
BOROWIK
WYGODNY DOM Z PODDASZEM

BOROWIK, to projekt domu partero-
wego z u¿ytkowym poddaszem i 
wbudowanym gara¿em jednosta-
nowiskowym. Zosta³ on zaprojekto-
wany specjalnie dla Osiedla 
Kocio³ki. Charakteryzuje siê nowo-
czesn¹ bry³¹ i stylistyk¹ zewnêtrzn¹ 
oraz modernistyczn¹ propozycj¹ 
aran¿acji wnêtrz.
 
Na parterze zlokalizowano czêœæ 
dzienn¹ natomiast na poddaszu 
wydzielono strefê sypialnian¹.
 
Doœwietlony pokój dzienny z jadalni¹ 
po³¹czony z otwart¹ kuchni¹ tworzy 
strefê wypoczynku dla ca³ej rodziny. 
Przeszklony wykusz znajduj¹cy siê w 
strefie jadalni doœwietla pomiesz-
czenie i powoduje, ¿e ogród 
"wchodzi" do domu

Borowik mo¿e zostaæ wybudowany 
w kilku etapach. W pierwszej 
kolejnoœci  mo¿na wykoñczyæ 
wnêtrza parteru, co pozwoli na 
wygodne mieszkanie dla ma³ej 
rodziny. W miarê potrzeb i mo¿liwoœci 
finansowych mo¿na przyst¹piæ do 
zagospodarowania przestronnego 
poddasza, które mo¿na podzieliæ na 
mniejsze pomieszczenia lub zacho-
waæ du¿¹, jednolit¹ przestrzeñ.

Dom parterowy z u¿ytkowym poddaszem, niepodpiwniczony
z wbudowanym gara¿em jednostanowiskowym

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
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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

2149.93 m
2187.15 m

16.08 m x 10.81 m
2138.14 m
3666.00 m

8.46 m
045

28.08 m x18.81 m

WYKAZ POMIESZCZEÑ

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

1. gara¿
2. wiatro³ap
3. holl
4. WC
5. pom. gospodarcze
6. kot³ownia
7. pokój dzienny
8. kuchnia
9. gabinet

10. holl
11. ³azienka
12. pralnia
13. sypialnia
14. sypialnia
15. sypialnia

RAZEM PARTER

RAZEM PODDASZE

219.80 m
23.57 m
210.38 m
23.69 m
26.78 m
27.07 m
228.36 m
211.20 m
214.49 m

217.79 m
29,61 m
26.37 m
216.86 m
211.79 m
211.43 m

2105.34 m

273.85 m

Widok elewacji

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

PODDASZE

PARTER

Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek, ul. Waryñskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wlkp.
pads@osw.pl
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Elewacja boczna

Elewacja boczna

Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa

Minimalna wielkoœæ dzia³ki
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