DOM W RODODENDRONACH 11 (N)
POGODNY DOM RODZINNY
Dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony.

www.osiedle-kociolki.pl
tel. 67 255 12 01, 515 129 287

Przestronny,pogodny dom
jednorodzinny o prostej konstrukcji
oraz funkcjonalnej przestrzeni
wnêtrza.
Po prawej stronie od wejœcia
zlokalizowano kuchniê otwart¹ na
jadalniê i salon z kominkiem.
Po³¹czenie z ogrodem i aneksem
jadalnym oraz odpowiednie
doœwietlenie podnosz¹
atrakcyjnoœæ pomieszczenia oraz
nadaj¹ mu rodzinny charakter.
Zaprojektowany na parterze
dodatkowy pokój mo¿e pe³niæ
funkcje gabinetu. Projekt dope³nia
³azienka z natryskiem i kot³owni¹.
Na poddaszu przewidziano trzy
pokoje oraz ³azienkê z naro¿n¹
wann¹.
Dziêki harmonijnej kompozycji
zestawionych elementów i
odpowiednio dobranemu detalowi
architektonicznemu bry³a domu jest
wyj¹tkowo efektowna.

Schemat przekroju
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
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92,6(105.29) m2
8.97 m x 8.12 m
73.52 m2
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16.12 m x 20.97 m
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powierzchnia u¿ytkowa
powierzchnia netto (pod³óg)
d³ugoœæ i szerokoœæ domu
powierzchnia zabudowy
kubatura
wysokoœæ domu
k¹t nachylenia dachu
minimalne wymiary dzia³ki
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PARTER
3

1. wiatro³ap
2. hol
3. kuchnia
4. salon + jadalnia
5. gabinet
6. ³azienka
7. kot³ownia
RAZEM

3.68 m2
2.07 m2
9.20 m2
18.09 m2
8.25 m2
4.30 m2
4.90 m2
50.49 m2
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PODDASZE
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PODDASZE
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4.18 m2
2.95 m2
6.68 m2
8.72 m2
12.85 m2
6.73 m2
42.11 m2

1. schody
2. hol
3. pokój
4. pokój
5. pokój
6. ³azienka
RAZEM
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Dodatkowe informacje
Dom wyposa¿ony jest w podstawowe media (pr¹d, woda), przystosowany do ogrzewania na paliwo
sta³e. Przewidziano monta¿ zautomatyzowanego kot³a na ekogroszek, mia³ lub np. pellet - wg
preferencji klienta.
Instalacja c.o. pozwala na dodatkowy, tani monta¿ kolektorów s³onecznych.
Do odbioru œcieków komunalnych przewidziano monta¿ zbiornika bezodp³ywowego, która stanowi
najtañsze rozwi¹zanie w eksploatacji.
Minimalna wielkoœæ dzia³ki

20,97 m

16,12 m

Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Elewacja ogrodowa

Elewacja boczna
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