PULSAR
I
RODZINNY DOM PARTEROWY
Dom parterowy, niepodpiwniczony, z gara¿em 1-stanowiskowym,
o prostej konstrukcji, przeznaczony dla 3-4 osobowej rodziny.

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

Niepodpiwniczany dom z
gara¿em jednostanowiskowym z
dachem wielopo³aciowym,
przeznaczony dla 3-4 osobowej
rodziny.
Wnêtrze jest urz¹dzone
funkcjonalnie. Dom posiada
przestronny przedpokój i du¿¹
kuchniê z ogromn¹ jadalni¹ oraz
wyjœciem na taras i ogród w
czêœci dziennej. W domu uda³o
siê wydzieliæ strefê nocn¹ z
dwoma sypialniami. Du¿ym
plusem jest równie¿ osobne w.c.
przy tak ma³ej powierzchni.
W pomieszczeniu za gara¿em
istnieje mo¿liwoœæ
zlokalizowania sk³adziku lub
kot³owni. Narzêdzia ogrodowe,
grile i rowery najlepiej
przechowywaæ w przestronnej
kot³owni, z której mo¿na wyjœæ
przez gara¿ do ogrodu.
Z uwagi na zastosowanie w
czêœci mieszkalnej tylko lekkich
œcianek dzia³owych, wnêtrze
mo¿na ³atwo adaptowaæ do
indywidualnych potrzeb
u¿ytkownika.
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1. wiatro³ap
2. holl
3. salon z jadalni¹
4. kuchnia
5. komunikacja
6. pokój
7. w.c.
8. ³azienka
9. pokój
10. gara¿
11. kot³ownia
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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
powierzchnia wg MDM
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PARTER

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¿ przydomowej oczyszczalni œcieków, która
stanowi najtañsze rozwi¹zanie w eksploatacji.
Minimalna wielkoœæ dzia³ki

26,36 m

21,08 m

Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Elewacja ogrodowa

Elewacja boczna
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