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Roma, bungalov

Roma je přízemní rodinný dům větší velikosti, vhodný do nízké okolní zástavby na rovinatý resp. mírně svažitý pozemek 

větších rozměrů. Svou dispozicí nabízí pohodlné bydlení pro 4-5 člennou rodinu. Součástí domu je i integrovaná garáž pro 

jedno auto. Dominantou domu je velice prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou. Z ní je pak výstup na velkou 

terasu krytou výrazným přesahem střechy. Tvar domu do "L" umožňuje úplné oddělení denní části domu od klidové noční 

části. Tím je zajištěno zachování klidu při odpočinku. Svým řešením je vhodný i pro bydlení osob se sníženou pohybovou 

schopností. 

‹  (/media/data/8d244a3f-2cb8-45f9-9834-7a07dee6c133/roma/perspektiva-1.jpg)›
Základní parametry 
bungalovu

dispozice 5+1
zastavěná plocha 197,63 m²
obestavěný prostor 772,18 m³
celková užitková plocha 147,8 m²
užitková plocha přízemí 147,8 m²
výška hřebene střechy 5,2 m
sklon střechy 22°
orientace hl. vstupu S,S,SV,Z,SZ

Systémové 
vytápění

Ceny projektů a realizace

měs. splátka 
hypotéky ()

9 576 Kč ()

cena stavby 
svépomocí (/typy-
projektu/projekt-
rodinneho-
domu/orientacni-
cena-stavby-a-
materialu/orientacni-
ceny-stavby-
svepomoci/)

2 223 600 Kč (/typy-
projektu/projekt-

rodinneho-
domu/orientacni-

cena-stavby-a-
materialu/orientacni-

ceny-stavby-
svepomoci/)

cena projektu (/typy-
projektu/projekt-
rodinneho-domu/)

19 990 Kč (/typy-
projektu/projekt-

rodinneho-domu/)

cena osazení domu
(/typy-
projektu/projekt-
situace-stavby-
osazeni-domu/)

9 990 Kč (/typy-
projektu/projekt-

situace-stavby-
osazeni-domu/)

cena průkazu ENB
(/typy-
projektu/prukaz-
energeticke-
narocnosti-budov-
prukaz-enb/)

3 990 Kč (/typy-
projektu/prukaz-

energeticke-
narocnosti-budov-

prukaz-enb/)

cena stavby “Na 
klíč” (/typy-
projektu/projekt-
rodinneho-
domu/orientacni-
cena-stavby-a-
materialu/orientacni-
ceny-realizaci-
rodinnych-domu/)

informace (/typy-
projektu/projekt-

rodinneho-
domu/orientacni-

cena-stavby-a-
materialu/orientacni-

ceny-realizaci-
rodinnych-domu/)

Konstrukční systém

Projekt bungalovu Roma lze objednat v 

těchto variantách konstrukčních 

systémů: 

Porotherm, YTONG.

Zobrazit tento bungalov v mobilu (QR kód)

(http://chart.apis.google.com/chart?chl=http%3A%

2F%2Fwww.gservis.cz%2Fprojekty-rodinnych-

domu%

2Froma.html&chs=300x300&cht=qr&choe=UTF-8)

Tweet

Sdílet

5

Půdorysy a pohledy na dům Zeptejte se projektanta

Cena stavby svépomocí

2 223 600 Kč

(/typy-

projektu/projekt-

rodinneho-

domu/orientacni-

cena-stavby-a-

materialu/orientacni-

ceny-stavby-

svepomoci/)

Cena projektu () 19 990 Kč
29 900 Kč

OBJEDNAT ZA 19 990 KČ

Zrcadlový obraz bungalovu

Měření bungalovu (/tools/measure/806/)

Objednat tištěný katalog 
projekty, inspirace, nápady, 3D brýle

(/dodavane-sluzby/tisteny-katalog/)

Povolení stavby 
potřebujete pro stavební řízení

K projektu si objednejte 
další nabízené projekty k bungalovu

(/typy-projektu/maly-projekt-rodinneho-domu/objednavka/)

Nabízené služby 
k přípravě stavby a realizaci

(/typy-projektu/maly-projekt-rodinneho-domu/objednavka/)

Rokytka (/projekty-rodinnych-domu/rokytka.html)

(/projekty-

rodinnych-

domu/)

Romance (/projekty-rodinnych-domu/romance.html)

Smazat bungalov z vybraných

(/dodavane-sluzby/mobilni-aplikace-rodinne-

domy/)

Rozumím ()Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím cookies nutných pro správnou funkci webu.
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(/tools/measure/806/)

Co se dozvíte z půdorysů bungalovu (/dodavane-sluzby/tisteny-katalog/co-se-dozvite-z-pudorysu-domu/)

GALERIE REALIZACÍ (/PATICKA/LEVA-

CAST/GALERIE-REALIZACI/)

SLOVNÍK POJMŮ (/PATICKA/STREDNI-

CAST/SLOVNIK-POJMU/)

CENÍK (/PATICKA/STREDNI-CAST/CENIK/)

MAPA STRÁNEK (/PATICKA/STREDNI-

CAST/MAPA-STRANEK/)

HYPOTÉKA S GARANCÍ (/PATICKA/STREDNI-

CAST/HYPOTEKA-S-GARANCI/)

FAQ – NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

(/PATICKA/PRAVA-CAST/FAQ/)

POPIS ORIENTAČNÍ CENY REALIZACÍ

(/PATICKA/PRAVA-CAST/POPIS-ORINTACNI-

CENY-REALIZACI/)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(/PATICKA/PRAVA-CAST/VSEOBECNE-

OBCHODNI-PODMINKY/)

REKLAMAČNÍ ŘÁD (/PATICKA/PRAVA-

CAST/REKLAMACNI-RAD/)

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK

(/PATICKA/PRAVA-CAST/PRIHLASIT-SE-K-

ODBERU-NOVINEK/)

Navštivte nás na Facebooku

(http://www.facebook.com/pages/G-SERVIS-

Projekty-rodinnych-domu/109570722400503)

YouTube kanál

(http://www.youtube.com/user/vybersidum)

RSS (/rss.xml)

 (/)

Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 236 160 333

E-mail: gservis@gservis.cz

© G SERVIS CZ, s.r.o., 2018

 (/typy-projektu/projekt-rodinneho-

domu/nemopas/) (/proc-dum-od-

gservisu/gservis-cz-kvalitni-firma/)

© Jakékoli kopírování, editování, šíření nebo jiný způsob využití obsahu webu, vizualizací, půdorysných plánků, textů a fotografií bez souhlasu autora je zakázáno

a podléhá autorskému zákonu České republiky č. 121/2000 Sb.

(/dodavane-sluzby/mobilni-aplikace-rodinne-

domy/)

Rozumím ()Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím cookies nutných pro správnou funkci webu.

Stránka č. 2 z 2Projekt bungalovu Roma | GSERVIS

13.2.2018http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/roma.html


