
PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa domu:  ..................136,81 m2

Powierzchnia użytkowa garażu:  ...................33,65 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................218,61 m2

Kubatura: ........................................................873 m3

Wysokość w kalenicy:  ...................................4,72 m
Kąt nachylenia dachu:  ........................................... 2°
Powierzchnia dachu:  ......................................227 m2

Wysokość parteru:  .........................................3,30 m
Minimalne wymiary działki:  .........25,15 x 26,35 m

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dach: dach płaski kryty papą
Elewacje: tynk, szalówka 
Strop: żelbetowy 
Ściany wewnętrzne: murowane 
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak cera-
miczny, docieplony styropianem

ARTUS136,81 m2

Nowoczesny, parterowy dom jednorodzinny, niepodpiwniczony z dwustanowiskowym garażem. Wy-
glądem nawiązuje do nadmorskich, kalifornijskich willi. Zapewnia komfort i wygodę 4-osobowej rodzi-
nie. Część dzienną tworzy salon połączony z jadalnią i otwierający się na ogród poprzez ogromne prze-
szklenia. Zewnętrznym odbiciem salonu są rozległe tarasy. W części dziennej zaprojektowano również 
kuchnię, spiżarnię i wc. Część nocna to 3 wygodne sypialnie, łazienka oraz garderoba. Główna sypialnia 
posiada garderobę i łazienkę. W domu zaprojektowano dużą kotłownię dostępną z garażu, której para-
metry pozwalają na montaż kotła na każdy rodzaj paliwa. Ten optymalny i ciekawy program funkcjonalny 
został ujęty w prostej bryle na rzucie litery T. 
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