
PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa:  ............................155,12 m2

Powierzchnia garażu: ...................................33,86 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................236,10 m2

Powierzchnia dachu:  ......................................253 m2

Kąt nachylenia dachu:  ........................................... 2°
Wysokość w kalenicy:  ...................................4,72 m
Wysokość parteru:  .........................................2,85 m
Kubatura: ......................................................1180 m3

Minimalne wymiary działki:  .........23,55 x 29,45 m

TECHNOLOGIA WYKONANIA

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

Parterowy dom jednorodzinny, z dwustanowiskowym garażem utrzymany w nowoczesnym klimacie. 
Swoim optymalnym programem funkcjonalnym zapewnia komfort i wygodę 4-osobowej rodzinie. Prze-
stronna część dzienną to głównie salon połączony z jadalnią, otwarty na ogród poprzez ogromne prze-
szklenia. W części dziennej zaprojektowano również kuchnię ze spiżarnią i wc. Część nocna składa się 
z: 3 wygodnych sypialni, łazienki oraz garderoby. W domu zaprojektowano dużą kotłownię dostępną z 
garażu, której wielkość pozwala na montaż kotła na każdy rodzaj paliwa, w tym na paliwo stałe. Ten 
optymalny program funkcjonalny został ujęty w prostej bryle na rzucie litery T. Atutem projektu jest jego 
prostota nie tylko w układzie pomieszczeń ale również w wykończeniu elewacji.
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