
 Popis
Navrhované radové domy budú reprezentovať moderné mestské bývanie s pridanou hodnotou vlastnej záhrady. 
Na pozemku, s veľmi atraktívnou výmerou minimálne 270 m2, bude umiestnený  štýlový a veľmi praktický dvojpodlažný dom so 
zastavanou plochou cca 70 m2. 
Pred ním bude vyčlenená spevnená plocha pre parkovanie dvoch áut, združené miesto pre meranie spotreby médií a prípadné miesto 
pre vytvorenie predzáhradky.
Za domom sa bude nachádzať miesto trávenia voľného času, relaxácie a grilovania v podobe záhrady o veľkorysej ploche cca 135 m2!
Samotný dom má celkovú úžitkovú plochu cca 108 m2 pričom na prízemí sa nachádza denná časť domu tj. vstupný priestor, technický 
sklad, toaleta, obývačka s nadštandardnou plochou cca 24 m2 a veľká kuchyňa s priestorom pre jedálenské sedenie s možnosťou 
oddelenia od obývačky dverami. 
Je len samozrejmé, že pre čo najprirodzenejšie prepojenie exteriéru a interiéru, sú východy na terasu a záhradu z kuchyne a aj z obývačky.  
Na poschodí sa potom nachádza „nočná“ časť domu tj. dve samostatné izby o priemerných plochách 12 m2, kúpeľňa, samostatná 
toaleta a spálňa rodičov, v ktorej podľa požiadaviek klientov môže byť buď veľká šatňa alebo druhá kúpeľňa.
Celkovo je projekt riešený tak, aby poskytol klientovi okrem uspokojivého základného štandardu aj celý rad doplnkových riešení ako je 
klimatizácia, predpríprava pre zavlažovanie záhrady, prekrytie terasy, komín pre krb, prístrešok pre autá a podobne tak, aby dom spĺňal 
rôznorodé očakávania budúceho majiteľa.

Radové domy

 



1. podlažie

2. podlažie

LEGENDA MIESTNOSTÍ
Č.M. MIESTNOSŤ PLOCHA

1.01 VSTUP 3.99 m²

1.02 SKLAD 6.19 m²

1.03 TOALETA 1.65 m²

1.04 SCHODISKO 2.95 m²

1.05 OBÝVAČKA 23.73 m²

1.06 KUCHYŇA 14.55 m²

1.07 TERASA 15.98 m²

2.01 CHODBA 5.45 m²

2.02 SPÁLŇA 14.25 m²

2.03 KÚPEĽŇA 4.04 m²

2.04 IZBA 11.60 m²

2.05 IZBA 11.80 m²

2.06 TOALETA 1.80 m²

2.07 KÚPEĽŇA 6.12 m²

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 108.1149 m²

PLOCHA TERASY 15.98 m²

ZASTAVANÁ PLOCHA 72.71 m²

Pôdorys


