HIŠE
CENIK
PRIHODNOSTI
Aktivna e-hiša nove generacije že danes presega zahteve sodobne gradnje skoraj nič energijskih stavb. Vgrajena sončna
elektrarna na hiši proizvede več energije, kot jo hiša potrebuje za svoje delovanje. Sodobna hiša, dinamične in brezčasne
arhitekture je prilagojena aktivnemu načinu bivanja. Izdelana je iz visoko kakovostnih komponent in okolju prijaznih materialov za gradnjo lesenih montažnih hiš. Premišljene rešitve trajnostne gradnje zmanjšujejo ogljični odtis pri gradnji
novega doma, zagotavljajo bolj zdravo in udobno življenjsko okolje.
Prilagodljive dimenzije hiše
Aktivna e-hiša Jelovica je klasična dvokapnica z naklonom
strehe 40 stopinj s prilagodljivo zunanjostjo. Zunanje
dimenzije hiše so 11,50 m x 7,99 m, hiše s slopi na terasi pa
13,00 m x 11,33 m. Z izbranimi dodatki v obliki slopov se
izgled objekta lahko popestri in individualizira. Pri
steklenih površinah v pritličju je na voljo več rešitev.

Izberite inovativno ogrevanje
Napredno ogrevanje hiše je kombinacija inovativnih
tehnologij in odlične energetske učinkovitosti hiše. Hiša se
ogreva z IR paneli na elektriko v kombinaciji s kaminom.
Zaradi sončne elektrarne na strehi za ogrevanje ne boste
plačali računa za elektriko, saj hiša lahko sama pridela vso
elektriko za njeno ogrevanje in delovanje.

Paketa Lite in Premium z vsebino, ki vam ponuja največje ugodje bivanja v vaši hiši prihodnosti.

LITE

PREMIUM

vodilna mapa, DGD, PZI

da

da

prevoz do 100 km

da

da

opcijsko

da

sistem zunanjih sten OPTIMA+

da

da

križno lepljena plošča v stropu pritličja

da

da

fasada s kameno volno

opcijsko

da

troslojna okna

opcijsko

les

lesena vhodna vrata

da

da

ogrevanje z IR paneli

da

da

dimnik

da

da

predpriprava za sončno elektrarno

da

da

9kW sončna elektrarna

opcijsko

da

strešna okna Velux

opcijsko

da

zunanja senčila - žaluzije

opcijsko

opcijsko

153.400 EUR

176.200 EUR

arhitektura hiše s slopi na terasah

CENA PAKETA Z ddv

Ostale opcije za doplačilo: zunanja senčila – žaluzije, prezračevanje z rekuperatorjem, lesena fasada, polnilnica za e-avto,
smart paket za upravljanje hiše na daljavo.

Za podrobno ponudbo se dogovorite za sestanek z našim svetovalcem ali pišite na info.hise@jelovica.si

