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Možnost změny dispozic dle plánu investora

Kompletní projekt, včetně všech specialistů

Řízená realizace RR

Lze upravit jako nízkoenergetický

Řízená realizace
V rámci rozšiřování našich služeb a díky našem 
dlouholetým zkušenostem, Vám můžeme 
nabídnout řešení řízené realizace stavby dle 
našeho projektu.

Garantované slevy
Díky našemu projektu jsou možné slevy v síti 
stavebnin Izomat s.r.o. a zároveň jsme partneři 
programu Ytong dům.
Aktuální ceny naleznete v samostatné příloze 
katalogových listů.

Ceny
Uvedená cena typového projektu se nevztahuje 
na nízkoenergetické a pasivní provedení.
Cena domu je uvedena bez základů, garáží, 
přístřešků,  terénních úprav a kuchyňské linky.
V ceně stavby je zahrnuto sanitární vybavení domu, 
schodiště, podlahy a malby.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  
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Číslo Funkce       m2  
 1.01 Zádveří             5,3
 1.02 Obytný prostor       36,7
 1.03 Koupelna+technická místnost         9,7
 1.04 Pracovna       10,2

 2.01 Schodišťová hala         5,1
 2.02 Koupelna         8,8
 2.03 Šatna         3,0
 2.04 Ložnice       13,3
 2.05 Pokoj       15,9
 2.06 Pokoj       12,8

 Užitná plocha     120,0
Obytná plocha       86,5

Popis:
Snažíme se o velkou variabilitu dispozice s ohledem 
na technické požadavky domu. Veškeré Vaše přání 
a požadavky probereme na osobní schůzce. Rádi Vám 
zajistíme návštěvu v již realizovaných stavbách či návštěvu 
přímo v úsporných či pasivních domech. 

Napojení na inženýrské sítě, osazení rodinného domu, 
projekt požární ochrany a ochrana proti radonu je nutné 
dořešit individuálně (není zahrnuto v ceně samotného 
projektu typového domu). Další možností je i zrcadlový 
obraz projektu domu.

Kategorie:             5+kk

Cena typového projektu: bez DPH                Kč

Cena zděné stavby: bez DPH          2 820 000 Kč

Cena dřevostavby: bez DPH          2 750 000 Kč

Zastavěná plocha:            84,0 m2

Obestavěný prostor:              579,0 m3

Užitná plocha:          120,8 m2

Obytná plocha:   m2

Půdorysné rozměry:         7,99 x 10,515 m
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 86,5

Lze upravit jako pasivní


