
POZN. 1: 

K uvedeným cenám nutno připočíst 96 tis. Kč za vyhotovení 

dokumentace pro ÚR a SP (inženýring stavby).

CENA ZAHRNUJE:

a) obvodove stěny, dodavka, montaž - vč. izolací a omítek

b) příčky, dodávka, montáž vč. finálních nátěrů a přípravy pro rozvody vody a elektřiny

c) podlahy, dodávka, montáž - bez finálních vrstev

d) střechy, dodávka, montáž vč. klempířských prvků a okapového systému (krytina Bramac Tegalit nebo Tondach Figaro)

e) okna, venkovní dveře, dodávka, montáž (dřevěná eurookna Uw = 1 - 1,2 W/2.K)

f)f) parapety vnější i vnitřní, dodávka, montáž (Helopal 250M)

g) přípojky inženýrských sítí od hranice stavební parcely vč. rozvodných elektroměrových pilířů 

     (delší přípojky budou kalkulovány individuálně) 

h) dodávka a instalace prvků zabezpečujících existenci lehkých vzdučných iontů ve stavbě
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CENA ZAHRNUJE:

a) komplexní dokolčení a předání domu vč. části elektro, topení, voda, kanalizace a závěsného vícesložkového ocelového komínu       

  xpro krbová kamna či krb (krbová kamna ani krb nejsou předmětem dodávky) a pergoly nad pobytovou terasou domu, 

    elektrický přímotopný kotel

CENA NEZAHRNUJE:

a) kuchyňskou linku, čisté teréní a zahradní úpravy, pergolu pro automobilové stání a oplocení - dle individuálně zpracovaného 

    xprojektu pro SP

KALKULOVANÉ CENY JEDNOTLIVÝCH HLAVNÍCH KOMPONENT DOKONČOVACÍCH PRACÍ BEZ MONTÁŽE ZAHRNUJÍ 
ZEJMÉNA (S DPH):

a) podlahová krytina - 800 Kč/m2

b) dveře vnitřní vč. zárubní a kování - 7 000 Kč/kus

c) vypínač, zásuvka - 150 Kč/kus,

d) vana 10 000 Kč/kus

e)e) sprcha vč. zástěny a sprchové vaničky (bez obkladů a baterie) - 8 000 Kč/kus

f) umyvadlo single (bez baterie) - 3 500 Kč/kus

g) umyvadlo double (bez baterie) - 5 000 Kč/kus

h) WC mísa s nádrží - 5 000 Kč/kus

i) baterie - 2 000 Kč/kus

j) obklady a dlažby - 650 Kč/m2

k) schodiště vč. zábradlí (RD Alena3 - dle individuálního projekčního řešení) - 75 000 Kč/kus
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POZN. 2: 

Ceny označeny číslem 2 jsou počítány pro sádrokartonové stěny, při 

variantě Fermacell u Evy3 nutno připočíst 30 tis. Kč, u   

Olgy3 38 tis. Kč a u Aleny3 47 tis. Kč.

Eva3

Rozměry

95,78 m2

Konstrukce se založením vč. 
potažení OBS deskami 
a pojistnou fólií

742 600,- Kč

Kompletni stavba vč. omitek Kompletni stavba vč. omitek 
bez technologii

975 400,- Kč

Technologie, vnitřní dveře, 
podlahy, zařizovací předměty

890 300,- Kč

Cena na klíč (bez DPH 15%)

2 608 300,- Kč2 608 300,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH 15%)

2 999 545,- Kč

Olga3

Rozměry

113,52 m2

Konstrukce se založením vč. 
potažení OBS deskami 
a pojistnou fólií

927 750,- Kč

Kompletni stavba vč. omitek Kompletni stavba vč. omitek 
bez technologii

1 195 150,- Kč

Technologie, vnitřní dveře, 
podlahy, zařizovací předměty

1 108 200,- Kč

Cena na klíč (bez DPH 15%)

3 231 100,- Kč3 231 100,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH 15%)

3 715 765,- Kč

Alena3

Rozměry

161,55 m2

Konstrukce se založením vč. 
potažení OBS deskami 
a pojistnou fólií

1 235 900,- Kč

Kompletni stavba vč. omitek Kompletni stavba vč. omitek 
bez technologii

1 408 250,- Kč

Technologie, vnitřní dveře, 
podlahy, zařizovací předměty

1 238 950,- Kč

Cena na klíč (bez DPH 15%)

3 883 100,- Kč3 883 100,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH 15%)

4 465 565,- Kč

1 1 1

2 2 2

Ceník domů


