
KAMELEON 2 
MAŁY ELASTYCZNY DOM PARTEROWY
Dom idealnie dopasowany do różnych potrzeb użytkowników
CZTERY wersje projektu od 66,6 m2 do 125,8 m2 

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

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

KAMELEON 2 to mały dom parterowy 
z salonem połączonym z otwartą 
kuchnią, jedną sypialnią, łazienką, 
pomieszczeniem gospodarczym i 
dobudowanym garażem.

KAMELEON jest naszym autorskim 
projektem.  Zaprojektowany został 
specjalnie pod potrzeby przyszłych 
mieszkańców Osiedla Kociołki.
 Idealnie wpisuje się w małe wąskie 
działki. 

Budynek nie posiada wewnętrznych 
ścian nośnych, w związku z tym 
można dokonać jego dowolnej 
aranżacji a tym samym idealnie 
dopasować do aktualnych potrzeb i 
oczekiwań przyszłych mieszkańców.
Ze względu na prostą konstrukcję  jest 
bardzo tani w budowie i ekonomiczny 
w eksploatacji.

Dostępne 3 opcje projektu: 
KAMELEON 1 wersja podstawowa;

KAMELEON 3 z dodatkową 
przestrzenią do samodzielnej 
adaptacji; 

KAMELEON 4 - nadbudowany 
o użytkowe poddasze.



Autor projektu:
mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTER

1. wiatrołap
2. komunikacja 
3. kuchnia 
4. pokój dzienny + jadalnia
5. sypialnia 
6. łazienka 
7. pomieszczenie dodatkowe
8. pomieszczenie gospodarcze 
9. garaż
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Dodatkowe informacje

Minimalna wielkość działki

Centrum Projektowe  C2                 ul. Rzemieślnicza 2A, 64-700 Czarnków
 www.c2.com.pl

powierzchnia użytkowa
powierzchnia netto (podłóg)
długość i szerokość domu
powierzchnia zabudowy
kubatura
wysokość domu
kąt nachylenia dachu
minimalne wymiary działki

290.30 m
2115.64 m

13.70 m x 9.20 m
2115.64 m
3478.30 m
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21.20 m x 20.70 m 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 1370
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Elewacja boczna

Elewacja boczna

Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa

KAMELEON IDEALNIE DOPASUJE SIĘ DO TWOICH POTRZEBKAMELEON IDEALNIE DOPASUJE SIĘ DO TWOICH POTRZEB

Dom wyposażony jest w podstawowe media (prąd, woda). Do ogrzewania przewidziano montaż 
kominka z płaszczem wodnym wspomaganego małym piecem elektrycznym.
Do odbioru ścieków komunalnych przewidziano montaż zbiornika bezodpływowego. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość montażu przydomowej oczyszczalni 
ścieków.
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