
 
 

Rodinný dům             PINIE 2 
Obytné místnosti :                       4+1 
Podlahová plocha :               118,1 m2 

Zastavěná plocha:                 74,6 m2 
Obestavěný prostor:                 545 m3  
Cena vrchní hrubé stavby:      2 282 800,- Kč + DPH * 
Cena základů bez teras:             189 000,- Kč + DPH  
Cena projektu pro stav.řízení:      36 600,- Kč + DPH  
Cena průkazu ENB:                       4 500,- Kč + DPH 
Cena požární zprávy:                     3 000,- Kč  
 
Architektonické řešení:       Okouzlující dům s podkrovím pro čtyřčlennou rodinu. Velkými prosklenými architektonickými prvky je dům velmi 

důmyslně propojen s terasou a venkovní zahradou. Ze zádveří se vchází přes chodbu buď do kuchyně s jídelním koutem, 
do technické místnosti (fitness) nebo do denní místnosti propojené velkými francouzskými dveřmi s terasou. Schodištěm 
vyjdeme do podkroví kde jsou umístěné tři ložnice, koupelna s WC.   

  
Dispozice  1.1. zádveří:  3,2 m2

 

 1.2. obytná místnost: 37,1 m2 
 1.3. fitness: 9,8 m2

 

 1.4. kuchyň: 9,8 m2 
 2.5. galerie: 4,5 m2 
 2.6. ložnice: 22,1 m2 
 2.7. pokoj: 21,7 m2 
 2.8. koupelna: 9,8 m2 
 Celkem: 118,1 m2 
 
Autoři projektu:   Ing.Sikora Jiří, Ing.arch. Sikora Zbigniew, Mark Kroll  
 
Platnost cen:  Ceny jsou platné od 1.1.2014 a týkají se realizace ve vzdálenosti 60 km od sídla firmy.   



 *Cena dodávky hrubé vrchní stavby ve výši 2.282 800,- Kč+ DPH obsahuje: 
1. Dodávku a montáž obvodové stěny do úrovně stropu z lepeného hranolu BSH (Rakousko) tl 24. Konstrukce z lepeného hranolu je 

připravena ve výrobě na  CNC strojích včetně všech výřezů pro spoje , všech ozdobných zakončení. Konstrukce je kamiónem dovezena na 
stavbu, kde se v průběhu 2 týdnu kompletně smontuje na předem připravenou základovou desku. Do obvodové konstrukce se vkládá strop 
z lepeného hranolu. Veškeré hrany trámů jsou na stavbě ručně fasetovány hoblíkem. Dřevěné prvky jsou natřené lakem s včelím voskem. 

2. Dodávku a montáž krovu z řeziva KVH včetně záklopu z desky OSB, viditelné přesahy střechy ve štítech z palubek tl 22 mm 
3. Záklop stropu z podlahového profilu tl. 22  s pohledovou stranou ze spodní  strany. 
4. Sendvičovou venkovní konstrukci  obvodové stěny v patře pod pozednicemi s obložením tl 22 mm imitujícími masívní hranol v přízemí. 
5. Dodávku oken a vchodových dveří v profilu EUR 68 
6. Dodávku a montáž rákosové krytiny včetně zdobení hřebenů a parapetů vřesem, včetně oplechování a hromosvodu. 
7. Dodávku a montáž vnitřních příček , montáž tepené izolace krovu a zvukové izolace příček 
8. Dodávku a montáž hrubých podlah přízemí i patra bez finální nášlapné vrstvy 
9. Dodávka a montáž třívrstvého komínu Schiedel s lapačem jisker a krbovou sestavou f. Haas a sohn, model  Rhone II Rainbow 
10. Dodávka a montáž dřevěného schodiště bez podstupnic, včetně zábradlí. 
 
Cena dodávky hrubé vrchní stavby neobsahuje: 
1. Rozvody vody elektro a kanalizace včetně zařizovacích předmětů, vypínačů , osvětlovacích těles 
2. Obkladů a dlažeb 
3. Další zdroj vytápění (elektrokotel Ray s ohřívačem TUV, nebo podlahové vytápění se zdrojem tepelným čerpadlem Danfoss) 
4. Vnitřní dveře a finální vrstvy podlah 
5. Terasu 

 
Varianty řešení obvodových stěn přízemí domu Pinie : 

   1.   Masivní hranol z lepených lamel BSH (Rakousko) tl 24 cm, Ustěny= 0,64 W/m2K viz cena dodávky výše 
   2.   Hrázděná těžká sloupková konstrukce s dřevěným venkovním obložením imitujícím trámy Ustěny= 0,19 W/m2K 
   

Varianty řešení střechy domu Pinie: 
1.   Rákosová krytina tl.30 cm včetně zdobení hřebenů a parapetů vřesem viz cena dodávky výše 

   2.   Střešní ocelová taška s posypem Gerard Corona v barvě grafit. Pod taškou jsou dodatečné krokve s provětrávanou vzduchovou mezerou 
 
 


