Rodinný dům LEA 4+1 124 m2
Prodej projektové dokumentace . .

za 40.700,- Kč

(za projekt pro stavební
povolení)

Nabízíme
projekt
Domy u Přehrady
Dům LEA 124 m2
Za cenu 40.700,- Kč
bez DPH.
B

ZÁKLADY:
základové pasy z betonu
základová deska – betonová deska,
hydroizolace, protiradonová bariéra

SKOŘEPINOVÁ
TVARNICE BEST

ZDIVO (sendvičové, akumulační)
Z venku skořepinové tvárnice BEST UNIKA v
sendvičové vazbě s tepelnou izolací a cihlou KM
BETA.

Nejodolnější a
nejdostupnějšší materiál
Odolávající všem
nepříznivým vlivům.

Beton jako dobrý základ
Vaší stavby.

IZOLAČNÍ VRSTVA
Drží teplo Vašeho
domova, stálost a
odolnost.

PŘÍČKY A VNITŘNÍ STĚNY
nebudou.
KONSTRUKCE STŘECHY:
dřevěný krov, tesařský, vázaný
STŘEŠNÍ KRYTINA:
Krytina KM BETA s glazurou (16

barev)

VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:
Nebudou
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE:
žlaby, svody a úžlabí
z pozinkovaného plechu.
VCHODOVÉ DVEŘE:
Dřevěné, palubkové, v barvě bílé s kováním
včetně zámku do dřevěné zárubně.
OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE:
plastové, bílé s tepelně izolačním dvojsklem a
pravoúhlým meziokenním rastrem, vnitřní
parapety u oken s povrchovou úpravou lamino,
VNITŘNÍ DVEŘE:

Nízkoenergetické
domy.

CIHLA KM BETA
Príčky od nás jen
z vápenopískové
cihly z důvodu
akumulace tepla a
ůspory vytápění.

Bezbariérový dům
Pasivní domy, to
jsou domy
s tepelným
čerpadlem a
rekuperační
jednotkou.
Teplovodní
kolektory na
ohřev vody.

ZÁRUKA KVALITY
Záruku 10 let na fasádu
může firma dát je když je
dům postaven z
betonových nepraskavých
tvárnic, tvárnic které
nejsou nasákavé a s
ideálně rovným povrchem.
Jistě znáte, co udělá voda
když zmrzne.
Zvětší svůj objem. Nasáklá
voda když zmrzne, tak
prostě trhá.

Půdorys domu LEA z KANADY
4+1 124 m2
,

Cena projektové
dokumentace rodinného
domu LEA 124 m2
CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE RODINNÉHO DOMU JE: (a platební
kalendář)
záloha na projekty …………….............................................. 40.700,- Kč
doplatek........................................................................................ 0,- Kč
_________________________________________________________________
Celkem: ……………………………………………………..…………. 40.700,- Kč
DALŠÍ MOŽNOSTI:
Založení vlastního Svěřeneckého fondu na vydělávání peněz: ..90,- Kč
Investice do robota na peníze (přes SF) 30% úrok ročně: …5.000,- Kč
Pořízení PATRA 4 BYTŮ, na hypoteční úvěr, a pronajmout .. viz. nabídka
_________________________________________________________________
ZÁPOČET BUDOUCÍHO PRONÁJMU POLOVINOU DO SPLÁTEK…ANO

SKOŘEPINOVÁ
Nejprve
platíte
TVARNICE BEST

projekty,
Beton
jako dobrý základ
Vaší stavby.
pak pozemek a
Nejodolnější a
nejdostupnějšší
materiál
základy, a pak
hrubou
Odolávající všem
nepříznivým
vlivům.
stavbu domu.
IZOLAČNÍ VRSTVA
Drží teplo Vašeho
domova, stálost a
odolnost.

Uzavíráte 3 smlouvy:
1.SMLOUVU BUDOUCÍ
2.SMLOUVU NA
PROJEKTY
3.SMLOUVU NA
VÝSTAVBU.
CIHLA KM BETA
Príčky
od nás jen
KONTAKT
z vápenopískové
cihly
z důvodu
koordinátor
akumulace tepla a
ůspory vytápění.

720 591 088
a jednatel

778 088 548

