
Kamil Kolář,  Staré Jesenčany 57
tel.: 466 566 235, 774

Rodinný dům - bungalov 5+KK
Užitková plocha:           166 m2        
Zastavěná plocha:        192,32 m2
Cena projektu:              19.500,- Kč
Cena realizace:             1.950.000,
Rodinný dům bungalov do tvaru L o vnějších rozměrech 15 x 18 m s terasou je vhodný pro čtyřčlennou rodinu 
s možností ubytování dalších členů rodiny.

Po drobných dispozičních úpravách lze tento dům využít i jako dvougenerační na dvě samostatné 
bytové jednotky 4+KK a 1+KK. Z chodby je přístup do jídelny s kuchyňským koutem do koupelny a 
obývací místnosti. Dále lze z jídelny přímo projít do obývacího pokoje 
obývacího pokoje je přímý přístup přes prosklené venkovní dveře na terasu.  Dům má valbovou 
střechu tvořenou vazníkovou konstrukcí. Svislé konstrukce jsou navrženy jako zděné z cihel Heluz 
nebo Porotherm. Lze použít i jiné konst
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bungalov 5+KK 
Užitková plocha:           166 m2         

192,32 m2 
Kč* 

Cena realizace:             1.950.000,- Kč** 
Rodinný dům bungalov do tvaru L o vnějších rozměrech 15 x 18 m s terasou je vhodný pro čtyřčlennou rodinu 
s možností ubytování dalších členů rodiny. 

drobných dispozičních úpravách lze tento dům využít i jako dvougenerační na dvě samostatné 
bytové jednotky 4+KK a 1+KK. Z chodby je přístup do jídelny s kuchyňským koutem do koupelny a 
obývací místnosti. Dále lze z jídelny přímo projít do obývacího pokoje a jednotlivých místností. Z 
obývacího pokoje je přímý přístup přes prosklené venkovní dveře na terasu.  Dům má valbovou 
střechu tvořenou vazníkovou konstrukcí. Svislé konstrukce jsou navrženy jako zděné z cihel Heluz 
nebo Porotherm. Lze použít i jiné konstrukční systémy např. z pórobetonu.
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