
PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa:  ............................151,25 m2

Powierzchnia garażu: ...................................31,06 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................146,00 m2

Powierzchnia dachu:  ......................................223 m2

Kąt nachylenia dachu:  ......................................... 40°
Wysokość w kalenicy:  ...................................8,42 m
Wysokość parteru:  .........................................2,67 m
Wysokość piętra:  ...........................................2,60 m
Wysokość ścianki kolankowej:  ......................0,90 m
Kubatura: ......................................................1042 m3

Minimalne wymiary działki:  .........23,75 x 18,30 m

Dom jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem, o klarownym podziale na strefy funkcjonalne. 
Na parterze po lewej stronie od wejścia znajduje się strefa dzienna: kuchnia, ze spiżarnią pod schoda-
mi, jadalnia oraz pokój dzienny z wyjściem na taras. Po prawej stronie od wejścia wydzielono strefę 
garażową na dwa stanowiska oraz obszerną kotłownię z wyjściem na zewnątrz. W strefie środkowej 
zaprojektowano dodatkową sypialnię oraz łazienkę ogólnodostępną. Poddasze użytkowe stanowi strefę 
prywatną obejmującą główną sypialnię z wyjściem na taras, dwie garderoby, przestronną łazienkę, dwie 
sypialnie dziecięce oraz przestrzeń rekreacyjną otwartą na klatkę schodową.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dach: dachówka lub blachodachówka
Elewacje: tynk, płytka elewacyjna
Strop: żelbetowy
Ściany wewnętrzne: murowane
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak cera-
miczny, docieplony styropianem
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