
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Liberecký kraj 



Celková cena: 9 300 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

ID zakázky: 0224-NP00864

Plocha zastavěná: 202 m

Užitná plocha: 147 m

Plocha pozemku: 1002 m

Hledáte dům, do kterého se chcete hned nastěhovat? Bydlet v Novém Boru a být blízko přírodě?

Nabízím k prodeji novostavbu rodinného domu v lukrativní lokalitě Arnultovice v Novém Boru. Dům je

ve tvaru L, půdorysných rozměrů 7,6m x 13,9m + 7,6m x 5,4m s obytným přízemím a nevyužitým

podkrovím, s vazníkovou symetricky sedlovou střechou se skonem 35°. Dům byl postavený v roce

2020 z pórobetonových tvárnic YTONG (38,5cm), se zateplenou fasádou, sedlovou střechou ze

sbíjených dřevěných vazníků a plechovou krytinou. Okna jsou v celém objektu v profilu EURO,

otevíravá a sklápěcí, zasklená izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K. V

1.NP se nachází zádveří (5,15m2), obývací pokoj s kuchyní (38,69m2), spíž (2,45m2), chodba

(5,58m2), koupelna s WC (8,18 m2), technická místnost (2,83m2), ložnice (13,25m2), pokoj

(12,00m2), pokoj (10,5m2) WC se sprchovým koutem (2,89m2) a otevřená terasa (34m2). Dispoziční

řešení je patrné z přiložené vizualizace půdorysu. Dům je prodáván včetně vybavení, kuchyňské

spotřebiče - varná deska, trouba, mikrovlnná trouba a digestoř jsou značky Bosch, stejně tak jako

pračka a sušička. Na obklady, dlažby, zařizovací předměty, podlahové krytiny byly použity kvalitní

materiály stejně tak, jako na vnitřní dveře včetně obložek. Podkrovní prostor, vzhledem ke zvednutému

krovu lze přestavět na obytné podkroví s plochou cca 80m2. Vytápění rodinného domu je zajištěno

podlahovým topením - elektrický topný kabel, jako doplňkovým vytápěním je krb, umístěný v obývacím

pokoji. V pokojích jsou pak el. topná tělesa, evokující oheň. Ohřev TUV je zajištěn el. bojlerem. Dům je

napojen na kanalizaci i vodovod, opatřen kamerovým systémem a příjezdová komunikace je opatřena

bránou na dálkové ovládání. Venkovní úpravy kolem domu ještě probíhají, bude vyasfaltovaná

příjezdová komunikace, dokončeno schodiště z obývacího pokoje. U terasy je připraven základ na

bazén.

Nový Bor (dříve Bor u České Lípy, německy Haida) je město v okrese Česká Lípa, na rozhraní CHKO

Lužické hory a CHKO České středohoří. Je známé zejména svým sklářským průmyslem, nachází se v

něm veškerá občanská vybavenost.

 

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím odpovědního formuláře a my se Vám

ozveme pro domluvení termínu prohlídky.

Prodej rodinného domu 147 m², pozemek
1 002 m²
Na Slovance, Nový Bor - Arnultovice
9 300 000 Kč
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Aktualizace: 01.10.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Centrum obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Rok kolaudace: 2021

Odpad: Veřejná kanalizace

Energetická náročnost
budovy:

Třída A - Mimořádně
úsporná č. 264/2020 Sb.
podle vyhlášky

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

105,5 kWh/m^2 za rok

Vybavení:

Cukrárna: Dančiny Dobroty (883 m)

Kino: Městské kino Nový Bor (1395 m)

Přírodní

zajímavost:

Skalní průrva (3891 m)

Hřiště: Dětské hřiště Žižkova (387 m)

Večerka: Večerka - Nam Phung Van (483 m)

Divadlo: Městské divadlo Nový Bor (747 m)

Veterinář: MVDr. Tomáš Mohyla (1223 m)

Hospoda: Hospoda Pivovar Cvikov (1160 m)

Vlak: Nový Bor (1200 m)

Lékař: MUDr. Lenka Havlíková (955 m)

Škola: ZŠ Nový Bor, Generála Svobody (524 m)

Sportoviště: Bowling City (610 m)

Lékárna: Lékárna NOVEA (770 m)

Pošta: Pošta Nový Bor - Česká pošta, … (1344 m)

Obchod: Kaufland (761 m)

Restaurace: Restaurace U Dvou lip (656 m)

Bankomat: Bankomat ČSOB (793 m)

Školka: MŠ Pohádka Nový Bor, Luční (440 m)

Bus MHD: Nový Bor, za Větrem (484 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Na Slovance, Nový Bor - Arnultovice

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

RE/MAX Living

Hrnčířská 2456, 47001 Česká Lípa

https://www.remax-czech.cz/reality/re-max-living

Y

Zadejte adresu cíle

Ing. Marta Dostálová
Zobrazit telefon

Zobrazit email
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Celková cena: 9 997 000 Kč za
nemovitost

Aktualizace: Dnes

ID: 3082423132

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 150 m

Plocha pozemku: 1100 m

Parkování:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace

Doprava: Silnice, MHD, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Vybavení: Částečně

Téměř dokončená zděna novostavba RD bungalov u lesa, dispozice 5kk, 2x koupelna, 2x wc,

3x ložnice, šatna, obývací pokoj, kuchyň a pracovna, užitková 160 m2, na pozemku 1100 m2 v obci

Ralsko. Při výstavbě byli použity jen top materiály.

Napojeno na obecní vodovod a kanalizaci.

Krásné klidné místo u lesa na konci obce.

Obec Ralsko leží kousek od Machová Jezera a má veškerou občanskou vybavenost. Skvělá lokalita pro

aktivní sportovce a milovníky přírody (velké množství cyklotras)

Vzdálenost od Prahy cca 45 min, Mladá Boleslav 20 min autem.

Dům bude kompletně dokončený (Kuchyňská linka včetně spotřebičů, plot, pojízdná brána, terénní

úpravy, a …)

Možnost na požadavek výstavba bazénu.

Předpoklad dokončeni září/říjen 2021.

Momentálně probíhá výstavba silnice, chodníku a veřejného osvětleni.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 150 m², pozemek
1 100 m²
Ralsko - Kuřívody, okres Česká Lípa
9 997 000 Kč

2

2

Y

© © © © © © © © © Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s., 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a dalšídalšídalšídalšídalšídalšídalšídalšídalší

B VELMI ÚSPORNÁ

Seznam.cz KK

https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=14.804118&y=50.585505&z=20
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Celková cena: 11 300 000 Kč za
nemovitost

Aktualizace: Dnes 

ID: 1388272476

Stavba: Smíšená

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 194 m

Užitná plocha: 152 m

Plocha podlahová: 137 m

Plocha pozemku: 2866 m

Parkování: 3

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální tuhá paliva,
Podlahové

Odpad: ČOV pro celý objekt

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Vybavení: Částečně

Exkluzivně nabízíme novostavbu rodinného domu s dispozicí 5+kk v obci Záhoří u Semil. Dům se

skládá z prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice s vlastní koupelnou, WC a

šatnou, pracovny, dvou dětských pokojů s další koupelnou a samostatnou toaletou, zádveří, chodby,

spíže a technické místnosti. Půda je projektována jako úložný prostor, vzhledem k velikosti se zde

nabízí možnost úprav na obytný prostor dle individuálních představ. Různé možnosti vlastní realizace

lze uskutečnit na rozlehlém rovinatém pozemku, který k domu patří. Dům je určen k trvalému bydlení,

vzhledem k blízkosti Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor je vhodný i k rekreačním účelům nebo

jako investiční příležitost. Pro více informací kontaktujte makléře a rezervujte si termín prohlídky.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 152 m², pozemek
2 866 m²
Záhoří, okres Semily
11 300 000 Kč
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