
Savana - bungalov
Hrubá stavba

 3 055 596 Kč s DPH

Standartní 
provedení

 6 111 192 Kč s DPH

Pasivní provedení
 7 384 357 Kč s DPH

Cena projektu
 od 36 179 Kč s DPH

Popis   
Savana je větším přízemním domem typu bungalov. Sklon střechy je 20°. Dům je řešen jako bydlení pro 4-5ti

člennou rodinu. Vzhledem ke své velikosti je optimální dům realizovat na pozemcích o velikosti od 1000 m2.

Dům Savana reaguje na požadavky našich zákazníků v segmentu větších přízemních domů. Jeho klady jsou v

dostatečném počtu obytných místností, vhodném oddělení denní a noční části domu, velikosti dvojgaráže a

členitém tvaru domu s krytou terasou. Vstup do domu je situovaný z čelní strany. Jako vstupní filtr do domu

slouží zádveří, přes které se dostáváme do chodby denní části domu. Z této chodby je přístupný obývací pokoj,

WC se sprchou, chodba noční části domu a pokoj. V noční části jsou umístěny dva pokoje, ložnice rodičů,

koupelna s WC a technická místnost.

Možné úpravy
Zrcadlové zobrazení

Celoplošné nebo částečné podsklepení

Individuálně dle požadavků zákazníka

Náš tip

Možnosti dotace

Až 450 000 Kč

Až 105 000 Kč
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Přízemní místnost může být využita např. jako pracovna nebo pokoj pro hosty.

Půdorys

Přízemí

Parametry

Dispozice 5+1

Zastavěná plocha 270,7 m2

Obestavěný prostor 1107,1 m3

Celková užitková plocha 230,8 m2

Užitková plocha přízemí 230,8 m2

Výška hřebene střechy 4,7 m

Sklon střechy 20°

Orientace hlavního vstupu SV, V, JV



Ing. Pavel Pilař
Koordinace, rozpočty, finance, dotace

  727 945 706

Řeším koordinaci staveb s projektantem včetně úprav
projektu a inženýringu. Dále vyřizuji žádostí o úvěr a řeším
dotace. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mně
kontaktovat přes telefon či e-mail.

Libor Bureš
Jednatel, technické zabezpečení staveb, realizace

  607 944 382

Zajišťuji koordinaci výstavby od prvotních schůzek s
klientem po celkovou realizaci výstavby rodinného domu.
Neváhejte se na mně obrátit s jakýmkoli dotazem ohledně
možností výstavby.

Jsem tu pro Vás

každý všední den

od 7 do 15 hod.
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