
 

Rodinný dům             PLATAN 
Obytné místnosti :                                                  4+1 
Podlahová plocha :                                           177,1 m2 
Podlahová plocha přízemí bez terasy:    84,2 m2 
Podlahová plocha podkroví:      92,9 m2 
Podlahová plocha podkroví s výškou nad 1,3m:   63,1 m2 
Podlahová plocha kryté terasy:     32,6 m2 
Zastavěná plocha:                                           133,6 m2 
Cena vrchní hrubé stavby:                          2.193 500,- Kč + DPH  
Cena vrchní stavby na klíč:                         3 329 800,- Kč + DPH  
Cena základů bez teras:                                 319 200,- Kč + DPH  
Cena projektu pro stav.řízení:                          39 600,- Kč + DPH  
Cena průkazu ENB:                                           4 500,- Kč + DPH 
Cena požární zprávy:                                         3 000,- Kč  
 
Architektonické řešení:       Mimořádný soliterní dům s podkrovím pro čtyřčlennou nebo pětičlennou rodinu. Dům je rozdělen na denní část 

v přízemí a klidovou část v podkroví. Velkými prosklenými francouzskými dveřmi prvky je dům velmi důmyslně propojen 
s krytou terasou a venkovní zahradou. Ze zádveří se vchází přes chodbu do denní místnosti propojené s kuchyní a spíži, do 
koupelny v přízemí a do technické místnosti. Schodištěm vyjdeme do podkroví kde jsou umístěné tři ložnice, koupelna  
s WC a šatna.   

                                                                                             
                               
Autoři projektu:   Ing. Sikora Jiří, Ing. arch. Sikora Zbigniew, Ing. arch. Syrek W  
 
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 2.193 800,- Kč+ DPH obsahuje: 
 

1. Dodávku a montáž hrázděné nosné konstrukce přízemí a patra  z průběžného hranolu KVH (Rakousko) s úpravou hran fasetováním 
z viditelné strany. Do obvodové konstrukce se vkládá strop z lepeného hranolu BSH. 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  
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. Provedení venkovní výplně hrázděné konstrukce přízemí dřevovláknitou vlnou Steico Project tl 60 mm, alternativně Ekopanelem tl 60 mm 
8. Provedení tenkovrstvé omítky na dřevovláknité vlně Steico včetně probarvení světlým nátěrem. 
9. Provedení konstrukce příček v přízemí a podkroví  z nosného dřevěného roštu a oboustranného opláštění deskou OSB 15 mm 
10. Nátěr veškeré dřevěné konstrukce lakem na dřevo ze včelího vosku s případným lazurovacím lakem, 
 
Cena dodávky vrchní stavby na klíč obsahuje kompletní dodávku domu dle standardu domu Platan na klíč 

 
 
 


