
Upozornění: Veškeré informace jakkoliv publikované v tomto dokumentu jsou nezávazné marke� ngové informace obecné povahy, které nelze 
vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Schéma půdorysu představuje dispoziční řešení domu. Zobrazené 
zařízení nábytkem, kuchyňskou linkou vč. elektrospotřebičů, pračkou, sušičkou, zahradním nábytkem a doplňky nejsou součás�  dodávky bytu. 
Standardní vybavení projektu je řešeno v samostatném dokumentu „Standardy projektu“. Celková plocha bytu je vypočtena dle nařízení vlády 
č. 366/2013 Sb.
Note: Any informa� on published on this site is non-binding marke� ng informa� on of a general nature which can not be construed as an off er 
to conclude a contract or can not be invoked. The fl oor plan represents the layout of the house. The set up of furniture, kitchen incl. electrical 
appliances, washing machine, dryer, garden furniture and accessories are not subject  of delivery of the apartment. The standard equipment 
of the project is listed in a separate document „Project standards“. Apartment area total is calculated according to Goverment Decree no. 
366/2013 Coll.
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TYP 1
DŮM 19. B        4+KK

podlahová plocha domu / house area         121 m2

celková plocha domu / house area total           161 m2

plocha terasy / terrace area         19,3 m2

plocha lodžie / loggia area         2,87 m2

parkovací stání / parking space           2

1 koupelna, WC / bathroom, toilet        4,90 m2

2 předsíň / hall          6,61 m2

3 technická komora / technical room        5,87 m2

4 schodiště / staircase          4,59 m2

5 obývací pokoj + KK / living room + kitchen         41,86 m2

6 pokoj / room        11,59 m2

7 šatna / cloakroom          4,17 m2

8 koupelna / bathroom         4,70 m2

9 pokoj / room         18,56 m2

10 podesta / pla� orm          3,74 m2

11 pokoj / room        12,62 m2

12 WC            1,84 m2
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