
PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa:  ..............................84,13 m2

Powierzchnia garażu: ...................................24,88 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................142,79 m2

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

Kąt nachylenia dachu:  ......................................... 30°
Wysokość w kalenicy:  ...................................6,41 m
Wysokość parteru:  .........................................2,85 m
Kubatura: ........................................................629 m3

Minimalne wymiary działki:  .........20,65 x 23,75 m

TECHNOLOGIA WYKONANIA

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

LORO 284,13 m2

Loro 2 to niewielki, ale funkcjonalny dom parterowy, niepodpiwniczony z pojedynczym garażem. Po-
wierzchnia użytkowa domu to 84 m2 + garaż ujęte w optymalny układ pomieszczeń, zapewniający kom-
fort 4-osobowej rodzinie. Część dzienna to otwarta i połączona przestrzeń salonu, jadalni i kuchni, która 
dzięki dużym przeszkleniom otwiera się na taras i otaczający ogród. W strefie nocnej zaprojektowano 2 
sypialnie oraz łazienkę. Atutem projektu jest jego część gospodarcza: pomieszczenie gospodarcze, mo-
gące pełnić funkcję, garderoby bądź spiżarni, duża kotłownia na każdy rodzaj paliwa oraz szeroki garaż, 
który w części można wykorzystać na składzik. Prosta bryła budynku, stanowiąca ogromną zaletę tego 
projektu, pozwala na szybszą budowę domu oraz zapewnia tańsze utrzymanie i eksploatację obiektu. 
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