Zrubové domy
POSTAVTE SI SVOJ
VYSNÍVANÝ DOM
TERAZ
Veríme, že naša práca Vás
presvedčí o tom, že aj drevené
domy môžu byť moderné a spĺňajú
požiadavky aj najnáročnejších
klientov na exkluzívne a pritom
úsporné bývanie.
Tešíme sa na skorú spoluprácu
s Vami!

Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

POĽANA
CENA zák. konštrukcia stavby :
17 030 €
montáž: 4 260 €
CENA hrubá stavba :
24 670 €
montáž: 8 670 €
Zastavaná plocha: 38.3 m2
Úžitková plocha: 33.2 m2
*: bez závetria

POĽANA

Rozmery (v x š):
5.5 x 7.8 m (dom + závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)
Nosníky 150x150mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

BRADLO
CENA zák. konštrukcia stavby :
17 970 €
montáž: 4 500 €
CENA hrubá stavba :
23 180 €
montáž: 8 010 €
Zastavaná plocha: 40.9 m2
Úžitková plocha: 35.3 m2
*: bez závetria

BRADLO

Rozmery (v x š):
6.5 x 6.8 m (dom +závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)
Nosníky 150x150mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

JAVORNÍK
CENA zák. konštrukcia stavby :
22 260 €
montáž: 5 570 €
CENA hrubá stavba :
28 390 €
montáž: 9 720 €
Zastavaná plocha: 43.9 m2
Úžitková plocha: 37.9 m2
*: bez závetria

JAVORNÍK

Rozmery (v x š):
5.5 x 9.3 m (dom + závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)
Nosníky 150x150mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

KREMENEC
CENA zák. konštrukcia stavby :
23 210 €
montáž: 5 810 €
CENA hrubá stavba :
30 990 €
montáž: 11 280 €
Zastavaná plocha: 56.3 m2
Úžitková plocha: 49.8 m2
*: bez terasy a závetria

KREMENEC

Rozmery (v x š):
7.5 x 7.5 m (dom)
7.5 x 11.3 m (+ terasa a závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)
Nosníky 150x150mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

INOVEC

CENA zák. konštrukcia stavby :
30 230 €
montáž: 7 560 €
CENA hrubá stavba :
40 230 €
montáž: 14 240 €
Zastavaná plocha: 71.2 m2
Úžitková plocha: 62.4 m2
*: bez terasy

INOVEC

Rozmery (v x š):
8.16 x 10.8 m (dom)
8.16 x 12.3 m (+ terasa)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)
Nosníky 150x150mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

ZOBOR
CENA zák. konštrukcia stavby :
41 110 €
montáž: 10 280 €
CENA hrubá stavba :
52 550 €
montáž: 18 460 €
Zastavaná plocha: 91.5 m2
Úžitková plocha: 81.5 m2
*: bez terasy a závetria

ZOBOR

Rozmery (v x š):
8.45 x 13.75 m (dom)
10.1 x 13.75 m (+ terasa)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.150mm (severská
borovica)
Nosníky 150x150mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

KRIVÁŇ
CENA zák. konštrukcia stavby :
74 050 €
montáž: 18 520 €
CENA hrubá stavba :
94 090 €
montáž: 32 780 €
Zastavaná plocha: 175.3 m2
Úžitková plocha: 152.8 m2
*: bez terasy a závetria

KRIVÁŇ

Rozmery (v x š):
13.4 x 13.8 m (dom)
15.4 x 15.43 m (+ terasa a závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)
Nosníky 200x200mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm



Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Sklená strecha
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu






Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

KAMZÍK
CENA zák. konštrukcia stavby :
112 320 €
montáž: 28 080 €
CENA hrubá stavba :
140 340 €
montáž: 45 690 €
Zastavaná plocha: 203.8 m2
Úžitková plocha: 174.4 m2
*: bez terasy a závetria

KAMZÍK

Rozmery (v x š):
12 x 21.55 m (dom)
13.2 x 21.55 (+ terasa a závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)
Nosníky 200x200mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

ROZSUTEC
CENA zák. konštrukcia stavby :
101 880 €
montáž: 25 470 €
CENA hrubá stavba :
123 190 €
montáž: 39 620 €
Zastavaná plocha: 204.9 m2
Úžitková plocha: 182.8 m2

*

*: bez terasy a závetria

ROZSUTEC

Rozmery (v x š):
16.1 x 15.75 m (dom + terasa a závetrie)

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)
Nosníky 200x200mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
Hrubá
konštrukcia stavba
stavby

BOROVEC
CENA zák. konštrukcia stavby :
68 190 €
montáž: 17 050 €
CENA hrubá stavba :
81 250 €
montáž: 25 160 €
Zastavaná plocha: 93 m2 *
Úžitková plocha: 88.7 m2
*: bez terasy a závetria

BOROVEC

Rozmery (v x š):
8.9 x 11.6 m (dom)
12.3 x 11.6 m
(+ terasa a závetrie)

Obvodová stena:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)
Nosníky 200x200mm










Konštrukcia
medziposchodia:
Hranol 200x300mm
Hranol 60x180mm
OSB hr.22mm
Tepelná izolácia
medziposchodia hr.180mm





Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane lát
a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm



Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)

Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo farbe
krytiny), tatranský profil
hr.15mm (obklad z vonku)
Kompletný odkapový systém
(odkapové žľaby, zvody,
príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%













Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
Hrubá
konštrukcia stavba
stavby

ĎUMBIER

CENA zák. konštrukcia stavby :
63 950 €
montáž: 15 990 €
CENA hrubá stavba :
76 360 €
montáž: 24 070 €
Zastavaná plocha: 69.75 m2
Úžitková plocha: 105.8 m2
*: bez terasy a závetria

ĎUMBIER

Rozmery (v x š):
7.5 x 9.3 m (dom)
10.5 x 9.3 m (+ terasa
a závetrie)

*

Obvodová stena:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)
Nosníky 200x200mm










Konštrukcia
medziposchodia:
Hranol 200x300mm
Hranol 60x180mm
OSB hr.22mm
Tepelná izolácia
medziposchodia hr.180mm





Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane lát
a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm



Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)

Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo farbe
krytiny), tatranský profil
hr.15mm (obklad z vonku)
Kompletný odkapový systém
(odkapové žľaby, zvody,
príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%













Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
Hrubá
konštrukcia stavba
stavby

SITNO

CENA zák. konštrukcia stavby :
77 590 €
montáž: 19 400 €
CENA hrubá stavba :
91 130 €
montáž: 28 490 €
Zastavaná plocha: 77.85 m2 *
Úžitková plocha: 130.5 m2 **
*: bez terasy a závetria
**: + balkón

SITNO

Rozmery (v x š):
10.45 x 7.45 m (dom)
10.45 x 11.85 m (+ terasa a závetrie)

Obvodová stena:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)
Nosníky 200x200mm










Konštrukcia
medziposchodia:
Hranol 200x300mm
Hranol 60x180mm
OSB hr.22mm
Tepelná izolácia
medziposchodia hr.180mm





Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane lát
a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm



Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)

Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo farbe
krytiny), tatranský profil
hr.15mm (obklad z vonku)
Kompletný odkapový systém
(odkapové žľaby, zvody,
príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%













Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
Hrubá
konštrukcia stavba
stavby

VIHORLAT
CENA zák. konštrukcia stavby :
104 810 €
montáž: 26 210 €
CENA hrubá stavba :
124 020 €
montáž: 37 590 €
Zastavaná plocha: 99.9 m2 *
Úžitková plocha: 193.8 m2 **
*: bez terasy a závetria
**: + lodžií

VIHORLAT

Rozmery (v x š):
11.8 x 10.25 m (dom)
13.8 x 10.25 m (+ terasa
a závetrie)

Obvodová stena:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)
Nosníky 200x200mm










Konštrukcia
medziposchodia:
Hranol 200x300mm
Hranol 60x180mm
OSB hr.22mm
Tepelná izolácia
medziposchodia hr.180mm





Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane lát
a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm



Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)

Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo farbe
krytiny), tatranský profil
hr.15mm (obklad z vonku)
Kompletný odkapový systém
(odkapové žľaby, zvody,
príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%













Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
Hrubá
konštrukcia stavba
stavby

POPRAD
CENA zák. konštrukcia stavby :
103 990 €
montáž: 26 010 €
CENA hrubá stavba :
125 960 €
montáž: 39 520 €
Zastavaná plocha: 119.4 m2
Úžitková plocha: 186.8 m2
*: bez terasy a závetria

POPRAD

Rozmery (v x š):
12.6 x 11.6 m (dom)
14.9 x 11.6 m (+ terasa
a závetrie)

*

Obvodová stena:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH hr.200mm
(severská borovica)
Nosníky 200x200mm










Konštrukcia
medziposchodia:
Hranol 200x300mm
Hranol 60x180mm
OSB hr.22mm
Tepelná izolácia
medziposchodia hr.180mm





Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane lát
a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm



Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)

Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo farbe
krytiny), tatranský profil
hr.15mm (obklad z vonku)
Kompletný odkapový systém
(odkapové žľaby, zvody,
príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%













Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

SPIŠ
CENA zák. konštrukcia stavby :
103 620 €
montáž: 25 910 €
CENA hrubá stavba :
127 220 €
montáž: 41 440 €
Zastavaná plocha: 209.5 m2
Úžitková plocha: 184.6 m2
*: bez terasy a závetria

Rozmery (v x š):
13.1 x 20 m (dom)
16.7 x 20 m (+ terasa a závetrie)

*

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)
Nosníky 200x200mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia

SPIŠ

Hrubá
stavba

DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

ZUBEREC

CENA zák. konštrukcia stavby :
114 920 €
montáž: 28 730 €
CENA hrubá stavba :
141 020 €
montáž: 46 440 €
Zastavaná plocha: 256.4 m2
Úžitková plocha: 226,1 m2
*: bez terasy a závetria

ZUBEREC

Rozmery (v x š):
13.1 x 24.7 m (dom)
16.3 x 24.7 m (+ terasa a závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)
Nosníky 200x200mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

CHOPOK
CENA zák. konštrukcia stavby :
117 530 €
montáž: 29 390 €
CENA hrubá stavba :
147 500 €
montáž: 48 830 €
Zastavaná plocha: 282 m2 *
Úžitková plocha: 249.4 m2
*: bez terasy a závetria

CHOPOK

Rozmery (v x š):
13.9 x 23.9 m (dom)
18.4 x 23.9 m (+ terasa a závetrie)

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)
Nosníky 200x200mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
konštrukcia
stavby

GERLACH
CENA zák. konštrukcia stavby :
166 730 €
montáž: 41 690 €
CENA hrubá stavba :
201 760 €
montáž: 63 550 €

Zastavaná plocha: 295.9 m2
Úžitková plocha: 257.7 m2
*: bez terasy a závetria

GERLACH

Rozmery (v x š):
13.05 x 29.25 m (dom)
15.8 x 29.25 m (+ terasa a závetrie)

*

Hrubá
stavba

Obvodová stena:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)





Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH
hr.200mm (severská
borovica)
Nosníky 200x200mm














Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)
Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane
lát a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm
Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo
farbe krytiny), tatranský
profil hr.15mm (obklad z
vonku)
Kompletný odkapový
systém (odkapové žľaby,
zvody, príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%










Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





Zrubové domy
PROJEKT OBSAHUJE:
Základná
Hrubá
konštrukcia stavba
stavby
Obvodová stena:
zrubový profil BSH hr.250mm
(severská borovica)





CENA zák. konštrukcia stavby :
238 490 €
montáž: 59 630 €
CENA hrubá stavba :
279 440 €
montáž: 86 610 € 2 *

Vnútorné priečky:
zrubový profil BSH hr.250mm
(severská borovica)
Nosníky 250x250mm










Konštrukcia
medziposchodia:
Hranol 200x300mm
Hranol 60x180mm
OSB hr.22mm
Tepelná izolácia
medziposchodia hr.180mm





*: bez terasy a závetria
**: + lodžií

Strešná konštrukcia:
nepohľadové krokvy,
väzníky, klieštiny, vrátane lát
a kontralát + fólie
Tepelná izolácia strechy
hr.200mm



VINTOPERK

Zastavaná plocha: 214.4 m
Úžitková plocha: 358.5 m2 **

VINTOPERK

Rozmery (v x š): 14.9 x 15.6 m (dom); 20.6 x 25.15 m (+ terasa a závetrie a parkovisko)

Tatranský profil hr.15mm
(strop prízemia)

Strešná krytina (škridla,
plechové lemovanie vo farbe
krytiny), tatranský profil
hr.15mm (obklad z vonku)
Kompletný odkapový systém
(odkapové žľaby, zvody,
príslušenstvo)
Plastové okná a dvere
vonkajšie (plast 6K, izolačné
trojsklo Ug=0,6 W/m2K)
Rozvody sietí
Výrobná dokumentácia
DPH 20%













Dodávka neobsahuje: základy, kúrenie a
dopravu





