
ZIMORODEK
MA£Y DOM PARTEROWY

Niedu¿y, wygodny dom parterowy

Czêœæ sypialniana zosta³a wyraŸnie 
oddzielona od czêœci wspólnej

Prosta konstrukcja

Bry³a budynku

 
charakteryzuj¹cy siê prost¹ bry³¹ 
zaprojektowan¹ na planie prostok¹ta. 

Dom posiada wygodn¹ czêœæ dzienn¹ 
z  d u ¿ y m  p o k o j e m  r o d z i n n y m  
po³¹czonym z kuchni¹.

. 

Do ogrodu prowadz¹ dwa wyjœcia. 
Jedno z nich pozwala na dobudowê 
oran¿erii.
Budynek posiada dwustanowiskowy 
gara¿, który jest jego niew¹tpliwym 
atutem.

 czyni ten dom 
³atwym i szybkim w budowie. Brak 
wewnêtrznych œcian konstrukcyjnych 
daje du¿¹ swobodê kszta³towania 
uk³adu przestrzennego pomieszczeñ.

 
 jest uniwersalna. Dom 

mo¿e byæ wykonany równie¿ w wersji                 
z u¿ytkowym poddaszem (WIESZCZEK), 
mo¿e równie¿ zostaæ powiêkszony       
o oran¿eriê, czy zabudowany taras.

Usytuowanie wszystkich pomiesz-
czeñ na jednej kondygnacji parteru 
czyni ten dom przyjaznym dla osób 
starszych i niepe³nosprawnych.

Niewielki dom parterowy, niepodpiwniczony, dla ma³ej rodziny
z gara¿em 2-stanowiskowym.

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

2102.87 m
2148.60 m

17.01 x 15.91 m
2206.75 m
3792.50 m

5.5 m
030

29.01 m x 23.91 m

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Widok elewacji
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dom wg projektu WM15 ZIMORODEK W.M. Pracownia Projektowa Miasta Sp z o.o.

WYKAZ POMIESZCZEÑ 

1. przedsionek
2. korytarz
3. kuchnia
4. pomieszczenie gospodarcze
5. pokój rodzinny
6. sypialnia
7. garderoba
8. sypialnia
9. garderoba
10. pokój goœcinny
11. ³azienka
12. WC
13. pom. gospodarcze
14. gara¿
15. kot³ownia 
RAZEM

24.14 m
26.93 m
29.10 m
24.06 m
229.11 m
211.27 m
21.38 m
214.73 m
21.77 m
29.8 m
24.88 m
22.71 m
25.38 m
234.18 m
29.17 m
2148.60 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  rozwi¹zanie w  eksploatacji.

Dodatkowe informacje

Minimalna wielkoœæ dzia³ki
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PARTER

Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa

Elewacja boczna

Elewacja boczna
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