
Rodinný dom na kľúč s úžitkovou plochou 93,5 m2 vrátane nadštandardu špeciálne pre projekt 
Podunajská brána za cenu už od:
 94 900 eur s DPH v prevedení montovaný dom alebo
 99 900 eur s DPH v murovanom prevedení.

 MONTOVANÝ DOM 94 900 € – špecifikácia dodávky na kľúč

•   zameranie stavby a odstránenie ornice

•  výkop základových pásov (šírka x hĺbka – 45 cm x 85 cm)

•  základová doska vystužená sieťovinou 8 mm (15 x 15), základová doska 
realizovaná pomocou plných murovacích tvárnic  

•  montáž hydroizolácie

•  konštrukcia domu – montovaná oceľová stavba (alebo drevená stavba), 
40 cm min. vlna – zateplenie stropu 

•  podlahový polystyrén tvrdený 12 cm + betónový poter 

•  vyplnenie stien minerálnou tvrdenou vlnou – Rockwool alebo Isover 
s hrúbkou 15 cm 

•  z  vonkajšej strany: OSB doska, 12 cm fasádny polystyrén, sklovláknitá 
sieťka, lepidlo a farebná omietka, z vnútornej strany: prvý sadrokartón, 
parozábrana a druhý sadrokartón alebo, ak si to konštrukcia vyžaduje, 
tak na vybrané časti stien ide OSB doska, parozábrana a sadrokartón

•  strešná krytina: škridly Bramac v tehlovočervenej farbe (možnosť aj inej 
farby za doplatok podľa výberu)

•  biele plastové vonkajšie okná a  vchodové dvere s  tepelnoizolačným 
zasklením – 6-komorové izolačné trojsklo GEALAN S 8000 alebo SALA-
MANDER, kvalitný nemecký profil s Roto kovaním

•  vstupná časť dlažby obložená do 12 eur/m2 na základe výberu objedná-
vateľa – možnosť doniesť svoj materiál 

•  elektroinštalačné práce, elektrické rozvody – materiál meď, umiestnenie 
škatúľ, zásuviek a vypínačov značky LEGRAND – v izbách v štandarde 1 ks 
spínača, 3 ks zásuviek a elektroinštalácia pre svietidlo, v kúpeľni 2 ks zá-
suviek, v kuchyni 4 ks zásuviek + pre každý spotrebič v kuchynskej linke, 
v obývačke 4 ks zásuviek, v obývačke a v izbách 1-1 ks zásuvka pre anté-
nu (plus 1-1 ks pre hlavné elektrické zariadenia) 

 MUROVANÝ DOM 99 900 € – špecifikácia dodávky na kľúč

•  zameranie stavby a odstránenie ornice

•  výkop základových pásov (šírka x hĺbka – 55 cm x 85 cm)

•  základová doska vystužená sieťovinou 8 mm (15 x 15) 

•  montáž hydroizolácie

•  konštrukcia domu – murovaný RD – 300 mm + 15 cm polystyrén, 40 cm 
min. vlna – zateplenie stropu

•  podlahový polystyrén tvrdený 12 cm + betónový poter, farebná omietka 

•  strešná krytina: škridly Bramac v tehlovočervenej farbe (možnosť aj inej 
farby za doplatok podľa výberu)

•  biele plastové vonkajšie okná a  vchodové dvere s  tepelnoizolačným 
zasklením – 6-komorové izolačné trojsklo GEALAN S 8000 alebo SALA-
MANDER, kvalitný nemecký profil s Roto kovaním

•  vstupná časť dlažby (schody) obložená do 12 eur/ m2 na základe výberu 
objednávateľa – možnosť doniesť svoj materiál 

•  elektroinštalačné práce, elektrické rozvody – materiál meď, umiestnenie 
škatúľ, zásuviek a vypínačov značky LEGRAND – v  izbách v štandarde 
1 ks spínača, 3 ks zásuviek a elektroinštalácia pre svietidlo, v kúpeľni 2 
ks zásuviek, v kuchyni 4 ks zásuviek + pre každý spotrebič v kuchynskej 
linke, v obývačke 4 ks zásuviek, v obývačke a v izbách 1-1 ks zásuvka pre 
anténu (plus 1-1 ks pre hlavné elektrické zariadenia) 

•  realizácia vnútorného sadrokartónového obkladu 

•  montáž kúrenia, vykurovacieho systému pomocou štandardných rozvo-
dov (plast), vykurovacie príslušenstvo (radiátory, v štandarde konden-
začný kotol Protherm Tiger Condens v cene do 1 500 eur, termostat) 

•  klampiarske vyhotovenie: farbený hliník, snehová zábrana: farbený hliník 

4-izbový rodinný dom s úžitkovou plochou 93,5 m2

Najlepšia ponuka od firmy ECO-Domov 
pre projekt Podunajská brána



•  realizácia vnútorného sadrokartónového obkladu 

•  montáž kúrenia, vykurovacieho systému podlahového + vykurovacie prí-
slušenstvo (rebríkový radiátor, v štandarde kondenzačný kotol Protherm 
Tiger Condens v cene do 1 500 eur, termostat) 

•  klampiarske vyhotovenie: farbený hliník, snehová zábrana: farbený hliník 

•  podkrovné schody – sklápacie schody do podkrovia, kde je sčasti odkla-
dací priestor 

•  stierkovanie a nabielo natreté steny – maľovka bielej farby (farebné náte-
ry za doplatok farby alebo si prinesiete svoju farbu ) 

•  napojenie na IS, ktoré sú priamo na pozemku

•  realizácia bleskozvodu

•  odvoz odpadu a  urovnanie pozemku po nami vzniknutých výkopoch 
a pod. 

•  energetický certifikát, revízna správa elektrika, voda, plyn, bleskozvod, 
tlakové skúšky, potvrdenie o vyvezení odpadu

DOBA VÝSTAVBY MONTOVANÉHO DOMU:
do 5 mesiacov na kľúč, do 4 mesiacov do stavu holodom

DOBA VÝSTAVBY MUROVANÉHO DOMU:
do 8 mesiacov na kľúč, do 7 mesiacov do stavu holodom

SPOLOČNÝ DOKONČOVACÍ ŠTANDARD V CENE NA KĽÚČ

•  osadenie sanity (WC – 80 eur obyčajný/40 eur – keramika pri závesnom WC alebo bidet, vaňa 250 eur alebo sprcha 250 eur – hotový kupovaný 
sprchovací kút/150 eur dvere do murovaného sprchovacieho kúta, umývadlo 40 eur) podľa projektu, sada vodovodnej batérie do vane 60 eur, 
sada vodovodnej batérie do sprchy 60 eur

•  vodovodná batéria k umývadlu v kúpeľni 50 eur/ks, vodovodná batéria do WC 50 eur/ks

•  izby: v štandarde kvalitná laminátová podlaha 8 mm Kaindl alebo špičkové laminátové parkety 7 mm AC432 Lockfloor od fy Quickstep – v cene 
do 12 eur/m2 za materiál, možností na výber + práca je v cene 

•  dlaždice: do 12 eur/m2 za materiál, keramický obklad do 12 eur/m2 za materiál, 5 možností na výber + práca (kúpeľňa do výšky dverí, WC do výšky 
150 cm) sanita, vodovodné batérie s keramickou vložkou (jednopákové) 

• interiérové dvere: výber z 10 typov do 115 eur za ks + montáž

EXTRA VÝHODA PRE PROJEKT PODUNAJSKÁ BRÁNA V CENE 
NA KĽÚČ

 •  individuálny projekt RD a stavebné povolenie + geodet + 
geometrický plán 2 100 eur

 • podlahové vykurovanie do celého RD 1 000 eur s DPH

 • komín Schiedel – predpríprava na kozub 800 eur s DPH

•  podkrovné schody – sklápacie schody do podkrovia, kde je sčasti od-
kladací priestor 

•  stierkovanie a nabielo natreté steny – maľovka bielej farby (farebné ná-
tery za doplatok farby alebo si prinesiete svoju farbu ) 

•  napojenie na IS, ktoré sú priamo na pozemku

•  realizácia bleskozvodu

•  odvoz odpadu a urovnanie pozemku po nami vzniknutých výkopoch 
a pod. 

•  energetický certifikát, revízna správa elektrika, voda, plyn, bleskozvod, 
tlakové skúšky, potvrdenie o vyvezení odpadu

Kontakt a ďalšie ponuky na:
www.eco-domov.sk
0948 326 777


