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Výhody:
Kvalitná novostavba
Nízke mesačné náklady
Priestrannosť izieb
Dispozičné riešenie
Orientácia domu a pozemku
Blízkosť okresného mesta

Tech. Informácie:
Pozemok 1325 m2
Úžitková plocha 176 m2
Obytná plocha 90 m2
Orientácia V-Z

Nízkoenergetický dom je postavený na krásnom pozemku o veľkosti 1325 m2. Nachádza sa v ňom
moderná obývačka s jedálenským kútom, ktorá je prakticky prepojená so zariadenou kuchyňou a
špajzou. Hlavnou dominantou miestnosti je kvalitná kachľová pec, ktorá okrem nádherného pocitu pri
pohľade na horiaci oheň Vám zabezpečí aj úsporné vykurovanie celého domu doplnené o plynový
kotol. Ďalšou dominantou je množstvo okien zabezpečujúce prílev denného svetla, ale hlavne jedno
najväčšie - terasové, cez ktoré sa dostanete na priestrannú terasu s ideálnou orientáciou na západ a
výhľadom na vlastný pozemok. A už bude záležať len na Vás, či si tam vychutnáte rannú kávičku,
obed, večeru, alebo posedíte pri pohári vína a pohľade na zapadajúce slnko. V kuchynskej linke je
zabudovaná elektrická rúra s varnou doskou, umývačka riadu a digestor s vývodom do exteriéru.
Ďalšou miestnosťou je praktická spálňa, ktorej priestrannosť ponúka okrem umiestnenia manželskej
postele aj vstavanú skriňu s množstvom odkladacích priestorov a v neposlednom rade aj priestor na
pracovňu s kancelárskym stolom. Oproti spálni je veľká detská izba v ktorej sú dve postele, dva písacie
stoly, vždy potrebná vstavaná skriňa a ďalšie množstvo voľného priestoru na realizáciu Vašich detí.
Vedľa je štýlová kúpeľňa s vaňou, zádverím pre práčku a sušičku, ako aj WC. Za vstupnými
bezpečnostnými dverami sa nachádza botník s vešiakovou stenou a skrinkami. V podkroví je možnosť
vytvorenia ďalších obytných izieb. Dom bol kvalitne postavený z tehál POROTHERM , zateplený
minerálnou vatou na ktorej je silikónová fasáda. Boli osadené plastové okná zn. SALAMANDER s
tepelnoizolačnými troj - sklami doplnené o rolety deň-noc. To všetko je prikryté strechou s kvalitnou
hlinenou škridlou. Čerešničkou na torte je nainštalovaný prémiový audio systém v obývačke, kuchyni
a na terase, takže si hudbou navodíte akúkoľvek Vám príjemnú atmosféru. Na oplotenom pozemku s
elektrickou bránou sa nachádza parkovanie pre tri autá, dreváreň s kotercom, detské ihrisko a
záhradka. Preto ak túžite po krásnom detailne prepracovanom domčeku a to len 5 minút autom od
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záhradka. Preto ak túžite po krásnom detailne prepracovanom domčeku a to len 5 minút autom od
Svidníka, tak ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Obhliadky možné aj cez víkend.
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