Možnost výstavby nízkoenergetického nebo
pasivního rodinného domu
Černá v Pošumaví, Český Krumlov

2 338 931 Kč
Chystáte se stavět dům? Máte již vlastní pozemek?
Pak Vám nabízíme zajištění možnosti výstavby - nízkoenergetického, i pasivního, rodinného domů na klíč ve zděném
provedení nebo jako montovaného domu na bázi dřevostavby - a to s českou stavební ﬁrmou působící v oboru již více než 10
let.
Výstavbu vašeho nového bydlení je možné realizovat jako stavbu masivního domu z cihel nebo jako montovaného domu s
dřevěnou konstrukcí – dřevostavby.
Všechny typy domů jsou navrhovány a realizovány s důrazem na individuální přístup ke klientovi s projednáním konkrétního
záměru během osobních setkání v obchodní kanceláři, s bezplatným vysvětlením rozsahu zajišťovaných služeb, postupu
výstavby a dalších podstatných náležitostí s výstavbou spojených.
Budoucí stavebník si může vybrat jak z katalogových domů, tak má i příležitost výstavby dle individuálních požadavků a
návrhů.
Zajištění návštěvy již realizovaných projektů v závislosti na domluvě s jejich vlastníky.
Výstavba je realizována vždy na vlastním pozemku budoucího stavebníka. Umístění na pozemek v obci Velešín je ilustrační.
Ve fotogalerii najdete výběr provedených staveb a projektů z katalogu domů s cenami od 2.338.931,-Kč, včetně základové
desky a DPH – k dispozici „Popis stavby a výkonů.“ U menších objektů individuálně.
Více informací na níže uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese včetně návrhu možného ﬁnancování vašeho nového
bydlení.

CENA
Cena domu

2 338 931 Kč

Provize
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č. domovní / č. orientační

neuvedeno

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

N77774 - D1056

Datum aktualizace

17.02.2021

Poloha objektu

řadový

Druh objektu

Cihlová

Umístění objektu

Centrum obce

Dispozice

4 pokoje

Vybaveno

Ne
2

Zastavěná plocha m
2

120
90

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

600

Počet podlaží objektu

1

Počet balkónů
Počet parkovišť
Počet garáží
Počet bazénů
Doprava

Vlak

Počet bytů
Počet lůžek
Rozměry - délka
Rozměry - šířka
Rozměry - výška
Výška stropu
Podlaží podzemní
Rok rekonstrukce
Rok výstavby

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Číslo podlaží v domě
Druh domu

rodinný dům

Typ domu

Přízemní

Stav domu

Projekt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

78/2013 Sb.

Spotřeba

0 kWh/m² za rok
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