
PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa:  ............................137,23 m2

Powierzchnia garażu: ...................................38,98 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................222,66 m2

Powierzchnia dachu:  ......................................241 m2

Kąt nachylenia dachu:  ........................................... 2°
Wysokość w kalenicy:  ...................................4,72 m
Wysokość parteru:  .........................................3,30 m
Kubatura: ........................................................930 m3

Minimalne wymiary działki:  .........23,35 x 27,35 m

TECHNOLOGIA WYKONANIA

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

Atos to nowoczesny, parterowy dom jednorodzinny, niepodpiwniczony z dwustanowiskowym garażem 
przywołujący klimat modernistycznych willi. Prostą bryłę budynku przykryto tu płaskim dachem, a suro-
we białe elewacje wzbogacono subtelnym detalem. Swoim pełnym programem funkcjonalnym zapew-
nia komfort i wygodę 4-osobowej rodzinie. Przestronną część dzienną tworzy głównie salon połączony 
z jadalnią i otwierający się na ogród poprzez ogromne przeszklenia. W części dziennej zaprojektowano 
również kuchnię ze spiżarnią. Obszerna część nocna to 3 wygodne sypialnie i łazienka. W domu zapro-
jektowano bogatą strefę gospodarczą w skład, której wchodzi m.in. pralnia oraz duża kotłownia dostęp-
na z garażu, której parametry pozwalają na montaż kotła na każdy rodzaj paliwa, w tym na paliwo stałe. 
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