SIGNUM
KOMFORTOWY DOM PARTEROWY
Dom parterowy, niepodpiwniczony, z gara¿em 2-stanowiskowym,
o prostej konstrukcji, przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny.

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

Parterowy uk³ad to wygoda i bezpieczeñstwo ma³ych dzieci oraz
osób starszych.
Niew¹tpliwym atutem projektu jest
wysoki salon z czêœciowo odkryt¹
wiêŸb¹ dachow¹, du¿ymi oknami,
kominkiem oraz wyjœciem na taras
i ogród.
Ca³y dom jest bardzo dobrze
doœwietlony.
Zalet¹ tego domu s¹ równie¿ dwie
³azienki, wygodne sypialnie,
z których jedna mo¿e pe³niæ funkcjê
gabinetu oraz spi¿arnia zlokalizowana obok kuchni.
Pomieszczenie gospodarcze mo¿e
pe³niæ funkcjê sk³adziku lub pralni.
Narzêdzia ogrodowe, grila i rowery
najlepiej przechowywaæ
w przestronnej kot³owni, z której
mo¿na wyjœæ bezpoœrednio
do ogrodu.
Jej wymiary pozwalaj¹
na zastosowanie alternatywnego
rodzaju ogrzewania.
Z uwagi na zastosowanie w czêœci
mieszkalnej tylko lekkich œcianek
dzia³owych, wnêtrze mo¿na ³atwo
adoptowaæ do indywidualnych
potrzeb u¿ytkownika.

Osiedle Kocio³ki - Biuro, Sarbka 2, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 12 01, 515 129 287 biuro@osiedle-kociolki.pl
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
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150.95 m2
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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

WYKAZ POMIESZCZEÑ
5.44 m2
3.42 m2
3.48 m2
12.68 m2
41.50 m2
10.11 m2
10.86 m2
14.18 m2
4.27 m2
13.42 m2
13.42 m2
8.78 m2
5.70 m2
9.39 m2
13.54 m2
49,95 m2
220.14 m2
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1. wiatro³ap
2. ³azienka
3. spi¿arnia
4. kuchnia
5. pokój rodzinny
6. hol
7. sypialni/gabinet
8. sypialnia
9. garderoba
10. sypialnia
11. sypialnia
12. ³azienka
13. pralnia/pom. gosp.
14. korytarz
15. kot³ownia
16. gara¿
RAZEM

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

32,47 m

27,47 m

Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Elewacja ogrodowa

Elewacja boczna

dom wg projektu 038 SIGNUM II W.M. Pracownia Projektowa Miasta Sp z o.o.

