
RELAX 
WYGODNY DOM PIÊTROWY
Dom wolnostoj¹cy z poddaszem u¿ytkowym, niepodpiwniczony,
przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. 

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

Osiedle Kocio³ki - Biuro, Sarbka 2, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 12 01, 515 129 287 biuro@osiedle-kociolki.pl
www.osiedle-kociolki.pl

Dom piêtrowy o ponadczasowej 
architekturze, ciesz¹cy siê 
du¿ym zainteresowaniem 
klientów.

Zawarta bry³a budynku wraz z 
wkomponowanym z boku 
jednostanowiskowym gara¿em, 
zosta³a przykryta prostym, 
dwuspadowym dachem. 
Uwagê zwraca przestronny, 
ca³kowicie zadaszony taras na 
elewacji tylniej, tworz¹cy 
doskona³¹ przestrzeñ do 
wypoczynku blisko domu w 
otoczeniu ton¹cego w zieleni 
ogrodu. 

Na parterze zaprojektowano 
strefê dzienn¹, w której sk³ad 
wchodz¹ przestronny pokój 
dzienny i du¿a kuchnia oraz w.c. 
z piecem gazowym. Z 
przedsionka mo¿emy dostaæ siê 
bezpoœrednio do gara¿u, bez 
koniecznoœci wychodzenia na 
zewn¹trz. 

Strefa nocna, któr¹ stanowi¹ trzy 
pokoje i ³azienka, zosta³a 
zlokalizowana na poddaszu. 

Przekrój



Autor projektu:
arch. Piotr Godlewski, arch. Krzysztof Lelek.

powierzchnia u¿ytkowa
powierzchnia netto (pod³óg)
d³ugoœæ i szerokoœæ domu
powierzchnia zabudowy
kubatura
wysokoœæ domu
k¹t nachylenia dachu
minimalne wymiary dzia³ki

296.20 m
2177.75 m

9.35 m x 12.85 m
2131.50 m
3728.27 m

7.70 m
040

21.35 m x 20.85 m 

WYKAZ POMIESZCZEÑ PARTER

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

1. przedsionek
2. holl z komunikacj¹ 
3. w.c. 
4. kuchnia
5. pokój dzienny z jadalni¹ 

6. kot³ownia
7. gara¿  

RAZEM
 

25.15 m
25.25 m
23.00 m
213.90 m
230.35 m

26.65 m
57.65 2 m

218.90 m
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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

Elewacja boczna

Elewacja boczna

Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa
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WYKAZ POMIESZCZEÑ PODDASZE

1. holl z komunikacj¹ 
2. ³azienka  
3. pokój
4.pokój
5. pokój 

 RAZEM 

22.95 m
24.95 m
28.20 m
211.90 m
210.55 m

38.55 2 m
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