
KATALÓG DOMOV 
 

Staviame murované domy. Technickým a technologickým vybavením 

riešime úsporné, nízkoenergetické rodinné domy typu bungalov, kde 

Vám ponúkame výstavbu domu za výhodnú cenu. Dostavanosť 

ponúkame v troch etapách – hrubá stavba, holodom alebo na kľúč. 
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“ Šalvia “ rodinný dom 

Stavba: 5i rodinný dom 

Cena domu: 
154.000,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 192,80 m2 

Zastavaná plocha: 188,80 m2 

Podlahová plocha: 192,80 m2 

Kotolňa:  5,8 m2 

Min. veľkosť pozemku:  15,5 x 27,5 m 

Garáž:  35,70 m2 

 

Šalvia rodinný dom – zaujímavý dom s moderným dizajnom a charakteristickým 

tvarom vnútorného priestoru. Osové usporiadanie izieb umožňuje, aby sa od 

vchodu získala dlhá perspektíva dokončená s obývacou izbou. Rozšírená lobby nás 

vedie priamo do dennej zóny. Jeho výhodou je pozdĺžne zasklenia, ktoré osvetľujú 

interiér a otvárajú dom smerom do záhrady. Priestor obývacej izby bol zväčšený 

čiastočným posúvaním steny do záhrady. To umožnilo vytvoriť chránené miesto 

na terase a zlepšilo usporiadanie obývacej izby. 

Dom rodinného šťastia – prízemný rodinný dom s úžitkovým podkrovím. 

Premyslená kompozícia skla v rámci projektu, vedie k zaujímavému efektu 

prelínaniu zelenej záhrady a do domu. 
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“ Encián “ rodinný dom 

 

 

 

Encián rodinný dom – úžasný moderný projekt charakteru rezidenciu, ktorý 

napĺňa očakávania komfortu tých najnáročnejších investorov. Dom upúta 

pozornosť na pôvodnú architektonickú podobu, so širokým vstupným pásom, 

ktorý je zreteľný vo vzťahu k hlavnej budove. 

Dom rodinného šťastia – prízemný rodinný dom s úžitkovým podkrovím. Snívate 

o vlastnom bývaní? S našimi možnosťami financovania sa Váš sen môže stať 

skutočnosťou. 

Na dokončenie fasády sa použila jasná omietka v kombinácii s kamenným a 

dreveným obkladom. Relaxačná časť je mimoriadne atraktívna, navrhnutá v 

podobe krytého letného obývacieho priestoru s krbom. Odpočívanie na lehátkach 

vám ponúka priestor medzi krídlami domu. 

Moderná charakteristika 

Stavba: 5i rodinný dom 

Cena  domu: 
158.700,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 198,48 m2 

Zastavaná plocha: 152,39 m2 

Podlahová plocha: 228,59 m2 

Kotolňa:  3,8 m2 

Min. veľkosť 

pozemku: 
 24 x 17,7 m 

Garáž:  25,28 m2 
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KATALÓG DOMOV 
 

Staviame murované domy. Technickým a technologickým vybavením 
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“ Margaréta “ bungalov 

Stavba: 6i rodinný dom 

Cena domu: 
178.600,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 255,17 m2 

Zastavaná plocha: 327,43 m2 

Podlahová plocha: 214,62 m2 

Kotolňa:  6,8 m2 

Min. veľkosť 

pozemku: 
 31,2 x 30,6 m 

Terasa:  32,5 m2 

 

 

Margaréta bungalov – úžasný moderný projekt charakteru rezidenciu, ktorý 

napĺňa očakávania komfortu tých najnáročnejších investorov. Dom upúta 

pozornosť na pôvodnú architektonickú podobu, so širokým vstupným pásom, 

ktorý je zreteľný vo vzťahu k hlavnej budove. 

Snívate o vlastnom bývaní? S našimi možnosťami financovania sa Váš sen môže 

stať skutočnosťou. 

Na dokončenie fasády sa použila jasná omietka v kombinácii s kamenným a 

dreveným obkladom. Relaxačná časť je mimoriadne atraktívna, navrhnutá v 

podobe krytého letného obývacieho priestoru s krbom. Odpočívanie na lehátkach 

vám ponúka priestor medzi krídlami domu. 

Moderná charakteristika 
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“ Orgován “ bungalov 

Stavba: 4i rodinný dom 

Cena domu: 
83.200,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 104 m2 

Zastavaná plocha: 248,28 m2 

Podlahová plocha: 114,62 m2 

Kotolňa:  2 m2 

Min. veľkosť 

pozemku: 
 23,2 x 18,6 m 

Terasa:  32,5 m2 

 

 

Orgován bungalov – tento projekt sa vyznačuje modernosťou a veľmi dobrým 

dispozičným riešením s maximálnou využiteľnosťou úžitkovej plochy domu. 

Snívate o vlastnom bývaní? S našimi možnosťami financovania sa Váš sen môže 

stať skutočnosťou. 

Odlišnosť tohto domu spočíva v jeho konštrukčnej jednoduchosti za dodržania 

atraktívneho a moderného vzhľadu z tradičných materiálov. Tento dom nie je ani 

príliš malý, aby ste sa v ňom tlačili, avšak ani príliš veľký, aby ste si ho nemohli 

dovoliť. Vďaka svojej konštrukčnej jednoduchosti a kompaktnému tvaru 

dosahuje úsporu nákladov pri vykurovaní. Dom má praktickú dispozíciu s 

množstvom úložného priestoru. Pochôdzková časť podkrovia môže slúžiť na 

odkladanie ľahších vecí. 
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“ Begónia “ bungalov 

Stavba: 4i rodinný dom 

Cena domu: 
148.000,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 185 m2 

Zastavaná plocha: 282 m2 

Podlahová plocha: 201 m2 

Kotolňa:  3 m2 

Min. veľkosť 

pozemku: 
  

Terasa:  66,5 m2 

 

Begónia bungalov – tento projekt sa vyznačuje modernosťou a veľmi dobrým 

dispozičným riešením s maximálnou využiteľnosťou úžitkovej plochy domu. 

Snívate o vlastnom bývaní? S našimi možnosťami financovania sa Váš sen môže 

stať skutočnosťou. 

Odlišnosť tohto domu spočíva v jeho konštrukčnej jednoduchosti za dodržania 

atraktívneho a moderného vzhľadu z tradičných materiálov. Tento dom nie je ani 

príliš malý, aby ste sa v ňom tlačili, avšak ani príliš veľký, aby ste si ho nemohli 

dovoliť. Vďaka svojej konštrukčnej jednoduchosti a kompaktnému tvaru 

dosahuje úsporu nákladov pri vykurovaní. Dom má praktickú dispozíciu s 

množstvom úložného priestoru. Pochôdzková časť podkrovia môže slúžiť na 

odkladanie ľahších vecí. 

Chceli by ste aj vy takýto dom? Realizujeme výstavbu podľa individuálnych 

projektov, ktoré si v spolupráci s našim projektantom môžete sami navrhnúť. 

Neváhajte a dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom Vášho nového domu. 
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“ Chryzanténa “ rodinný dom 

Stavba: 4i rodinný dom 

Cena domu: 
83.200,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 104 m2 

Zastavaná plocha: 148,28 m2 

Podlahová plocha: 114,62 m2 

Kotolňa: 4,67 m2 

Min. veľkosť 

pozemku: 
23,2 x 18,6 m 

 

 

 

Chryzanténa rodinný dom sa vyznačuje modernosťou a veľmi dobrým 

dispozičným riešením s maximálnou využiteľnosťou úžitkovej plochy domu. 

Snívate o vlastnom bývaní? S našimi možnosťami financovania sa Váš sen môže 

stať skutočnosťou. Odlišnosť tohto domu spočíva v jeho konštrukčnej 

jednoduchosti za dodržania atraktívneho a moderného vzhľadu z tradičných 

materiálov. Tento dom nie je ani príliš malý, aby ste sa v ňom tlačili, avšak ani 

príliš veľký, aby ste si ho nemohli dovoliť. Vďaka svojej konštrukčnej 

jednoduchosti a kompaktnému tvaru dosahuje úsporu nákladov pri vykurovaní. 

Dom má praktickú dispozíciu s množstvom úložného priestoru. Pochôdzková 

časť podkrovia môže slúžiť na odkladanie ľahších vecí. 

Chceli by ste aj vy takýto dom? Realizujeme výstavbu podľa individuálnych 

projektov, ktoré si v spolupráci s našim projektantom môžete sami navrhnúť. 

Neváhajte a dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom Vášho nového domu. 
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“ Orchydea “ rodinný dom 

Stavba: 6i rodinný dom 

Cena domu: 
99.000,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 132 m2 

Zastavaná plocha: 105 m2 

Podlahová plocha: 130 m2 

Kotolňa: 
 

Min. veľkosť 

pozemku: 

 

Orchydea rodinný dom sa vyznačuje  

modernosťou a veľmi dobrým  

dispozičným riešením s maximálnou  

využiteľnosťou úžitkovej plochy domu.  

Odlišnosť tohto domu spočíva v jeho  

konštrukčnej jednoduchosti za dodržania atraktívneho a moderného vzhľadu z 

tradičných materiálov. 

Snívate o vlastnom bývaní? S našimi možnosťami financovania sa Váš sen môže 

stať skutočnosťou. 

Tento dom nie je ani príliš malý, aby ste sa v ňom tlačili, avšak ani príliš veľký, 

aby ste si ho nemohli dovoliť. Vďaka svojej konštrukčnej jednoduchosti a 

kompaktnému tvaru dosahuje úsporu nákladov pri vykurovaní. Dom má 

praktickú dispozíciu s množstvom úložného priestoru. Pochôdzková časť 

podkrovia môže slúžiť na odkladanie ľahších vecí. Chceli by ste aj vy takýto 

dom? Realizujeme výstavbu podľa individuálnych projektov, ktoré si v 

spolupráci s našim projektantom môžete sami navrhnúť. Neváhajte a dohodnite 

si bezplatnú konzultáciu ohľadom Vášho nového domu. 
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“ Púpava “ bungalov 

Stavba: 4i rodinný dom 

Cena domu: 
83.200,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 104 m2 

Zastavaná plocha: 109 m2 

Podlahová plocha: 100 m2 

Kotolňa: 1 m2 

Min. veľkosť 

pozemku: 
23,2 x 18,6 m 

 

Púpava bungalov sa vyznačuje modernosťou a veľmi dobrým dispozičným 

riešením s maximálnou využiteľnosťou úžitkovej plochy domu. Odlišnosť tohto 

domu spočíva v jeho konštrukčnej jednoduchosti za dodržania atraktívneho a 

moderného vzhľadu z tradičných materiálov. 

Tento dom nie je ani príliš malý, aby ste sa v ňom tlačili, avšak ani príliš veľký, 

aby ste si ho nemohli dovoliť. Vďaka svojej konštrukčnej jednoduchosti a 

kompaktnému tvaru dosahuje úsporu nákladov pri vykurovaní. 

Chceli by ste aj vy takýto dom? Realizujeme výstavbu podľa individuálnych 

projektov, ktoré si v spolupráci s našim projektantom môžete sami navrhnúť. 

Neváhajte a dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom Vášho nového domu. 

Dom má praktickú dispozíciu s množstvom úložného priestoru. Pochôdzková časť 

podkrovia môže slúžiť na odkladanie ľahších vecí. Chceli by ste aj vy takýto dom?  
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“ Primula “ bungalov 

Stavba: 4i rodinný dom 

Cena domu: 
90.448,- € bez 

hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 113,06 m2 

Zastavaná plocha: 149 m2 

Podlahová plocha: 112,75 m2 

Kotolňa:  1 m2 

Min. veľkosť pozemku:   

Terasa: 35,93 m2 

Primula bungalov projekt sa vyznačuje modernosťou a veľmi dobrým 

dispozičným riešením s maximálnou využiteľnosťou úžitkovej plochy domu. 

Odlišnosť tohto domu spočíva v jeho konštrukčnej jednoduchosti za dodržania 

atraktívneho a moderného vzhľadu z tradičných materiálov. 

Snívate o vlastnom bývaní? S našimi možnosťami financovania sa Váš sen môže 

stať skutočnosťou. 

Tento dom nie je ani príliš malý, aby ste sa v ňom tlačili, avšak ani príliš veľký, 

aby ste si ho nemohli dovoliť. Vďaka svojej konštrukčnej jednoduchosti a 

kompaktnému tvaru dosahuje úsporu nákladov pri vykurovaní. Dom má 

praktickú dispozíciu s množstvom úložného priestoru. Pochôdzková časť 

podkrovia môže slúžiť na odkladanie ľahších vecí.  

Chceli by ste aj vy takýto dom? Realizujeme výstavbu podľa individuálnych 

projektov, ktoré si v spolupráci s našim projektantom môžete sami navrhnúť.  
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“ Javor “ garáž 

 

 

Javor garáž s prístreškom je jednoduchá stavba určená na parkovanie dvoch automobilov. 

Jedno stojisko je v murovanej časti stavby, druhé je v zastrešenom exteriérovom priestore. 

Teplé, suché a bezpečné miesto pre vaše vozidlo, to je garáž. Ten, kto sa rozhodne pre danú 

variantu, väčšinou nekladie dôraz na jej nákladovú stránku. Jeho hlavným cieľom je čo 

najviac ochrániť svoj motorový klenot. 

Doplnková stavba – garáž je jednoduchá murovaná stavba s pultovou alebo rovnou strechou. 

Je určená na parkovanie dvoch vozidiel. Jedno státie v murovanej časti stavby a druhé v 

zastrešenom exteriérovom priestore. 

Chceli by ste aj vy takýto dom? Realizujeme výstavbu podľa individuálnych projektov, ktoré 

si v spolupráci s našim projektantom môžete sami navrhnúť. Neváhajte a dohodnite si 

bezplatnú konzultáciu ohľadom Vášho nového domu. 

Našim cieľom je vytvoriť ideálne bývanie pre každého z Vás, teda vyriešiť stavbu rodinného 

domu podľa Vašich individuálnych požiadaviek, kritérií a možností.  

Stavba: Garáž pre osobné auto 

Cena objektu: 

25.000,- € s prístreškom 

bez hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 18,00 m2 

Zastavaná plocha: 18 m2 

Podlahová 

plocha: 
18,00 m2 

Min. veľ. 

pozemku: 
  

Altánok: 19,53 m2 
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Staviame murované domy. Technickým a technologickým vybavením 
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“ Gaštan “ garáž 

Stavba: Garáž pre osobné auto 

Cena objektu: 

24.300,- € s prístreškom 

bez hodnoty pozemku 

Úžitková plocha: 18,00 m2 

Zastavaná plocha: 18 m2 

Podlahová plocha: 18,00 m2 

Min. veľkosť pozemku:   

Altánok: 19,53 m2 

Gaštan garáž 

Gaštan garáž s prístreškom je jednoduchá stavba určená na parkovanie dvoch 

automobilov. Jedno stojisko je v murovanej časti stavby, druhé je v zastrešenom 

exteriérovom priestore. 

Teplé, suché a bezpečné miesto pre vaše vozidlo, to je garáž. Ten, kto sa rozhodne 

pre danú variantu, väčšinou nekladie dôraz na jej nákladovú stránku. Jeho 

hlavným cieľom je čo najviac ochrániť svoj motorový klenot. 

Doplnková stavba – garáž je jednoduchá murovaná stavba s pultovou alebo 

rovnou strechou. Je určená na parkovanie dvoch vozidiel. Jedno státie v 

murovanej časti stavby a druhé v zastrešenom exteriérovom priestore. 

Naše objekty a domy dodáme podľa Vašich požiadaviek v niekoľkých fázach 

dokončenia: nízkoenergetický dom – hrubá stavba, holodom, ale aj veľmi 

obľúbený a využívaný variant na kľúč v štandardnej výbave. 
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