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Prečo stavať naše pasívne domy?

? NÁKLADY NA VÝSTAVBU ROVNAKÉ AKO PRI NÍZKOENERGETICKOM DOME
 Investícia do nášho pasívneho domu bude pre Vás rovnaká ako pri nízkoenergetickom   
 dome. Prečo nevyužiť kvalitnejšie materiály, modernejšie technológie stále za rovnakú   
 cenu ako u konkurencie.

? 3x MENŠIA SPOTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE AKO V NÍZKOENERGETICKOM DOME
 Nízkoenergetický dom má spotrebu energie na vykurovanie do 50 kW/m2 ročne. V našom pasívnom  
 dome dosiahnete spotrebu len do 15 kW/m2.a, čo Vám výrazne zníži prevádzkové náklady.

? 6x MENŠIA SPOTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE AKO V KLASICKEJ NOVOSTAVBE
 Klasická novostavba má spotrebu energie okolo 90 kW/m2 ročne, čo v porovnaní s našími  
 domami je 7x viac. V našom dome budete mať príjemné teplo za najnižšie náklady.

? NÁŠ PASÍVNY DOM JE INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI
 Výhody vyplývajúce z prevádzky, kvality použitých materiálov a ich precíznemu spracovaniu  
 Vám prinesú veľké finančné úspory. Náš pasívny dom sa Vám zaplatí do 20 rokov sám.

? ZDRAVŠÍ, KOMFORTNEJŠÍ DOM
 V našom dome budete mat celý deň zabezpečený čerstvý vzduch, zbavený nečistôt, mastnôt,  
 prachu a alergénov. Pasívny dom Vám prinesie komfort o akom ste ešte nesnívali.

? LEN U NÁS ZÍSKATE PROJEKT NA MIERU ZDARMA
 Získajte kvalitu spracovania projektu na mieru, poradenstvo pri výbere vhodného pozemku a  
 komplexné riešenie pre Vaše bývanie, ktoré sa prispôsobí Vám a Vy sa stanete jeho súčasťou.

? ZÍSKATE CERTIFIKÁTY K PASÍVNEMU DOMU
 Obdržíte od nás všetky potrebné dokumenty k pasívnemu domu, Bloowerdoor test, ener  
 getický certifikát, ktoré zvýšia hodnotu domu na trhu a jeho hodnota sa bude len zvyšovať.

? OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 Chcete vykurovať, ohrievať vodu, mať stály prívod čerstvého vzduchu a to všetko za menej  
 peňazí? Všetko toto Vám ponúkame v dome, ktoré je v západných krajinách Európy rozvinutý.

PASÍVNE DOMY
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Náš individuálny prístup... 

...k Vašim nápadom a požiadavkám
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PASÍVNE DOMY | bývanie budúcnosti

Európsky nadštandard
Od roku 2020 nariadenie EÚ prikazuje stavať 
len pasívne domy v celej EÚ, vrátane SR. Najvi-
ac pasívnych domov je postavených v Nemecku, 
Švédsku, Švajčiarsku a Rakúsku. Rakúsko je kraji-
nou, kde sa počet pasívnych domov každý rok zd-
vojnásobuje. Na Slovensku bolo pasívnych domov 
postavených niekoľko desiatok. Myslite na budúc-
nosť a investujte správne s murovany-dom.sk

Cena pasívneho domu
Ceny pasívneho domu na území SR sa pohybujú od 
1300 Ä s DPH za meter štvorcový úžitkovej plochy. 
Táto cena sa však môže značne zvyšovať použítím rô-
znych náročnejších materiálov a iných technológií. 
Cena za takýto dom s úžitkovou plochou 150 m2 so vš-
etkými technológiami začína od 195 000 Ä. Pasívny 
dom Vám ušetrí desaťtisíce eur už počas prvých 10 
rokov jeho prevádzky. My sme pre Vás pripravili sen o 
bývaní, ktorý sa stane Vašou realitou a životným štýlom.

Používané materiály
Pasívny dom je možné vyhotoviť ako montovanú 
stavbu alebo aj z kvalitných murovaných ma-
teriálov ako modernú murovanú stavbu. Skladba 
materiálov , ktorá bude súčasťou Vášho navrh-
nutého domu je prepracovaná do detailov , aby 
prirodzenosť stavby a z toho Váš pocit príjemného 
domova zostal zachovaný počas celého roka.

Moderná technológia
- Každá použitá technológia je prínosom pre pohodlnú a jed-
noduchú prevádzku pasívneho domu, ktorý sme pre Vás 
pripravili. Koncept nášho exkluzívneho domu prináša ab-
solútny komfort každému zákaznikovi 24 hodín denne bez 
komplikovaných nastavení a bez potreby obsluhy. Všet-
ko sa riadi bez akýchkoľvek komplikovaností automaticky.
Solárny ohrev TÚV Vám v našom pasívnom dome zohrieva dosta-
tok teplej vody pre celú rodinu počas väčšiny roka. Solárny ohrev 
poskytujem aj aj v kombinácii s vykurovaním podlahového kúrenia.
Rekuperácia = zdravý , čistý vzduch zbavený alergén-
ov, mastnôt, prachu zvýši kvalitu života detí a celej rodiny.

Náklady na vykurovanie
V pasívnom dome pre vykúrenie miestnosti o veľkosti 20 m2 
je potrebných maximálne 300 kW pre jej vykúrenie. Pre po-
rovnanie, výkon človeka v pokojnom stave je 100 Wattov a 
stolný počítač má výkon 300 Wattov. Pre rodinný dom so 150 
m2 stačí len 2100 kW energie za rok, čo v prepočte (1 kW = 
0,089 Ä/kWh) = 186,9 Ä za rok pri dome so 150 m2 úžit-
kovej plochy. Energiu, ktorú získate zo slnka, elektrických 
spotrebičov a ľudí, Vám po väčšine roka vystačí na vykúre-
nie celého domu. Pasívny dom je natoľko dokonalý, že v 
ňom prakticky nie je potrebný bežný vykurovací systém.

Bloower - Door
test

Bloower - door test Bloower door test je test pre pasívne 
a nízkoenergetické domy, ktorý Vám preukáže tesnosť 
stavby, čím aj jej kvalitu prevedenia. Naša spoločnosť za-
bezpečí každému klientovi tento test v cene stavby, ktorý 
bude spolu s certifikátom odovzdaný pri prebratí stavby 
zákazníkom. Takýto Bloower door test spolu s certifkátom 
zvyšuje hodnotu stavby na trhu ako i v banke. Klientovi 
takto zabezpečíme pridanú hodnotu jeho nového bývania.

Solárny systém a 
riadené vetranie 

s 90 % účinnosťou

Dodáme Vám 
výpočet v PHPP a
BLOOWER DOOR 

test

Energetická trieda A
do 15 kWh/m2a
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Zoznámte sa a vytvorte si Váš dom..

Naše pasívne domy riešia ako architektúru, tak pohodu bývania a sú o precíznom 
prevedení a zrealizovaní celého projektu domu. Je to ideálny dom pre všetky 
kategórie ľudí, alergikov, astmatikov ako rodiny s deťmi. Absolútne bezbariérový, 
priestranný, presvetlený, praktický. Pri aktívnom prevedení si dom na seba zarába 
sám. Každý kto si chce postaviť rodinný dom si ho od nás môže dovoliť vyhotoviť vo 
vysokom štandarde, lebo Vám ho zrealizujeme v cene normálneho domu, vďaka 
veľkým zľavám na materiáloch od našich dodávateľov, ktoré sa snažíme premiet-
nuť do ceny a umožniť zákaznikovi za bezkonkurenčnú cenu vysoký komfort býva-
nia. Mnohé dnešné projekty nie sú tak technologicky prepracované v prípravnej 
fázy projektu ako projekt ktorý dostanete od nás. Riešime projekt šetrne, aby 
zákazník vynaložil, čo najmenej finančných prostriedkov pre čo najväčší komofort 
a úžitok. Navrhnite si vaše bývanie zadarmo a my Vám s tým radi pomôžeme. 
Príprava projektu je rovnako dôležitá ako celková realizácia, ktorá sa stane spolu s 
našim projektom Vašim kvalitným bývaním. Projekt od nás máte zadarmo, skúšky 
kvality celého domu, vyhotovené v reálnom čase odovzdania stavby, dostanete 
s preberacím protokolom. Výber domu je na každom z Vás, pričom dispozíciu a 
riešenie domu si viete navoliť sami, a to v cene ponúkaných domov. S výberom 
vhodného pozemku, návrhom celého dispozičného riešenia Vám pomôže s ra-
dosťou pomôžeme..

Nízke náklady Zdravé bývanie Čerstvý vzduch Obnoviťeľné 
zdroje

Kvalitné izolácie Komfort za menej 
peňazí Váš PASÍVNY DOM
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Váš PASÍVNY DOM ušitý na mieru,

naša garancia FIXNEJ CENY
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Prehľad našich rodinných domov

3-izbový variant 5-izbový variant 4-izbový variant + GARÁŽ

Dom:    Väčšia plocha   Menšia plocha   

Zastavaná plocha:   193,87 m2   167,67 m2

Úžitková plocha:  148,5 m2   122,3 m2

Strecha:    Rovná   Rovná
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Navrhnite si variant domu podľa Vášho výberu

Tu si vkreslíte Vašu predstavu pôdorysu... 

Ak ste si nevybrali z našich typových riešení, môžte si urobiť Váš návrh sami. Zvolte si veľkosť domu Pasiv1 so 122,3 m2 
úžitkovou plochou alebo Pasiv2 so 148,5 m2 úžitkovou plochou. Stačí si vytvoriť Váš vlastný návrh, riešenie podľa Vašich 
predstáv s počtom izieb a ich rozmiestnením, bez garáže s garážou. Treba zachovať úžitkovú plochu so zastavanou plochou 
v akomkoľvek rozmere a tvare domu L. Orietnáciu domu treba najvačšími plochami okien smerovať na juh. Ostatné detaily 
Vám pomôžeme vyriešiť pri stretnutí. Naši architekti sú Vám počas celej prípravy projektu k dispozícii.

Každý variant Pasiv 1

PEVNÁ CENA ŠTANDARDU

len 102 850 Ä bez DPH.

 Pasiv 2

Dom Menšia plocha

Zastavaná plocha 193,87 m2 167,67 m2

Úžitková plocha 148,5 m2 122,35 m2

Strecha Rovná Rovná

Počet izieb podľa Vašej požiadavky podľa Vašej požiadavky

Rozmiestnenie podľa Vašej požiadavky podľa Vašej požiadavky

Farba domu podľa Vašej požiadavky podľa Vašej požiadavky

Rozmer domu podľa Vašej požiadavky podľa Vašej požiadavky

Orientácie okien južne južne

5m

Väčšia plocha
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Vaša predstava Naša PEVNÁ cena

Čo je v cene ŠTANDARDU domu za PEVNÚ CENU.

DOM

NÁŠ ŠTANDARD

Hrubá stavba:

Holodom:

Nadštandard už v základnej cene:

Základová doska, zemné práce,rozvody, hydroizolácie. Steny vnútorné, murivo vonkajšie a 
vnútorné, stropy Kompletný strešný systém s okapovým systémom

Sádrové omietky, Elektrina, hromozvod, Rozvod vody a kanalizácie
Zateplenie stien 200 mm s fasádnou omietkou silikát 1,5 mm Izolácie stropov 450 mm a 
podláh 250 mm
Izolačné okná v bielej farbe s trojsklom 
Poter anhydrid
Sadrokartonové stropy

Vykurovací systém podlahového kúrenia KKH Gabotherm
Rozvod pre solárny ohrev teplej vody
Rozvody rekuperačnej jednotky Stiebel-eltron

Individuálny projekt

na mieru zadarmo

Váš SKUTOČNE PASÍVNY
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CENNÍK PASÍVNYCH rodinných domov

Typ domu
Zastavaná 

plocha
Úžitková 
plocha

Počet 
izieb

Garáž
Typ 

strechy
Rozloženie 

izieb
Farba 
domu

Tvar 
domu

Celková 
dispozícia

Stav 
dokončenia

Cena 
ŠTANDARDU*

Väčšia
plocha 193,87 148,5 3 až 5 áno/nie Rovná ľubovoľné ľubovoľná L ľubovoľná STANDARD

167,67 122,3 3 až 5 áno/nie Rovná ľubovoľné ľubovoľná L ľubovoľná ŠTANDARD

Strechu je možné zhotoviť na základe požiadavky aj ako PULTOVÚ alebo SEDLOVÚ (viac o iných typoch stre-
chy získate u pracovníkov murovany-dom.sk).

V cene štandardu získate od našej spoločnosti kvalitný pasívny dom v vysokom štandarde, ktorého dispozičné riešenie, 
počet izieb si navolíte sami a to stále za pevnú cenu, bez príplatku za zmeny. Cena obsahuje všetky materiály a práce po-
trebné k prevedniu domu v pasívnom štandarde od nás. K typu domu si následne zvolíte jednu z technologických variant, 
ktorých ceny a obsah sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Cenník TECHNOLOGICKÝCH variant rodinných domov

Ekonomik Standard Komfort Komfort Plus

Elektrický kotol Protherm + bojler 
200 l

Plynový kondezačný kotol Vaillant + 
bojler 200 l

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron LWZ 
303 Integral

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron 3in1 
LWZ 303 SOL

Rekuperácia Stiebel-Eltron LWZ 170 Rekuperácia Stiebel-Eltron LWZ 170
Solárny ohrev teplej vody pre 3-4 

člennú rodinu0 l

Solárny ohrev teplej vody pre 3-4 
člennú rodinu

Solárny ohrev teplej vody pre 3-4 
člennú rodinu

cena: 7 890 Ä cena: 8 460 Ä cena: 10 750 Ä cena: 14 890 Ä

Viacej informácií o technologických variantách získate u pracovníkov murovany-dom.sk

ýber technologickej varianty k rodinnému domu spočíva na voľbe investora a jeho možnostiach. Pri konkrétnom návrhu 
už Vášho domu Vám odporučíme vhodnú alternatívu pre kombináciu vykurovania, riadeného vetrania, ohrevu teplej vody.

Typ domu Podlahy
Interiérové 

dvere
Obklady Sanita Farebná úprava stien Dlažby Upratanie domu Cena 

FINALIZÁCIE

Väčšia
plocha l l l l l l l

Menšia
plocha l l l l l l l

Viacej informácií získate u pracovníkov murovany-dom.sk.

Balík finalizácie obsahuje kompletné dokončenie domu, ktoré si zákazník môže objednať od nás, alebo od iného dodá-
vateľa dokončovacích prác. Mnohokrát si zákazník realizuje dokončovacie práce na svoje náklady a ušetrí tým nemalé 
finančné prostriedky. Poskytujeme Vám preto možnosť dokončiť dom svojpomocne a Vy si nemusíte vybrať dokončovací 
balík - finalizácie.

Typ domu Základná cena ŠTANDARD* Technologická varianta Ekonomik Finalizácia Cena 
ŠTANDARDU*

122 620 Ä 7 890 Ä 9 150 Ä

102 850 Ä 7 890 Ä 7 680 Ä

Viacej informácií získate u pracovníkov murovany-dom.sk.

Máte záujem o komplexné služby domu na kľúč? Vyberte si typ domu, technologickú variantu a balík finalizácie a získate 
od nás dom bez starostí. V horeuvedenej tabuľke máte príklad pre obidva typy pasívneho domu s technologickou vari-
antou ekonomik (ktorú si môžete navoliť sami) a kompletné dokončenie - finalizáciu. Dom, ktorý Vám odovzdáme, bude 
komplet vyčistený a pripravený k nasťahovaniu. Bývajte bez starostí a zadovážte si u nás kvalitu. 

Všetky ceny uvedené v katalógu 2013 sú uvedené bez DPH 20 %. Ceny sa vzťahujú k cenníkom k 1.3.2013. 
Autor si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny domov neobsahujú prípojky na Inžinierske siete.

Menšia
plocha

Väčšia
plocha

Menšia
plocha
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