaný priestor: 625,0 m3

celková užitková plocha: 173,8 m2

celková obytná plocha: 75,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,45 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Premier 180

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  86,6 m2

obostavaný priestor: 560,2 m3

celková užitková plocha: 150,1 m2

celková obytná plocha: 86,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,655 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ, Z

Premier 179

poschodie (73,2 m2)

prízemie (100,6 m2)

prízemie (71,9 m2)

poschodie (78,2 m2)

PREMIER 179 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • objekt je vhodný do rovinatého alebo mierne svahovitého terénu • denná časť 
domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriestorovo • dom je vhodný aj na už-
šie parcely • izba na prízemí môže slúžiť ako pracovňa alebo hosťovská izba • je možné 
čiastočné alebo úplné podpivničenie

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 128.000	€
stav. materiálu	 –	 76.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.090	€
stavby na „kľúč“	 – 133.000	€
stav. materiálu	 –	 79.800	€

PREMIER 180 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodi-
ny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • 4-izbový
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Premier 186

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  105,1 m2

obostavaný priestor: 631,6 m3

celková užitková plocha: 142,1 m2

celková obytná plocha: 79,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,12 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, V

Premier 187

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  92,2 m2

obostavaný priestor: 593,3 m3

celková užitková plocha: 142,6 m2

celková obytná plocha: 86,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,48 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, SZ

prízemie (72,2 m2)

poschodie (70,4 m2)

poschodie (56,9 m2)

prízemie (85,2 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 125.000	€
stav. materiálu	 –	 75.000	€

PREMIER 186 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • objekt je vhodný do rovinatého alebo mierne svahovitého terénu • svojimi 
vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • pri užších pozem-
koch je možná realizácia domu bez garáže, ktorá môže byť následne realizovaná ako sa-
mostatný objekt • denná časť domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriesto-
rovo spojením kuchyne, jedálne a obývacej izby • je možné čiastočné alebo úplné pod-
pivničenie • s garážou • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 128.000	€
stav. materiálu	 –	 76.800	€

PREMIER 187 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodi-
ny • denná časť domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriestorovo spojením 
kuchyne, jedálne a obývacej izby • izba na prízemí môže slúžiť ako pracovňa alebo hos-
ťovská izba • je možné čiastočné alebo úplné podpivničenie • objekt je vhodný do rovi-
natého alebo mierne svahovitého terénu • s krbom • s izbou na prízemí
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počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  112,8 m2

obostavaný priestor: 646,1 m3

celková užitková plocha: 158,8 m2

celková obytná plocha: 82,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,88 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV, S, SZ

Premier 189

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  104,8 m2

obostavaný priestor: 646,7 m3

celková užitková plocha: 173,2 m2

celková obytná plocha: 99,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,445 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Premier 188

poschodie (63,1 m2)

prízemie (95,7 m2)

poschodie (83,1 m2)

prízemie (90,1 m2)

PREMIER 188 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okoli-
tej zástavby • objekt je vhodný do rovinatého alebo mierne svahovitého terénu • svoji-
mi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • denná časť do-
mu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriestorovo • izba na prízemí môže slú-
žiť ako pracovňa alebo hosťovská izba • je možné čiastočné alebo úplné podpivničenie 
• s izbou na prízemí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 146.000	€
stav. materiálu	 –	 87.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 138.000	€
stav. materiálu	 –	 82.800	€

PREMIER 189 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého terénu • dom je možné čiastočne alebo úplne podpivničiť • je 
ho možné zrealizovať bez garáže • garáž je možné po minimálnych dispozičných úpravách 
nahradiť izbou resp. pracovňou • s rohovým krbom
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Premier 190

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  128,1 m2

obostavaný priestor: 839,3 m3

celková užitková plocha: 180,7 m2

celková obytná plocha: 110,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,800 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  S,V,SZ,SV

Premier 191

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  145,2 m2

obostavaný priestor: 857,3 m3

celková užitková plocha: 214,4 m2

celková obytná plocha: 105,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,540 m
sklon strechy: 35°
orientácia hlavného vstupu:  Z, S, SZ

prízemie (102,8 m2)

poschodie (111,6 m2)

prízemie (98,2 m2)

poschodie (82,5 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 146.000	€
stav. materiálu	 –	 87.600	€

PREMIER 190 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okoli-
tej zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnú-
tornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • v prípade potreby 
je možné vytvoriť ďalšiu izbu na prízemí v priestore obývacej izby • dom je možné rea-
lizovať aj bez garáže

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 179.000	€
stav. materiálu	 –	 107.400	€

PREMIER 191 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútornými 
priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • v prípade potreby je možné v 
priestore garáže vytvoriť ďalšiu izbu • dom je možné čiastočne, alebo úplne podpivničiť 
• s izbou na prízemí • s rohovým krbom
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počet osôb:                  5
obytné miestnosti:        5
zastavaná plocha:     90,0 m2

obostavaný priestor: 605,4 m3

celková užitková plocha: 133,6 m2

celková obytná plocha:    79,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,340 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SZ, SV, S

Premier 194

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  120,0 m2

obostavaný priestor: 650,0 m3

celková užitková plocha: 171,2 m2

celková obytná plocha: 114,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,600 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV,SZ,Z,V

Premier 193

prízemie (85,2 m2)

poschodie (86 m2)

prízemie (65,9 m2)

poschodie (67,4 m2)

PREMIER 193 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • svojimi vnútorný-
mi priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • dom je možné čiastočne, 
alebo úplne podpivničiť • 5-izbový • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 143.000	€
stav. materiálu	 –	 85.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 126.000	€
stav. materiálu	 –	 75.600	€

PREMIER 194 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okoli-
tej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej ro-
diny • je vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • na mieste terasy je 
možné zrealizovať zimnú záhradu • s krbom • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľ-
kopriestorovo
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Premier 195

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  110,0 m2

obostavaný priestor: 594,0 m3

celková užitková plocha: 166,6 m2

celková obytná plocha: 65,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,085 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu:  SV, SZ, S

Premier 196

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  97,0 m2

obostavaný priestor: 416,0 m3

celková užitková plocha: 135,7 m2

celková obytná plocha: 93,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,605 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ, V

poschodie (74,4 m2)

prízemie (92,2 m2)

poschodie (69,2 m2)

prízemie (66,5 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 140.000	€
stav. materiálu	 –	 84.000	€

PREMIER 195 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 
člennej rodiny • z garáže je možné vytvoriť ďalšiu obytnú miestnosť

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 125.000	€
stav. materiálu	 –	 75.000	€

PREMIER 196 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 
člennej rodiny • s izbou na prízemí • s krbom • 6-izbový
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počet osôb:                  4-5
obytné miestnosti:        4
zastavaná plocha:     125,1 m2

obostavaný priestor: 673,1 m3

celková užitková plocha: 156,5 m2

celková obytná plocha:    93,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,940 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Premier 198

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  119,0 m2

obostavaný priestor: 783,0 m3

celková užitková plocha: 170,6 m2

celková obytná plocha: 99,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,005 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: V, JV, SV

Premier 197

poschodie (92,7 m2)

prízemie (77,9 m2)

poschodie (70,9 m2)

prízemie (85,6 m2)
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PREMIER 197 je dom väčšej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 
člennej rodiny • s izbou na prízemí, ktorá môže slúžiť ako pracovňa • s krbom • veľko-
priestorovo riešená denná časť

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 147.000	€
stav. materiálu	 –	 88.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 139.000	€
stav. materiálu	 –	 83.400	€

PREMIER 198 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 
člennej rodiny • s garážou • namiesto garáže je možné urobiť ďalšiu obytnú miestnosť 
• 4-izbový
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dvojgeneračný RD        Premier 199

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  136,1 m2

obostavaný priestor: 886,4 m3

celková užitková plocha: 209,1 m2

celková obytná plocha: 105,4m2

výška strechy od ± 0,0: 7,090 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV, V, S

Premier 200

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  128,9 m2

obostavaný priestor: 805,9 m3

celková užitková plocha: 186,7 m2

celková obytná plocha: 102,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,200 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV, V, S

poschodie (98,5 m2)

prízemie (110,6 m2)

poschodie (88,0 m2)

prízemie (98,7 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 176.000	€
stav. materiálu	 –	 105.600	€

PREMIER 199 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • rodinný dom je dvojgeneračný s dvomi samostatnými vstupmi • svojimi vnú-
tornými priestormi uspokojí nároky na bývanie dvoj a štvorčlennej rodiny • vhodný do 
rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 167.000	€
stav. materiálu	 –	 100.200	€

PREMIER 200 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • s izbou na prízemí
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počet osôb:                  5-6
obytné miestnosti:        4
zastavaná plocha:     155,0 m2

obostavaný priestor: 957,2 m3

celková užitková plocha: 218,0 m2

celková obytná plocha:    90,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,345 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

Premier 202

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  135,6 m2

obostavaný priestor: 773,1 m3

celková užitková plocha: 161,6 m2

celková obytná plocha: 77,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,645 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SV, V, S

Premier 201

poschodie (61,9 m2)

prízemie (99,7 m2)

poschodie (108,2 m2)

prízemie (109,8 m2)

PREMIER 201 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • 
denná časť je riešená ako veľkopriestor • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovi-
tého terénu • s garážou • s izbou na prízemí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 145.000	€
stav. materiálu	 –	 87.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 159.000	€
stav. materiálu	 –	 95.400	€

PREMIER 202 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodi-
ny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krbom • s dvojgará-
žou • s veľkým šatníkom
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Premier 203

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  123,1 m2

obostavaný priestor: 716,6 m3

celková užitková plocha: 153,8 m2

celková obytná plocha: 72,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,830 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Premium 221

počet osôb:  6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  115,8 m2

obostavaný priestor:  716,5 m3

celková užitková plocha:  171,0 m2

celková obytná plocha:  96,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,8 m
sklon strechy: 40°
orientácia hlavného vstupu: SV,S,SZ

poschodie (60,3 m2)

prízemie (93,5 m2)
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poschodie (85,2 m2)

prízemie (85,8 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 145.000	€
stav. materiálu	 –	 87.000	€

PREMIER 203 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodi-
ny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krbom • s prejazdnou 
dvojgarážou • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 149.000	€
stav. materiálu	 –	 89.400	€

PREMIUM 221 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého, prípadne mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastoč-
ne alebo úplne podpivničiť • nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená • na 
mieste terasy je možné zrealizovať zimnú záhradu
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Prestige 210

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  111,6 m2

obostavaný priestor: 540,9 m3

celková užitková plocha: 179,4 m2

celková obytná plocha: 76,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,715 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

Premium 231

poschodie (74,8 m2)

prízemie (109,1 m2)

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 132,0 m2

obostavaný priestor: 1031,5 m3

celková užitková plocha: 208,9 m2

celková obytná plocha: 110,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 9,1 m
sklon strechy: 20°, 29°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,Z,SZ
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PREMIUM 231 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého terénu • dom je možné čiastočne alebo úplne podpivničiť • 
nočná časť je od dennej dispozične vhodne oddelená

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 145.000	€
stav. materiálu	 –	 87.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.990	€
stavby na „kľúč“	 – 170.000	€
stav. materiálu	 –	 102.000	€

PRESTIGE 210 je dom väčšej veľkostnej kategórie • pre náročnejších zákazníkov • vhod-
ný do dvojpodlažnej okolitej zástavby a ako samostatne stojaci • dom je čiastočne pod-
pivničený /garáž/ dvojgaráž je možné stavebne rozdeliť na garáž pre jedno auto a dielňu 
• izba na prízemí môže plniť funkciu hosťovskej izby alebo pracovne
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Styl 2 

počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  142,3 m2

obostavaný priestor: 810,7 m3

celková užitková plocha: 191,5 m2

celková obytná plocha: 93,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,205 m
sklon strechy: 33°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z 

Tenuity 500
poschodie (75,3 m2)

prízemie (116,2 m2)

prízemie (82,2 m2)

poschodie (72,8 m2)

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  96,9 m2

obostavaný priestor:  695,7 m3

celková užitková plocha:  155,0 m2

celková obytná plocha:  96,4 m2

výška strechy od ± 0,0:  8,275 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 152.000	€
stav. materiálu	 –	 91.200	€

STYL 2 je dom strednej veľkostnej kategórie s pristavanou garážou • vhodný do dvoj-
podlažnej okolitej zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
6 člennej rodiny • obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhodný do ro-
vinatého resp. mierne svahovitého terénu • pri užších parcelách je možné realizovať bez 
garáže • s izbou na prízemí • s garážou • s krbom • s terasou na poschodí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 143.000	€
stav. materiálu	 –	 85.800	€

TENUITY 500 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojím dispozičným riešením uspo-
kojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny • je vhodný na rovinatý prípadne mierne sva-
hovitý terén • dom je možné úplne, alebo čiastočne podpivničiť • s izbou na prízemí • s 
krbom • obývacia izba s kuchyňou je riešená ako veľkopriestor • na poschodí je galéria



154 www.prodom.skwww.prodom.sk

počet osôb: 7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  100,0 m2

obostavaný priestor: 706,4 m3

celková užitková plocha: 156,8 m2

celková obytná plocha: 109,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,775 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SV, S

počet osôb:                  6
obytné miestnosti:        5
zastavaná plocha:     144,0 m2

obostavaný priestor: 913,3 m3

celková užitková plocha: 183,1 m2

celková obytná plocha:    90,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,250 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: SV, V, S

Tenuity 502

Tenuity 501

poschodie (74,6 m2)

prízemie (82,2 m2)

poschodie (84,8 m2)

prízemie (98,3 m2)

10.00 10.00

10
.0

0

10
.0

0

10.00 10.00

10
.0

0

10
.0

0

10.00

12.00

12
.0

0

12.00

12
.0

0

TENUITY 501 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodi-
ny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • obývacia izba s kuchy-
ňou tvoria veľkopriestor

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 140.000	€
stav. materiálu	 –	 84.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 173.000	€
stav. materiálu	 –	 103.800	€

TENUITY 502 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny 
• je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • s izbou na prí-
zemí, ktorá môže slúžiť ako pracovňa
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Tenuity 503

Trend 261

prízemie (151,9 m2)

poschodie (39,7 m2)

prízemie (39,6 m2)

počet osôb:  3
obytné miestnosti:  3
zastavaná plocha:  46,3 m2

obostavaný priestor:  304,5 m3

celková užitková plocha:  79,3 m2

celková obytná plocha:  42,9 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,285 m
sklon strechy: 8°
orientácia hlavného vstupu:  S,SZ,Z,J

počet osôb:  6-8
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  203,2 m2

obostavaný priestor:  1312,4 m3

celková užitková plocha:  270,0 m2

celková obytná plocha:  122,1 m2

výška strechy od ± 0,0:  8,045 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu:  SZ, Z

2,74,0

1,2
8,4

2,8

4,4

16,1

Pr.

5.00

9.
25

16,7

2,5

10,1 3,8

6,6

19
.0

0

12.25

poschodie (118,1 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 2.290	€
stavby na „kľúč“	 – 222.000	€
stav. materiálu	 –	 133.200	€

TENUITY 503 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s dvojgarážou • s izbou na 
prízemí • spoločenská miestnosť na poschodí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 80.000	€
stav. materiálu	 –	 48.000	€

TREND 261 je dom ekonomickej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby 
• svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3 člennej rodiny • je vhodný 
na užšie stavebné parcely • nenáročná a rýchla výstavba • je vhodný do rovinatého resp. 
mierne svahovitého terénu • s krbom
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počet osôb: 6-8
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  160,2 m2

obostavaný priestor: 1015,4 m3

celková užitková plocha: 245,8 m2

celková obytná plocha: 124,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,895 m
sklon strechy: 7°, 27°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ, SV

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  106,4 m2

obostavaný priestor: 550,5 m3

celková užitková plocha: 122,9 m2

celková obytná plocha: 79,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,415 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: V,SV,Z,SZ

Trend 263

Trend 262

poschodie (112,5 m2)

prízemie (133,3 m2)

poschodie (43,7 m2)

prízemie (79,2 m2)

TREND 262 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-8 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s garážou • s krbom • 2 izby 
na prízemí • kuchňa oddelená od obývacej izby • s galériou • s priestranným šatníkom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 183.000	€
stav. materiálu	 –	 109.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 126.000	€
stav. materiálu	 –	 75.600	€

TREND 263 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člen-
nej rodiny • v obývacej izbe je priznaný podkrovný priestor • s izbou na prízemí • s roho-
vým krbom • obývacia izba s kuchyňou je riešená ako veľkopriestor
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Trend 264

Trend 265

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  136,3 m2

obostavaný priestor: 757,5 m3

celková užitková plocha: 176,1 m2

celková obytná plocha: 86,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,685 m
sklon strechy: 8°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ, Z

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  53,2 m2

obostavaný priestor: 360,7 m3

celková užitková plocha: 81,8 m2

celková obytná plocha: 48,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,640 m
sklon strechy: 10,2°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

poschodie (40,5 m2)

prízemie (41,3 m2)

prízemie (113,3 m2)

poschodie (62,8 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 81.000	€
stav. materiálu	 –	 48.600	€

TREND 264 je dom malej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • 
obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • je vhodný na menšie stavebné parcely • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 146.000	€
stav. materiálu	 –	 87.600	€

TREND 265 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • s garážou • s veľkou izbou na prízemí • s krbom
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počet osôb:  5
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  115,1 m2

obostavaný priestor:  595,2 m3

celková užitková plocha:  138,5 m2

celková obytná plocha:  76,8 m2

výška strechy od ± 0,0:  6,259 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: Z, SZ, JZ

počet osôb: 7
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha: 132,4 m2

obostavaný priestor:  830,0 m3

celková užitková plocha: 223,8 m2

celková obytná plocha: 124,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,910 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: J, JV, V

Trend 267

Trend 266

prízemie (111,2 m2)

poschodie (112,6 m2)

prízemie (93,6 m2)

poschodie (44,9 m2)

TREND 266 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 7 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • je vhodný na užšie stavebné 
parcely • obývacia izba a kuchyňa, tvoriace dennú časť, sú priestorovo prepojené • dom 
je možné čiastočne, alebo úplne podpivničiť • s garážou • s krbom • s izbou na prízemí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 161.000	€
stav. materiálu	 –	 96.600	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 134.000	€
stav. materiálu	 –	 80.400	€

TREND 267 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor, ktorý je presvetlený aj strešnými ok-
nami, dosiahne sa zaujímavý efekt „podkrovnej obývačky“ • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo úplne podpivničiť • s 
garážou • s krbom • s izbou na prízemí • 5-izbový
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Trend 270

Trend 268

poschodie (54 m2)

prízemie (59,2 m2)

poschodie (50,5 m2)

prízemie (104,3 m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 129,7 m2

obostavaný priestor: 735,0 m3

celková úžitková plocha: 154,8 m2

celková obytná plocha: 88,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,7 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, SZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  76,0 m2

obostavaný priestor: 510,0 m3

celková užitková plocha: 113,2 m2

celková obytná plocha: 65,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,9 m
sklon strechy: 30°
orientácia hlavného vstupu: SV, SZ, V

12
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5
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 117.000	€
stav. materiálu	 –	 70.200	€

TREND 268 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
denná časť domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriestorovo • dom je vhod-
ný na parcely s menšou šírkou • je možné čiastočné alebo úplné podpivničenie • objekt je 
vhodný do rovinatého alebo mierne svahovitého terénu • projektové riešenie umožňuje 
rýchlu a finančne nenáročnú výstavbu • s malou izbou na prízemí • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 138.000	€
stav. materiálu	 –	 82.800	€

TREND 270 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkopodlažnej okolitej zá-
stavby • izba na prízemí môže slúžiť ako pracovňa alebo hosťovská izba • je možné čias-
točné alebo úplné podpivničenie • objekt je vhodný do rovinatého alebo mierne svaho-
vitého terénu • rodinný dom má čiastočne podkrovie, ktoré zabezpečuje intimitu nočnej 
časti domu • garáž možno po minimálnych dispozičných úpravách zobytniť • 4-izbový • 
kuchyňa oddelená od obývacej izby • s garážou
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počet osôb: 5-6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  98,1 m2

obostavaný priestor: 583,1 m3

celková užitková plocha: 152,8 m2

celková obytná plocha: 94,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,1 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: V, SV, JV

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  128,7 m2

obostavaný priestor: 769,2 m3

celková užitková plocha: 172,9 m2

celková obytná plocha: 73,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,45 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu: SV,Z,S,SZ

Trend 272

Trend 271

prízemie (77,6 m2)

poschodie (75,2 m2)

poschodie (62 m2)

prízemie (110,9 m2)

TREND 271 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého, alebo mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo 
úplne podpivničiť • ideálny na južne orientované pozemky • s izbou na prízemí • kuchy-
ňa s obývacou izbou tvoria veľkopriestor • 5-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 135.000	€
stav. materiálu	 –	 81.000	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 148.000	€
stav. materiálu	 –	 88.800	€

TREND 272 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor • je vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo úplne podpivničiť • s dvojgará-
žou • s krbom • s izbou na prízemí • 5-izbový
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Trend 273

Trend 274

poschodie (70,1 m2)

prízemie (72,2 m2)

poschodie (78,4 m2)

prízemie (86,0 m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  99,9 m2

obostavaný priestor: 656,3 m3

celková užitková plocha: 142,3 m2

celková obytná plocha: 91,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,560 m
sklon strechy: 9°
orientácia hlavného vstupu:  Z, JZ, SZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  121,5 m2

obostavaný priestor: 723,0 m3

celková užitková plocha: 164,4 m2

celková obytná plocha: 75,8 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,445 m
sklon strechy: 16°
orientácia hlavného vstupu:  Z, JZ, SZ
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 137.000	€
stav. materiálu	 –	 82.200	€

TREND 273 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mierne 
svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člen-
nej rodiny • s garážou • s krbom • obývacia izba s kuchyňou je riešená ako veľkopriestor

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 129.000	€
stav. materiálu	 –	 77.400	€

TREND 274 je dom strednej veľkostnej kategórie • je vhodný do rovinatého resp. mier-
ne svahovitého terénu • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 
člennej rodiny • s izbou na prízemí • 5-izbový • s krbom • obývacia izba s kuchyňou tvo-
ria veľkopriestor
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počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha: 126,5 m2

obostavaný priestor: 764,7 m3

celková úžitková plocha: 144,6 m2

celková obytná plocha: 69,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 5,5 m
sklon strechy: 20°
orientácia hlavného vstupu:  S, SV, V

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 122,0 m2

obostavaný priestor: 634,2 m3

celková úžitková plocha: 140,2 m2

celková obytná plocha: 88,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,995 m
sklon strechy: 25°, 15°
orientácia hlavného vstupu:  SZ, S, Z

Trend 276

Trend 275

suterén (49,6 m2)

prízemie (95 m2)

prízemie (99,7 m2)

poschodie (40,5 m2)

TREND 275 je dom menšej veľkostnej kategórie • vhodný do nízkopodlažnej okolitej zá-
stavby • objekt je vhodný do mierne svahovitého alebo svahovitého terénu • svojimi 
vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • jednoduchá, ča-
sovo a bez suterénu finančne nenáročná výstavba • nočná časť je od dennej vhodne dis-
pozične oddelená • 3-izbový • s krbom • kuchyňa je oddelená od obývacej izby •

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 123.000	€
stav. materiálu	 –	 73.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 130.000	€
stav. materiálu	 –	 78.000	€

TREND 276 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
zadná časť domu je bez stropnej konštrukcie, dosiahne sa zaujímavý efekt „“podkrovnej 
obývačky““ • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné 
čiastočne, alebo úplne podpivničiť • s izbou na prízemí
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Trend 277

Trend 278

poschodie (90 m2)

prízemie (88,3 m2)

prízemie (125,8 m2)

poschodie (52,1 m2)

počet osôb:  5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  108,8 m2

obostavaný priestor:  700,7 m3

celková užitková plocha:  178,3 m2

celková obytná plocha:  81,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,530 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  SV, V

počet osôb:  5
obytné miestnosti:  4
zastavaná plocha:  150,4 m2

obostavaný priestor:  766,7 m3

celková užitková plocha:  177,9 m2

celková obytná plocha:  90,2 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,455 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu:  SV,V,S,SZ

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 154.000	€
stav. materiálu	 –	 92.400	€

TREND 277 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
obývacia izba a kuchyňa tvoria jeden veľkopriestor, ktorý je presvetlený aj strešnými ok-
nami, dosiahne sa zaujímavý efekt „“podkrovnej obývačky““ • je vhodný do rovinatého 
resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo úplne podpivničiť • s 
garážou • s izbou na prízemí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 142.000	€
stav. materiálu	 –	 85.200	€

TREND 278 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo 
úplne podpivničiť • s garážou • s krbom • s terasou nad garážou
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počet osôb:  8
obytné miestnosti:  6
zastavaná plocha:  176,3 m2

obostavaný priestor:  1014,3 m3

celková užitková plocha:  259,3 m2

celková obytná plocha:  145,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,25 m
sklon strechy: 17°
orientácia hlavného vstupu:  JZ, Z

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  112,8 m2

obostavaný priestor: 736,2 m3

celková užitková plocha: 193,2 m2

celková obytná plocha: 87,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,870 m
sklon strechy: 22°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, V

Trend 280

Trend 279

poschodie (114,8 m2)

suterén (26,9 m2)

prízemie (87,9 m2)

poschodie (78,4 m2)
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prízemie (144,5 m2)

TREND 279 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 8 člennej rodiny • 
obývacia izba a kuchyňa, tvoriace dennú časť, sú priestorovo prepojené • je vhodný do 
rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, alebo úplne pod-
pivničiť • s garážou • s izbou na prízemí • priestranná denná časť domu

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 189.000	€
stav. materiálu	 –	 113.400	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 166.000	€
stav. materiálu	 –	 99.600	€

TREND 280 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • dom je čiastočne podpivničený • je charakteristický uskakovanými podlažiami 
a malým sklonom strechy • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 
6-7 člennej rodiny • vhodné oddelenie dennej časti od nočnej • s garážou v suteréne • 
s dvoma izbami na prízemí
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dvojgeneračný RD   Trend 282

Trend 283

poschodie (87,8 m2)

prízemie (108,5 m2)

poschodie (100,3 m2)

prízemie (96,7 m2)

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  124,2 m2

obostavaný priestor: 809,3 m3

celková užitková plocha: 196,3 m2

celková obytná plocha: 87,7 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,53 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu:  S,SV,V,SZ

počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  117,3 m2

obostavaný priestor: 780,9 m3

celková užitková plocha: 197,0 m2

celková obytná plocha: 107,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,155 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: SV, V

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 155.000	€
stav. materiálu	 –	 93.000	€

TREND 282 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • rodinný dom je dvojgeneračný s dvomi samostatnými vstupmi • svojimi vnútor-
nými priestormi uspokojí nároky na bývanie jednej 3 člennej a druhej 4 člennej rodiny • 
vhodné oddelenie dennej časti od nočnej • vhodný na užšie pozemky

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 162.000	€
stav. materiálu	 –	 97.200	€

TREND 283 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej 
zástavby • obývacia izba a kuchyňa, tvoriace dennú časť, sú priestorovo prepojené • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dvojgaráž je možné upraviť na 
jednogaráž so skladom alebo na izbu • dom je možné čiastočne, alebo úplne podpivničiť
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počet osôb: 5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  121,0 m2

obostavaný priestor: 634,3 m3

celková užitková plocha: 147,4 m2

celková obytná plocha: 73,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,715 m
sklon strechy: 10°, 25°
orientácia hlavného vstupu:  Z, JZ

počet osôb:  5-6
obytné miestnosti:  5
zastavaná plocha:  130,0 m2

obostavaný priestor:  816,0 m3

celková užitková plocha:  221,0 m2

celková obytná plocha:  113,3 m2

výška strechy od ± 0,0:  7,11 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S,SV,SZ,V

Trend 284

prízemie (101,7 m2)

poschodie (45,7 m2)

poschodie (114,4 m2)

prízemie (106,6 m2)

Trend 285

TREND 284 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • 
charakteristická je znížená denná časť na prízemí, ktorá je presvetlená aj strešnými ok-
nami, dosiahne sa zaujímavý efekt „“podkrovnej““ obývačky • vhodné dispozičné odde-
lenie dennej časti od nočnej • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu 
• s garážou • s izbou na prízemí • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 147.000	€
stav. materiálu	 –	 88.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 161.000	€
stav. materiálu	 –	 96.600	€

TREND 285 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • denná časť domu, nachádzajúca sa na prízemí, je riešená veľkopriestorovo • je 
možné čiastočné alebo úplné podpivničenie s následným využitím • objekt je vhodný do 
rovinatého alebo mierne svahovitého terénu • projektové riešenie umožňuje rýchlu a fi-
nančne nenáročnú výstavbu • jasné a pomerne jednoduché dispozičné riešenie splní ná-
roky investora na kvalitu bývania • s garážou • priestranné izby
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Trend 286

Trend 287

poschodie (61,0  m2)

prízemie (120,9 m2)

poschodie (62,2 m2)

prízemie (60,8 m2)

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 145,8 m2

obostavaný priestor: 834,5 m3

celková užitková plocha: 181,9 m2

celková obytná plocha: 96,3 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,350 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4 
zastavaná plocha:  76,3 m2

obostavaný priestor: 507,0 m3

celková užitková plocha: 123,0 m2

celková obytná plocha: 72,1 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,745 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 111.000	€
stav. materiálu	 –	 66.600	€

TREND 286 je dom malej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, ale-
bo úplne podpivničiť • 4-izbový

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 155.000	€
stav. materiálu	 –	 93.000	€

TREND 287 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • dom je možné čiastočne, ale-
bo úplne podpivničiť • s garážou • s izbou na prízemí • obývacia izba s kuchyňou je rie-
šená veľkopriestorovo
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počet osôb: 6-7
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 157,4 m2

obostavaný priestor: 996,9 m3

celková užitková plocha: 236,8 m2

celková obytná plocha: 107,2 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,4 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  96,0 m2

obostavaný priestor: 623,5 m3

celková užitková plocha: 164,9 m2

celková obytná plocha: 86,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,545 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu: V, SV

Trend 289

Trend 288

prízemie (135,9 m2)

poschodie (100,9 m2)

prízemie (80,7 m2)

poschodie (84,2 m2)

TREND 288 je dom väčšej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s izbou na prízemí • s gará-
žou • s galériou

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.390	€
stavby na „kľúč“	 – 173.000	€
stav. materiálu	 –	 103.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.190	€
stavby na „kľúč“	 – 128.000	€
stav. materiálu	 –	 76.800	€

TREND 289 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • aj na užšie pozemky • s izbou 
na prízemí
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Trend 290

Trend 291

prízemie (113,1 m2)

poschodie (38,8 m2)

prízemie (86,0 m2)

poschodie (42,3 m2)

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 137,8 m2

obostavaný priestor: 704,1 m3

celková užitková plocha: 155,4 m2

celková obytná plocha: 70,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,880 m
sklon strechy: 20°, 10°
orientácia hlavného vstupu: SZ, Z, S

počet osôb: 5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  134,5 m2

obostavaný priestor: 658,6 m3

celková užitková plocha: 124,8 m2

celková obytná plocha: 80,6 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,395 m
sklon strechy: 15°
orientácia hlavného vstupu:  S, SZ

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 133.000	€
stav. materiálu	 –	 79.800	€

TREND 290 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 6 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s izbou na prízemí • 4-izbo-
vý • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 144.000	€
stav. materiálu	 –	 86.400	€

TREND 291 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 5 člennej rodiny • je 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s izbou na prízemí • 4-izbový • 
s garážou • so stredovým krbom
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počet osôb: 4
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha:  118,5 m2

obostavaný priestor: 659,3 m3

celková užitková plocha: 142,6 m2

celková obytná plocha: 80,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,000 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

Trend 294

Trend 292

poschodie (48,0 m2)

prízemie (94,6m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 109,6 m2

obostavaný priestor: 574,1 m3

celková užitková plocha: 115,6 m2

celková obytná plocha: 68,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,545 m
sklon strechy: 10°, 35°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

prízemie (81,2 m2)

poschodie (34,4 m2)

TREND 292 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s izbou na prízemí • s krbom

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 148.000	€
stav. materiálu	 –	 88.800	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 124.000	€
stav. materiálu	 –	 74.400	€

TREND 294 je dom strednej veľkostnej kategórie • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zá-
stavby • svojimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • 
je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s izbou na prízemí • 4-izbový
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Trend 295

Trend 296

prízemie (97,8 m2)

poschodie (34,5 m2)

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 4
zastavaná plocha: 115,6 m2

obostavaný priestor: 601 m3

celková užitková plocha: 132,3 m2

celková obytná plocha: 64,9 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,6 m
sklon strechy: 25°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z

prízemie (120,5 m2)

poschodie (80,5 m2)

počet osôb: 6
obytné miestnosti: 6
zastavaná plocha:  167,2 m2

obostavaný priestor: 885,0 m3

celková užitková plocha: 201,0 m2

celková obytná plocha: 124,0 m2

výška strechy od ± 0,0: 7,160 m
sklon strechy: 10°
orientácia hlavného vstupu: Z, JZ, SZ
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.690	€
stavby na „kľúč“	 – 124.000	€
stav. materiálu	 –	 74.400	€

TREND 295 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby 
• je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehradových väz-
níkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s jednou izbou na poschodí

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.490	€
stavby na „kľúč“	 – 176.000	€
stav. materiálu	 –	 105.600	€

TREND 296 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 6-7 člennej rodiny • vhodný do dvojpodlažnej okolitej zástavby 
• vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • s krbom • s izbou na príze-
mí • s garážou • 6-izbový
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Trend 297
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Zen 1

počet osôb: 4-5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha:  82,2 m2

obostavaný priestor: 570,2 m3

celková užitková plocha: 133,6 m2

celková obytná plocha: 80,5 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,65 m
orientácia hlavného vstupu: J, JZ

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha: 46,4 m2

obostavaný priestor: 315 m3

celková užitková plocha: 70,9 m2

celková obytná plocha: 38,4 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,98 m
sklon strechy: 11°
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV
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TREND 297 je dom strednej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspo-
kojí nároky na bývanie 4-5 člennej rodiny • obývacia izba s kuchyňou je riešená veľko-
priestorovo • vhodný do rovinatého, resp. mierne svahovitého terénu • krov z priehra-
dových väzníkov a stropnou konštrukciou zo sadrokartónu • s krbom • s izbou na príze-
mí, ktorá môže slúžiť ako pracovňa

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 1.290	€
stavby na „kľúč“	 – 127.000	€
stav. materiálu	 –	 76.200	€

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 82.000	€
stav. materiálu	 –	 49.200	€

ZEN 1 je 3 izbový murovaný rodinný dom • malej veľkostnej kategórie • s krbom • svo-
jimi vnútornými priestormi uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny • je vhodný 
do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu • je vhodný na menšie stavebné parcely

poschodie (63,5 m2)

prízemie (70,1m2)

prízemie (38,8 m2)

poschodie (32,1 m2)
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 990	€
stavby na „kľúč“	 – 88.000	€
stav. materiálu	 –	 52.800	€

ZEN 2 je dom menšej veľkostnej kategórie • svojimi vnútornými priestormi uspokojí ná-
roky na bývanie 3-4 člennej rodiny • je vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého 
terénu • je vhodný na menšie stavebné parcely

prízemie (38,5 m2)

poschodie (32 m2)

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 190	€
stavby na „kľúč“	 – 15.000	€
stav. materiálu	 –	 9.000	€
sklon strechy	 –	 30°

GARÁŽ

GARÁŽ 1

Zen 2

počet osôb: 3-4
obytné miestnosti: 3
zastavaná plocha:  46,5 m2

obostavaný priestor: 382,6 m3

celková užitková plocha: 70,5 m2

celková obytná plocha: 40 m2

výška strechy od ± 0,0: 6,98 m
orientácia hlavného vstupu: S, SZ, SV

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 190	€
stavby na „kľúč“	 – 16.000	€
stav. materiálu	 –	 9.600	€
sklon strechy	 –	 7°
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 190	€
stavby na „kľúč“	 – 17.000	€
stav. materiálu	 –	 10.200	€
sklon strechy	 –	 20°

Garáže

GARÁŽ 3

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 190	€
stavby na „kľúč“	 – 18.000	€
stav. materiálu	 –	 10.800	€
sklon strechy	 –	 30°

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 26.000	€
stav. materiálu	 –	 15.600	€
sklon strechy	 –	 7°

GARÁŽ 4

GARÁŽ 5
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GARÁŽ 2

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 190	€
stavby na „kľúč“	 – 15.000	€
stav. materiálu	 –	 9.000	€

21,0

4.00

6.
50

7.
00

4.50

26,0



www.prodom.skwww.prodom.sk 175

Garáže

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 26.000	€
stav. materiálu	 –	 15.600	€
sklon strechy	 –	 30°

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 26.000	€
stav. materiálu	 –	 15.600	€
sklon strechy	 –	 30°

GARÁŽ C plus

GARÁŽ C
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 26.000	€
stav. materiálu	 –	 15.600	€
sklon strechy	 –	 30°

GARÁŽ D plus

GARÁŽ D

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 26.000	€
stav. materiálu	 –	 15.600	€
sklon strechy	 –	 30°
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Garáže

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 340	€
stavby na „kľúč“	 – 33.000	€
stav. materiálu	 –	 19.800	€
sklon strechy	 –	 25°

DVOJGARÁŽ E

DVOJGARÁŽ C

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 30.000	€
stav. materiálu	 –	 18.000	€
sklon strechy	 –	 20°
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CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 26.000	€
stav. materiálu	 –	 15.600	€
sklon strechy	 –	 30°

CENA (vrátane DPH): 
projektu	 –	 290	€
stavby na „kľúč“	 – 24.000	€
stav. materiálu	 –	 14.400	€
sklon strechy	 –	 30°

DVOJGARÁŽ A

DVOJGARÁŽ B

úžitková plocha: 36,4 m2
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PRÍSTREŠOK 1

PRÍSTREŠOK 2

CENA (vrátane DPH):
projektu	 –	 90	€
sklon strechy: 22°

CENA (vrátane DPH):
projektu	 –	 140	€
sklon strechy: 22°

PRÍSTREŠOK 3
31,4

5.
60

5.60

CENA (vrátane DPH):
projektu	 –	 140	€
sklon strechy: 30°

CENA (vrátane DPH):
projektu	 –	 50	€

ŽUMPA

Prístrešky, žumpa

177
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Bungalow 70

počet osôb: 	 3-4
zastavaná plocha:		 93,1 m2

obostavaný priestor:		368,6 m3

výška strechy od ± 0,0:	 4,172 m
sklon strechy:	 22°
orientácia vstupu: 	 SZ, S, SV prízemie (72 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 92.000 €
stav. materiálu – 55.200 €

Bungalow 76

počet osôb: 	 3-4
zastavaná plocha:		 115,5 m2

obostavaný priestor:		680,0 m3

výška strechy od ± 0,0:	 5,090 m
sklon strechy:	 25°
orientácia vstupu: 	 SZ,S,SV

prízemie (87,5 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 140.000 €
stav. materiálu – 84.000 €

suterén (45,4 m2)

Bungalow 77

počet osôb: 	 3-4
zastavaná plocha:		 129,5 m2

obostavaný priestor:		620,0 m3

výška strechy od ± 0,0:	 5,480 m
sklon strechy:	 25°
orientácia vstupu: 	 S,SZ,SV,V prízemie (102,3m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 110.000 €
stav. materiálu – 66.000 €

Bungalow 79

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 164,0 m2

obostavaný priestor:		778,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 5,7 m
sklon strechy:	 25°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ,Z

prízemie (132,5 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 140.000 €
stav. materiálu – 84.000 €

Bungalow 81

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 157,7 m2

obostavaný priestor:		814,3 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,1 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V,JV

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 152.000 €
stav. materiálu – 91.200 €

prízemie (127,9 m2) poschodie (60,6 m2)
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prízemie (72 m2)

suterén (45,4 m2)

prízemie (102,3m2)

Bungalow 89

počet osôb: 	 5-7
zastavaná plocha:		 152,0 m2

obostavaný priestor:		839,9 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,9 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZposchodie (95,9 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 168.000 €
stav. materiálu – 100.800 €

prízemie (131,1 m2)

Bungalow 100

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 222,8 m2

obostavaný priestor:		1500 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,330 m
sklon strechy:	 25°
orientácia vstupu: 	 SZ, S, SV

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.290 €
stavby na „kľúč“ – 268.000 €
stav. materiálu – 160.800 €

prízemie (178,6 m2)
suterén (124,4 m2)

Comfort 109

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 119,5 m2

obostavaný priestor:		793,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 8,650 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 153.000 €
stav. materiálu – 91.800 €

prízemie (97,3 m2)

poschodie (76,3 m2)

Comfort 124

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 130,2 m2

obostavaný priestor:		894,0 m3

výška strechy od ± 0,0:	 8,42 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V,JV,J,JZ

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 162.000 €
stav. materiálu – 97.200 €

prízemie (110,5 m2) poschodie (100,4 m2)

Comfort 134

počet osôb: 	 4-6
zastavaná plocha:		 117,5 m2

obostavaný priestor:		805,7 m3

výška strechy od ± 0,0:	 8,650 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 153.000 €
stav. materiálu – 91.800 €

prízemie (94,3 m2) poschodie (81,5 m2)
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Comfort 149

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 134,5 m2

obostavaný priestor:		754,3 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,5 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

prízemie (114,2 m2) poschodie (92,3 m2)

Cuber 15

Domino

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 153,4 m2

obostavaný priestor:		942,9 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 76 m2

obostavaný priestor:		435 m3

výška atiky od ± 0,0:	 7,100 m

výška strechy od ± 0,0:	 7 m
sklon strechy:	 45°
orientácia vstupu: 	 S, SV, V, SZ

Decor 2

Elegant 99

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 139,5 m2

obostavaný priestor:		957,1 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 75,3 m2

obostavaný priestor:		480 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,310 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 S,SV,SZ,V,Z

výška strechy od ± 0,0:	 7,3 m
sklon strechy:	 42°
orientácia vstupu: 	 V, SV, S, SZ

poschodie (89,1 m2)prízemie (75,1 m2)

poschodie (57,0 m2)

poschodie (48,9 m2)

poschodie (61,97 m2)

prízemie (101,4 m2)

prízemie (57,8 m2)

prízemie (62,4 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 172.000 €
stav. materiálu – 103.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 165.000 €
stav. materiálu – 99.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 137.000 €
stav. materiálu – 82.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.190 €
stavby na „kľúč“ – 114.000 €
stav. materiálu – 68.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.090 €
stavby na „kľúč“ – 105.000 €
stav. materiálu – 63.000 €
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poschodie (57,0 m2)

Elegant 116

počet osôb: 	 4-7
zastavaná plocha:		 110,6 m2

obostavaný priestor:		731,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,7 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 J,JV,V,SV,Sprízemie (90,9 m2) poschodie (82,9 m2)

Elegant 120

počet osôb: 	 6-8
zastavaná plocha:		 122,7 m2

obostavaný priestor:		795,6 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,8 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZprízemie (92,5 m2) poschodie (102,4 m2)

Elegant 122

počet osôb: 	 4-7
zastavaná plocha:		 115,4 m2

obostavaný priestor:		772,3 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,72 m
sklon strechy:	 45°
orientácia vstupu: 	 Z,SZ,S,SVprízemie (91 m2)

prízemie (144,3 m2)

poschodie (93,1 m2)

poschodie (140,5 m2)

Exclusiv 230

Elegant 160

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 161,7 m2

obostavaný priestor:		1276 m3

počet osôb: 	 9
zastavaná plocha:		 174,7 m2

obostavaný priestor:		1465 m3

výška strechy od ± 0,0:	 8,1 m
sklon strechy:	 38°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ,Z

výška strechy od ± 0,0:	 7,93 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 S, SV, V

prízemie (128,4 m2)

poschodie (98,6 m2)

projekt obsahuje  
suterén

projekt obsahuje  
suterén

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 158.000 €
stav. materiálu – 94.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 166.000 €
stav. materiálu – 99.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.290 €
stavby na „kľúč“ – 158.000 €
stav. materiálu – 94.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.550 €
stavby na „kľúč“ – 278.000 €
stav. materiálu – 166.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.290 €
stavby na „kľúč“ – 235.000 €
stav. materiálu – 141.000 €
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Horizont 60

Horizont 64

prízemie (88,2 m2) poschodie (70,8 m2)

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 108,1 m2

obostavaný priestor:		791,2 m3

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 150,4 m2

obostavaný priestor:		1150 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,2 m
sklon strechy:	 17°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 7,30 m
sklon strechy:	 17°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ prízemie (94,3 m2) poschodie (76,1 m2)

projekt obsahuje  
suterén

Harmonia 30

Gama

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 85,3 m2

obostavaný priestor:		688,1 m3

počet osôb: 	 7
zastavaná plocha:		 198,2 m2

obostavaný priestor:		893 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,340 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SZ,S,SV,V

výška strechy od ± 0,0:	 7,145 m
sklon strechy:	 10°, 32°
orientácia vstupu: 	 Z, SZ

projekt obsahuje  
suterén

Harmonia 38

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 81,75 m2

obostavaný priestor:		610,0 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,30 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 S,SZ,Z

projekt obsahuje  
suterén

prízemie (166,2 m2)

poschodie (44,5 m2)

prízemie (59,9 m2)

poschodie (63 m2)

prízemie (64,5 m2)

poschodie (62,2 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.290 €
stavby na „kľúč“ – 182.000 €
stav. materiálu – 109.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 144.000 €
stav. materiálu – 86.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 140.000 €
stav. materiálu – 84.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.690 €
stavby na „kľúč“ – 161.000 €
stav. materiálu – 96.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.690 €
stavby na „kľúč“ – 211.000 €
stav. materiálu – 126.600 €
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Klassik 106

Klassik 108

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 79,4 m2

obostavaný priestor:		514,1 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 90,5 m2

obostavaný priestor:		584,2 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,1 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 8,015 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 S,SV

prízemie (64,7 m2) poschodie (64,7 m2)

prízemie (64,3 m2) poschodie (58,1 m2)
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Klassik 111

počet osôb: 	 3-4
zastavaná plocha:		 79,4 m2

obostavaný priestor:		683 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,740 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 S,SV

projekt obsahuje  
suterén

prízemie (61,7 m2)
poschodie (56,7 m2)

Klassik 112

Klassik 113

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 120,3 m2

obostavaný priestor:		803,9 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 104,6 m2

obostavaný priestor:		716,0 m3

výška strechy od ± 0,0:	 8,5 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V,JV

výška strechy od ± 0,0:	 7,625 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 Z,SZ,S,SV,V

projekt obsahuje  
suterén

poschodie (90,3 m2)prízemie (100,9 m2)

prízemie (82,8 m2) poschodie (85 m2)
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poschodie (62,2 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 118.000 €
stav. materiálu – 70.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 123.000 €
stav. materiálu – 73.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 127.000 €
stav. materiálu – 76.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 182.000 €
stav. materiálu – 109.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 138.000 €
stav. materiálu – 82.800 €
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Klassik 125-B

Klassik 125

Klassik 127

poschodie (99,6 m2)

poschodie (74,9 m2)

poschodie (111,9 m2)

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 155 m2

obostavaný priestor:		788,3 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 96,3 m2

obostavaný priestor:		613 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 134,1 m2

obostavaný priestor:		1125,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,850 m
sklon strechy:	 38°
orientácia vstupu: 	 S,SV

výška strechy od ± 0,0:	 7,850 m
sklon strechy:	 38°
orientácia vstupu: 	 SV,S

výška strechy od ± 0,0:	 7,5 m
sklon strechy:	 38°
orientácia vstupu: 	 S,SZ,SV

prízemie (130,7 m2)

prízemie (78,2 m2)

prízemie (99,4 m2)

projekt obsahuje  
suterén

projekt obsahuje  
suterén
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Klassik 118

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 127,1 m2

obostavaný priestor:		691 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,925 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SZ

projekt obsahuje  
suterén

poschodie (79 m2)
prízemie (101,2 m2)

Klassik 115

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 86,3 m2

obostavaný priestor:		645 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,5 m
sklon strechy:	 43°
orientácia vstupu: 	 SZ,S,SV,V

poschodie (80,2 m2)prízemie (70,1 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 135.000 €
stav. materiálu – 81.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 154.000 €
stav. materiálu – 92.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 165.000 €
stav. materiálu – 99.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 138.000 €
stav. materiálu – 82.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 176.000 €
stav. materiálu – 105.600 €
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Klassik 129

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 108,5 m2

obostavaný priestor:		854,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,765 m
sklon strechy:	 43°
orientácia vstupu: 	 JV,V,SV,J

projekt obsahuje  
suterén

poschodie (67,8 m2)prízemie (87,4m2)

Klassik 132

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 97,7 m2

obostavaný priestor:		565,7 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,58 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ,Z

prízemie (68,3 m2) poschodie (58,2 m2)

Klassik 141

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 117 m2

obostavaný priestor:		736,4 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,61 m
sklon strechy:	 37°
orientácia vstupu: 	 S,SZ,SV,Z

Klassik 142

Klassik 143

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 114,3 m2

obostavaný priestor:		602,5 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 114,9 m2

obostavaný priestor:		769,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,5 m
sklon strechy:	 38°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 8,065 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,V,Z

poschodie (82,4 m2)prízemie (88,8 m2)

prízemie (82 m2)

prízemie (87,1 m2)

poschodie (63 m2)

poschodie (90,4 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 154.000 €
stav. materiálu – 92.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 122.000 €
stav. materiálu – 73.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 147.000 €
stav. materiálu – 88.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 132.000 €
stav. materiálu – 79.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 160.000 €
stav. materiálu – 96.000 €
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Klassik 144

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 132,9 m2

obostavaný priestor:		787,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,206 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 S,SZ,SV,V,Z

prízemie (108,2 m2) poschodie (71,7 m2)

Klassik 145

Klassik 147

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 162,3 m2

obostavaný priestor:		1230 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 124,5 m2

obostavaný priestor:		723,8 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,605 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SZ,S,SV

výška strechy od ± 0,0:	 8,2 m
sklon strechy:	 37°
orientácia vstupu: 	 S,SV,JV,V

projekt obsahuje  
suterén

prízemie (128,6 m2)

prízemie (128,6 m2)

poschodie (85,9 m2)

poschodie (85,9 m2)

Klassik 152

Klassik 153

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 108,8 m2

obostavaný priestor:		684,2 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 117,0 m2

obostavaný priestor:		695,6 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,3 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 6,960 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 SV,S,V

prízemie (81,9 m2)

prízemie (96,6 m2)

poschodie (88,7 m2)

poschodie (75,1 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 161.000 €
stav. materiálu – 96.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.690 €
stavby na „kľúč“ – 266.000 €
stav. materiálu – 159.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 145.000 €
stav. materiálu – 87.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 143.000 €
stav. materiálu – 85.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 149.000 €
stav. materiálu – 89.400 €
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Klassik 157

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 106,4 m2

obostavaný priestor:		536,4 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,9 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 SV,S,V

Klassik 156

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 88,6 m2

obostavaný priestor:		498,9 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,655 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,V,SZ

Klassik 159

Klassik 162

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 115,8 m2

obostavaný priestor:		705,6 m3

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 149,9 m2

obostavaný priestor:		889,8 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,5 m
sklon strechy:	 38°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 7,37 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 S,SZ,SV,V,Z

Kompakt 44

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 68,5 m2

obostavaný priestor:		438,2 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,7 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

projekt obsahuje  
suterén

prízemie (86,7 m2) poschodie (66,9 m2)

prízemie (74,7 m2) poschodie (58,7 m2)

prízemie (94,6 m2)

prízemie (127,6 m2)

poschodie (77 m2)

poschodie (98,6 m2)

prízemie (54,6 m2) poschodie (51,1 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 117.000 €
stav. materiálu – 70.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 130.000 €
stav. materiálu – 78.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 142.000 €
stav. materiálu – 85.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 180.000 €
stav. materiálu – 108.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 100.000 €
stav. materiálu – 60.000 €
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Kompakt 46

Kompakt 47

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 107,5 m2

obostavaný priestor:		675,2 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 110,5 m2

obostavaný priestor:		615,3 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,85 m
sklon strechy:	 25°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V

výška strechy od ± 0,0:	 7,6 m
sklon strechy:	 38°
orientácia vstupu: 	 SV, S, SZ

prízemie (89,1 m2) poschodie (75,1 m2)
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15.50
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prízemie (89,7 m2) poschodie (68,7 m2)

Milenium 224

Milenium 225

Milenium 226

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 85,8 m2

obostavaný priestor:		573,6 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 71,5 m2

obostavaný priestor:		465,6 m3

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 127,7 m2

obostavaný priestor:		866,7m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,77 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 S,SV,SZ,V

výška strechy od ± 0,0:	 7,57 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,V

výška strechy od ± 0,0:	 8,3 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 J,JV,JZ

prízemie (69,9 m2)

prízemie (59,7 m2)

prízemie (110,3 m2)

poschodie (64 m2)

poschodie (53,2 m2)

poschodie (101,9 m2)
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CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.390 €
stavby na „kľúč“ – 137.000 €
stav. materiálu – 82.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 130.000 €
stav. materiálu – 78.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 120.000 €
stav. materiálu – 72.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.490 €
stavby na „kľúč“ – 111.000 €
stav. materiálu – 66.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.590 €
stavby na „kľúč“ – 178.000 €
stav. materiálu – 106.800 €
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Milenium 227

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 124,4 m2

obostavaný priestor:		707,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 8,05 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SZ, S, Z

prízemie (83,5 m2) poschodie (89,8 m2)

Nova 222

Milenium 230

Milenium 233

Milenium 234

počet osôb: 	 2 x 5
zastavaná plocha:		 221,7 m2

obostavaný priestor:		1690 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 123,4 m2

obostavaný priestor:		651,3 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 75,03 m2

obostavaný priestor:		480,87 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 103,9 m2

obostavaný priestor:		679,2 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,25 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 Z,SZ,S,SV,V

výška strechy od ± 0,0:	 7,733 m
sklon strechy:	 36°
orientácia vstupu: 	 S, SV

výška strechy od ± 0,0:	 7,28 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V, SV, S

výška strechy od ± 0,0:	 7,87 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V

projekt obsahuje  
suterén

prízemie (2 x 87,6 m2) poschodie (2 x 79 m2)
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prízemie (101,8 m2) poschodie (93,6 m2)

poschodie (56,5 m2)

prízemie (63,4 m2)

poschodie (82 m2)prízemie (78,1 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 145.000 €
stav. materiálu – 87.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 151.000 €
stav. materiálu – 90.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 119.000 €
stav. materiálu – 71.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 138.000 €
stav. materiálu – 82.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.490 €
stavby na „kľúč“ – 357.000 €
stav. materiálu – 214.200 €
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Nova 223

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 142,4 m2

obostavaný priestor:		877,9 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,7 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ prízemie (107,9 m2) poschodie (108,4 m2)
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Porto 24

Porto 29

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 107,4 m2

obostavaný priestor:		738,8 m3

počet osôb: 	 5-8
zastavaná plocha:		 143,5 m2

obostavaný priestor:		933 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,68 m
sklon strechy:	 45°
orientácia vstupu: 	 J,JZ,Z

výška strechy od ± 0,0:	 7,63 m
sklon strechy:	 45°
orientácia vstupu: 	 S,SV,SZ,Z

prízemie (83,5 m2)

prízemie (106,1 m2)

poschodie (89,8 m2)

poschodie (114 m2)
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Premier 62

Premier 63

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 89,6 m2

obostavaný priestor:		567,6 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 92,6 m2

obostavaný priestor:		538,9 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,61 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 7,59 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

prízemie (74,8 m2)

prízemie (76,3 m2)

poschodie (53,2 m2)

poschodie (53,3 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 176.000 €
stav. materiálu – 105.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 151.000 €
stav. materiálu – 90.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 178.000 €
stav. materiálu – 106.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 119.000 €
stav. materiálu – 71.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 118.000 €
stav. materiálu – 70.800 €
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Premier 65

Premier 67

Premier 83

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 122,9 m2

obostavaný priestor:		809,7 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 78,15 m2

obostavaný priestor:		500,2 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 83,25 m2

obostavaný priestor:		663 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,9 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 6,86 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V

výška strechy od ± 0,0:	 6,98 m
sklon strechy:	 43°
orientácia vstupu: 	 SZ,S,SV,V

Premier 92

Premier 96

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 117,3 m2

obostavaný priestor:		677,6 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 144,3 m2

obostavaný priestor:		650,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,33 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SV,V,JV,J

výška strechy od ± 0,0:	 7,4 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

prízemie (102,8 m2)

prízemie (61,3 m2)

prízemie (63,1 m2)

poschodie (91,5 m2)

poschodie (65,3 m2)

poschodie (65,2 m2)

prízemie (90 m2)

prízemie (102,3 m2)

poschodie (70,2 m2)

poschodie (72,4 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 157.000 €
stav. materiálu – 94.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 119.000 €
stav. materiálu – 71.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 115.000 €
stav. materiálu – 69.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 132.000 €
stav. materiálu – 79.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 140.000 €
stav. materiálu – 84.000 €
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Premier 97

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 116 m2

obostavaný priestor:		813 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,29 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SV,S,V prízemie (94,8 m2) poschodie (83,6 m2)

Premier 150

Premier 161

počet osôb: 	 6-8
zastavaná plocha:		 132,8 m2

obostavaný priestor:		1067 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 87,63 m2

obostavaný priestor:		560,2 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,58 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SZ,S,SV,V

výška strechy od ± 0,0:	 7,23 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 V,S,SV,J

prízemie (108,3 m2)

prízemie (69,5 m2)

poschodie (102,3 m2)

poschodie (55,1 m2)

projekt obsahuje  
suterén

Premier 175

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 128 m2

obostavaný priestor:		786,2 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,4 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SV,SZ

Premier 181

počet osôb: 	 5
zastavaná plocha:		 110 m2

obostavaný priestor:		590,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,8 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SV,SZ,Z

prízemie (95,2 m2) poschodie (86 m2)

prízemie (81,9 m2) poschodie (75,3 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 141.000 €
stav. materiálu – 84.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 210.000 €
stav. materiálu – 126.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 120.000 €
stav. materiálu – 72.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 148.000 €
stav. materiálu – 88.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 128.000 €
stav. materiálu – 76.800 €
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Premium 213

Premium 214

Premium 215

Premium 216

Premier 192

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 111,1 m2

obostavaný priestor:		725,3 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 118,5 m2

obostavaný priestor:		775,1 m3

počet osôb: 	 5-7
zastavaná plocha:		 136,1 m2

obostavaný priestor:		868,8 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 101,1 m2

obostavaný priestor:		615,8 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 95,6 m2

obostavaný priestor:		587,3 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,3 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 7,56 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ,Z

výška strechy od ± 0,0:	 7,98 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 7,1 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 SV,S,V

výška strechy od ± 0,0:	 7,3 m
sklon strechy:	 40°
orientácia vstupu: 	 J,V,JV

prízemie (93,6 m2)

prízemie (97,6 m2)

prízemie (104,9 m2)

prízemie (72,9 m2)

prízemie (71,9 m2)

poschodie (91,2 m2)

poschodie (94,4 m2)

poschodie (96,4 m2)

poschodie (59,6 m2)

poschodie (72,2 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 139.000 €
stav. materiálu – 83.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 148.000 €
stav. materiálu – 88.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 162.000 €
stav. materiálu – 97.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 166.000 €
stav. materiálu – 99.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 126.000 €
stav. materiálu – 75.600 €
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Premium 217

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 113,5 m2

obostavaný priestor:		711,5 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,765 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SZ

prízemie (93,3 m2) poschodie (72 m2)
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Premium 218

Premium 219

Premium 220

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 101,5 m2

obostavaný priestor:		594,5 m3

počet osôb: 	 4-5
zastavaná plocha:		 111,7 m2

obostavaný priestor:		695,0 m3

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 126,4 m2

obostavaný priestor:		865,18 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,4 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V

výška strechy od ± 0,0:	 7,5 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 SV,S,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 8,1 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 J,JZ

prízemie (91,6 m2)

prízemie (108,5 m2)

poschodie (74,9 m2)

poschodie (76,8 m2)

2,0

9,4

5,6

14,2

8,8

3,4

4,7

2,4

26,7

13
.2

5

9.625

1,6

3,0
10,9 11,4

8,7

7,0

2,8

16,0

4,0

18,7

16,0

10,5

2,2

5,5

20,2

13.00

11
.2

5

17,9

4,2

17,9

4,6

27,1

10,4

2,33,3
14,3

Riviera 195

počet osôb: 	 5-7
zastavaná plocha:		 112,5 m2

obostavaný priestor:		690,8 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,15 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

prízemie (92,3 m2)
poschodie (79,4m2)

prízemie (77,2 m2) poschodie (61,4 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 143.000 €
stav. materiálu – 85.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.290 €
stavby na „kľúč“ – 142.000 €
stav. materiálu – 85.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 156.000 €
stav. materiálu – 93.600 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 158.000 €
stav. materiálu – 94.800 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 154.000 €
stav. materiálu – 92.400 €
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Riviera 200

Riviera 202

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 175,7 m2

obostavaný priestor:		1315,5 m3

počet osôb: 	 4-6
zastavaná plocha:		 128,1 m2

obostavaný priestor:		754,9 m3

výška strechy od ± 0,0:	 7,185 m
sklon strechy:	 30°
orientácia vstupu: 	 S,SV

výška strechy od ± 0,0:	 6,8 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 V,SV,S,SZ

projekt obsahuje  
suterén

prízemie (134 m2)

prízemie (108,8 m2)

poschodie (115,3 m2)

poschodie (82,2 m2)

Trend 269

Trend 281

Trend 293

počet osôb: 	 5-6
zastavaná plocha:		 99 m2

obostavaný priestor:		561,93 m3

počet osôb: 	 6-7
zastavaná plocha:		 112,8 m2

obostavaný priestor:		736,2 m3

počet osôb: 	 4
zastavaná plocha:		 113,5 m2

obostavaný priestor:		630,0 m3

výška strechy od ± 0,0:	 6,68 m
sklon strechy:	 25°
orientácia vstupu: 	 S,SV,V,SZ

výška strechy od ± 0,0:	 6,870 m
sklon strechy:	 22°
orientácia vstupu: 	 S, SV, V

výška strechy od ± 0,0:	 6,600 m
sklon strechy:	 35°
orientácia vstupu: 	 S,SZ,SV

projekt obsahuje  
suterén

prízemie (75,1 m2)
poschodie (80,1 m2)

prízemie (91,1 m2) poschodie (40,6 m2)

prízemie (87,9 m2)
poschodie (78,4 m2)

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.690 €
stavby na „kľúč“ – 234.000 €
stav. materiálu – 140.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 2.290 €
stavby na „kľúč“ – 172.000 €
stav. materiálu – 103.200 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 134.000 €
stav. materiálu – 80.400 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.890 €
stavby na „kľúč“ – 155.000 €
stav. materiálu – 93.000 €

CENA (vrátane DPH):	
projektu – 1.690 €
stavby na „kľúč“ – 132.000 €
stav. materiálu – 79.200 €
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BRAMAC PLATINUM
KRÁSNA A ODOLNÁ

Predstavte si strechu, ktorá spája to najlepšie zo sveta betónových 
a pálených krytín. Nadčasovú strechu s hladkým a atraktívnym 
povrchom, ktorá je extrémne odolná proti mrazom a krupobitiu. 
Strechu, ktorá je elegantná, vyrobená z čisto prírodných surovín, je tvrdá  
a pripravená čeliť nástrahám nepriaznivého počasia. My sme si takú strechu 
predstavili, vyrobili a teraz ju v nových moderných štyroch farbách hrdo 
predstavujeme aj vám.

www.bramac.sk
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Betónové dlažby / Terasové platne 
Ploty / Palisády / Obrubníky / Schody 

Infraštruktúra / Stavba

www.premac.sk

Každý priestor rozpráva 
svoj vlastný príbeh

Vieme o tom už viac ako 30 rokov 
a preto vyrábame kvalitné 
betónové produkty, ktorých úlohou 
je pretvárať vonkajšie priestory 
na krásne a jedinečné miesta.

Murovaný dom – trvalá hodnota investície a zdravotná 
neškodnosť
Pokiaľ chcete postaviť dom, ktorý pretrvá generácie, je z bezpečné-

ho materiálu a nemá žiadne zdravotné riziká, pustite sa do klasické-

ho murovania. Montované stavby a najrôznejšie typy drevodomov vám 

pomôžu skrátiť čas výstavby, ale táto úspora predstavuje asi dva až tri 

týždne. Naozaj je tento rozdiel tak zásadný? Vezmite do úvahy aj to, že 

zhruba po 20 rokoch má drevostavba polovičnú hodnotu kvôli použitiu 

materiálov, ktoré skôr degradujú. Dom tak predstavuje nestálu inves-

tíciu pre poisťovňu aj banku pri prípadnom refi nancovaní. U murovanej 

stavby hrozí menej rizík - má lepšiu protipožiarnu odolnosť, odoláva bio-

logickým škodcom a ďalším katastrofám, ako sú povodne alebo víchrice. 

Menej tiež degraduje pôsobením vlhka, vysokých či nízkych teplôt. 

Vsaďte na preverené riešenie a záruku silnej 
medzinárodnej značky Ytong
Pórobetón má čisto prírodné zloženie, je preto ekologický a zdravotne 

úplne neškodný. Životnosť týchto tvárnic je v podstate neobmedzená, 

materiál časom nedegraduje a svoje vlastnosti si ponecháva. Normy 

vyplývajúce z novelizácie roku 2020 plní už s predstihom – už pri uvede-

ní posledného radu tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ v roku 2016 

s  nimi výrobca počítal a ponúka ucelené riešenie stavby. Normových 

hodnôt tak dosiahnete aj jednovrstvovým murovaním, prípadne u pro-

jektov, ktoré vyžadujú vonkajšie zateplenie, ponúka výrobca minerálne 

dosky Multipor toho istého zloženia. Kvalita materiálu je zaručená med-

zinárodným zázemím a dôslednou kontrolou. Okrem povinných testov, 

ktoré ukladá legislatíva, výrobca interne vykonáva množstvo previerok 

v nemeckých laboratóriách koncernu. 

Komplexnosť – od pivnice po strechu od jedného 
dodávateľa
Systém Ytong je navrhnutý tak, aby s ním bolo možné postaviť rodin-

ný dom od pivnice až po strechu. Výrobca dodáva materiál na obvodové 

murivo, priečky, schody, stropy, strechy aj omietky. Ťažká masívna stre-

cha, ktorú Ytong ponúka pod názvom Komfort, zabraňuje únikom tepla 

a zároveň chráni podkrovie proti prehrievaniu, čo oceníte predovšetkým 

v parných letných dňoch, kedy sa teploty šplhajú vysoko nad 30 °C. Do 

systému patria aj produkty pre vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy 

a rad detailov, ako je napríklad žalúziový kastlík.

STAVBA RODINNÉHO DOMU 
V ROKU 2021 – 
YTONG PONÚKA MÚDRE RIEŠENIA
Hľadáte ideálny materiál, ktorý splní súčasné tepelne technické normy a práca s ním je jednoduchá a rýchla. Mate-
riál, ktorý je ekologický a ponúka riešenie pre váš dom od pivnice po strechu? Zároveň ale uvažujete o tom, či vám 
zaručí hodnotu vašej nehnuteľnosti aj v budúcnosti. Čo vlastne znamená šetriť čas, peniaze, materiál – ako sa na 
tieto kritériá pozerať, aby ste si aj po rokoch mohli povedať, urobili sme dobré rozhodnutie?

HLAVNÉ VÝHODY YTONGU

■ Rýchlosť výstavby
■ Presný a ľahký materiál
■ Ľahká opracovatelnosť
■ Minimálna odpadovosť
■ Ekologický materiál
■ Odolný voči požiaru
■ Komplexný stavebný systém
■ Skvelé tepelno-technické vlastnosti
■ Ideálny na stavbu svojpomocou
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Strešné okná prinesú prirodzené svetlo 
a vzduch do bungalovu aj podkrovia.

velux.sk

Pozdravte slnko 
každý deň

RÝCHLE A ÚČINNÉ 
VETRANIE

AUTOMATICKÉ 
OVLÁDANIE

AŽ 2X VIAC 
DENNÉHO SVETLA

90 ROKOV KVALITY Z RAKÚSKA 

SÚ DOBRÝM DÔVODOM NA OSLAVU.
S viac ako 26 miliónmi vyrobených okien a dverí sme značkou okien 
číslo 1 v Európe. A to 100 % made in Austria.

www.internorm-okna.sk
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, ,Radost stavat
S KVALITNÝMI TEHLAMI LEIER SI VYTVORÍTE HARMONICKÝ DOMOV

PRE SEBA I ĎALŠIE GENERÁCIE.

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.LEIER.SK
facebook/LeierBaustoffeSK youtube/LeierBaustoffeSK instagram/leier_baustoffe_sk

Tehla Leier je originálnym slovenským výrobkom, ktorý Vám
za primeranú cenu ponúka vysokú kvalitu a dlhodobú tradíciu.

facebook/LeierBaustoffeSK youtube/LeierBaustoffeSK instagram/leier_baustoffe_sk
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