
TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dach: dachówka lub blachodachówka
Elewacje: tynk
Strop: żelbetowy
Ściany wewnętrzne: murowane
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak cera-
miczny, docieplony styropianem
Ogrzewanie: kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe

PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa:  ............................149,94 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................191,97 m2

Powierzchnia dachu:  ......................................305 m2

Kąt nachylenia dachu:  ......................................... 25°
Wysokość w kalenicy:  .....................................6,7 m
Wysokość parteru:  ...........................................2,8 m
Kubatura: ........................................................990 m3

Minimalne wymiary działki:  .........26,05 x 20,45 m

OTIS 2149,94 m2

Otis 2 to ciekawy projekt nowoczesnego domu parterowego. Swoim pełnym programem funkcjonal-
nym zapewnia wygodę 4-osobowej rodzinie. Część dzienną tworzy przestronny salon z jadalnią, którego 
cechą charakterystyczną jest ogromne przeszklenie całej jednej ściany z wyjściem na duży zadaszony 
taras oraz otwarta kuchnia z barkiem śniadaniowym i spiżarnią. Część nocną domu tworzą trzy sypialnie, 
rodzinna łazienka oraz oddzielne WC. W projekcie wyodrębniono również strefę gospodarczą, składającą 
się pralni oraz kotłowni z wejściem przez garderobę z wiatrołapu. Atutem projektu jest jego prostota 
zarówno w układzie pomieszczeń, jak i w rozwiązaniach elewacji, gdzie elegancki, nowoczesny styl 
osiągnięto poprzez klasyczne, proste ale szlachetne materiały oraz delikatny, subtelny detal.
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