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KATALÓG rodinných domov

BUNGALOV 08

• 4-izbový prízemný dom s neobytným podkrovím určený pre 

obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou 

nočná časť rodinného domu je vhodne rozdelená dispozíciou objektu • 

krbom a s priamym napojením na terasu 

stavbu možno osadiť čo najbližšie k hraniciam pozemku v stiesnených územných podmienkach

koncipovanosť diela je navrhnutá tak, aby pri realizácií stavby bolo možné využiť širokú škálu stavebných 

materiálov • finančne nenáročná a technicky pomerne jednoduchá výstavba • 

prípadne mierne svahovitý terén • po malých úpravách je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 

schopnosťou • objekt možno riešiť do pasívneho štandardu

predstavu a po konzultácii s investorom sa zmení na jeho finálnu predstavu v projektovej dokumentácií

• Obytné miestnosti   

• Zastavaná plocha   

• Zastavaná plocha s uvažovanou 

• Celková obytná plocha  

• Celková úžitková plocha  

• Podlahová plocha bez terasy 

• Podlažnosť   

• Výška hrebeňa strechy ±  
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rodinných domov 

8  

eobytným podkrovím určený pre 4 až 5- člennú rodinu 

obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou vzhľadom na maximálne využitie obytného priestoru

nočná časť rodinného domu je vhodne rozdelená dispozíciou objektu • obývacia izba s jedálenským kútom

s priamym napojením na terasu  • časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovac

stavbu možno osadiť čo najbližšie k hraniciam pozemku v stiesnených územných podmienkach

koncipovanosť diela je navrhnutá tak, aby pri realizácií stavby bolo možné využiť širokú škálu stavebných 

finančne nenáročná a technicky pomerne jednoduchá výstavba • dom je vhodný na rovinatý, 

• po malých úpravách je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 

• objekt možno riešiť do pasívneho štandardu • fasádne- farebné riešenie objektu slúži na 

predstavu a po konzultácii s investorom sa zmení na jeho finálnu predstavu v projektovej dokumentácií

          4 

         121,00 m2 

Zastavaná plocha s uvažovanou terasou        136,00 m2 

                              65,44 m2 

            95,55 m2 

                      95,55 m2 

        1 

                     5,50 m 
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člennú rodinu • vynikajúci pomer medzi 

vzhľadom na maximálne využitie obytného priestoru • denná a 

obývacia izba s jedálenským kútom, 

časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely • 

stavbu možno osadiť čo najbližšie k hraniciam pozemku v stiesnených územných podmienkach • samotná 

koncipovanosť diela je navrhnutá tak, aby pri realizácií stavby bolo možné využiť širokú škálu stavebných 

dom je vhodný na rovinatý, 

• po malých úpravách je vhodný aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou 

farebné riešenie objektu slúži na 

predstavu a po konzultácii s investorom sa zmení na jeho finálnu predstavu v projektovej dokumentácií 
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Pôdorys : 
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