
Talon - bungalov
Hrubá stavba

 1 091 580 Kč s DPH

Standartní 
provedení

 2 183 160 Kč s DPH

Pasivní provedení
 2 637 985 Kč s DPH

Cena projektu
 od 36 179 Kč s DPH

Popis   
Bungalov Talon se řadí do kategorie menších domů. Ovšem i na malé zastavěné ploše byla v domě navržena

dispozice 4+1, a tak se díky poměru velikost/cena řadí mezi nejpoptávanější domy G SERVIS. Využije ho

zejména mladá rodina nebo senioři. Díky drobným úpravám se dá dům přetvořit na bezbariérový, a tím pádem

se stává dostupným pro osoby na vozíku nebo s jiným postižením.

Možné úpravy
Zrcadlové zobrazení

Celoplošné nebo částečné podsklepení

Úprava na bezbariérový dům

Individuálně dle požadavků zákazníka

Náš tip
Pokud hledáte dům se snadným přístupem pro osoby na invalidním vozíku, tak se díky pár úpravám stává dům

rázem bezbariérovým.

Možnosti dotace

Až 450 000 Kč

Až 105 000 Kč
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Půdorys

Parametry

Dispozice 4+1

Zastavěná plocha 101 m2

Obestavěný prostor 395,5 m3

Celková užitková plocha 80,3 m2

Užitková plocha přízemí 80,3 m2

Užitková plocha patra 0 m2

Výška hřebene střechy 3,95 m

Sklon střechy 20°

Orientace hlavního vstupu V, JV, J



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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Zavolejte nám zdarma na 800 177 800
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