
WIESZCZEK
WYGODNY DOM Z PODDASZEM

Du¿y, wygodny dom charaktery-
zuj¹cy siê prost¹, dwuczêœciow¹ 
bry³¹ zaprojektowan¹ na planie 
prostok¹ta oraz funkcjonalnym, 
czytelnym uk³adem wnêtrza. 

Na parterze usytuowano 
(np. sypialnie rodziców 

oraz pokój goœcinny)   oraz 

Na poddaszu przewidziano kolejne 
dwie sypialnie, ³azienkê oraz 
garderobê.

Prosta konstrukcja czyni ten dom 
³atwym i szybkim w budowie. Brak 
wewnêtrznych œcian konstruk-
cyjnych daje du¿¹ swobodê 
kszta³towania uk³adu przestrzen-
nego pomieszczeñ.

Dom powsta³ na bazie parterowego 
projektu Zimorodek. Dziêki temu 
uzyskano mo¿liwoœæ 

. 

Parter domu jest tak zaprojekto-
wany, by funkcjonowa³ jako 
wygodne mieszkanie do czasu 
wykoñczenia poddasza. 

W póŸniejszym terminie mo¿na 
równie¿ dobudowaæ  oran¿eriê.
 

dwie 
sypialnie 

salon
kuchniê.

etapowej 
realizacji inwestycji

,

Dom parterowy z u¿ytkowym poddaszem, niepodpiwniczony www.osiedle-kociolki.pl
tel. 67 255 12 01, 515 129 287
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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

2149.70 m
2198.01 m

16.81 m x 7.92 m
2144.62 m
3700.30 m

6.94 m
040

24.8 m x19.92 m

WYKAZ POMIESZCZEÑ

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

1. sieñ
2. hol ze schodami
3. kuchnia
4. kot³ownia
5. pokój dzienny
6. gabinet
7. garderoba
8. sypialnia
9. ³azienka
10. WC

11. przedpokój
12. sypialnia
13. garderoba
14. sypialnia
15. ³azienka

RAZEM PARTER

RAZEM PODDASZE

24.01 m
212.17 m
28.56 m
27.51 m
231.60 m
210.77 m
25.46 m
214.50 m
25.14 m
22.19 m

24.89 m
244,45 m
24,25 m
234.95 m
27.56 m

2101.91m

296.10 m

Widok elewacji

1
5

,7
 m

19,92 m

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¿ przydomowej oczyszczalni œcieków, która 
stanowi najtañsze  w  eksploatacji  rozwi¹zanie.

Dodatkowe informacje

Minimalna wielkoœæ dzia³ki

Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa

Elewacja boczna

Elewacja boczna

PARTER

1

2

109

8

7

6

5

3 4

1681

79
2

25
0

PODDASZE

11

13

15

1214

1681

79
2


	Strona 1
	Strona 2

