DOMINIKA
WSPÓ£CZESNY DOM PIÊTROWY
Dom jednorodzinny, dwulokalowy, parterowy z poddaszem
u¿ytkowym, niepodpiwniczony.

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

Dominika to dom z dwoma
niezale¿nymi mieszkaniami, z
których jedno znajduje siê na
parterze a drugie na poddaszu.
Z podcienia wchodzimy do
przedsionka, z którego prowadz¹
drzwi do kot³owni i holu. Ta czêœæ
budynku stanowi wspóln¹
przestrzeñ dla obu rodzin. Z holu
zaprojektowano wejœcie do
mieszkania na parterze oraz schody
na poddasze, stanowi¹
samodzielne mieszkanie.
Mieszkania na parterze
przewidziano kuchniê z pokojem
dziennym, trzy dodatkowe pokoje
oraz ³azienkê. Z pokoju dziennego
oraz jednej z sypialni
zaprojektowano wyjœcie na taras.
Mieszkania na poddaszu sk³adaj¹
siê kuchnia z pokojem dziennym,
dwa dodatkowe pokoje, ³azienka
oraz garderoba.
Iloœæ pomieszczeñ zarówno na
dolnej jak i górnej kondygnacji
gwarantuje wygodê u¿ytkowania
budynku przez wszystkich
w³aœcicieli.
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
powierzchnia u¿ytkowa
powierzchnia netto (pod³óg)
d³ugoœæ i szerokoœæ domu
powierzchnia zabudowy
kubatura
wysokoœæ domu
k¹t nachylenia dachu
minimalne wymiary dzia³ki
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WYKAZ POMIESZCZEÑ PARTER
1. przedsionek
2. komunikacja
3. pokój
4. holl
5. pokój dzienny z jadalni¹
6. kuchnia
7. pokój
8. pokój
9. ³azienka
10. kot³ownia
11. schowek
RAZEM

7.00 m2
5.95 m2
8.85 m2
10.70 m2
31.30 m2
8.40 m2
11.35 m2
14.10 m2
6.10 m2
12.95 m2
3.25 m2
119.95 m2
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WYKAZ POMIESZCZEÑ PODDASZE
1. komunikacja
2. ³azienka z piecem c.o.
3. pokój
4. pokój z hollem i aneksem kuchennym
5. schowek
6. pokój
RAZEM

2.90 m2
10.35 m2
18.10 m2
47.25 m2
5.05 m2
21.20 m2
104.85 m2
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PODDASZE

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¿ zbiornika bezodp³ywowego, która stanowi
najtañsze rozwi¹zanie w eksploatacji.
Minimalna wielkoœæ dzia³ki

25.80 m

24.05 m

Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Elewacja ogrodowa

Elewacja boczna
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