
170.05 m2 Ofelia
Dane techniczne:
Kubatura: 906 m3

Powierzchnia zabudowy: 177.51 m2

Powierzchnia całkowita: 280.23 m2

Powierzchnia netto: 179.25 m2

Powierzchnia użytkowa: 170.05 m2

Wymiary domu: 18.99 x 11.36 m
Minimalne wymiary działki: 26.87 x 19.51 m

Wysokość do kalenicy: 8,55 m (8,80 z
podmurówką)

Powierzchnia dachu: 290 m2

Kąt nachylenia dachu: 40 stopni

Koszty realizacji:
Realizacja stanu surowego otwartego: 181 838 PLN
Realizacja stanu surowego zamkniętego: 267 801 PLN
Koszt robót wykończeniowych: 256 513 PLN
Realizacja domu pod klucz: 524 314 PLN
Koszty są podane w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT

Materiały:

• Fundamenty - betonowe ławy i ściany fundamentowe
z bloczków betonowych
• Ściany zewnętrzne - ściany murowane - pustaki
porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy
• Strop - Teriva
• Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna
• Elewacje - tynk cienkowarstwowy na styropianie
 
Charakterystyka Energetyczna
 
Dla domu standardowego z wentylacją
grawitacyjną:
• Ep - 88,1 kWh/(m2)
• Ek - 85,7 kWh/(m2 rok)
• EUco - 62,83 kWh/(m2 rok)
 
Dla budynku z wentylacją mechaniczną i
rekuperacją:
• Ep - 72,28 kWh/(m2)
• EUco - 32,43 kWh/(m2 rok)
 
Istnieje możliwość dostosowania projektu do
standardu NF40
(prosimy o kontakt z pracownią)

CENA PROJEKTU: 2872 zł



Pakiet energooszczędny bezpł.

Charakterystyka energetyczna bezpł.

Dziennik budowy bezpł.

Tablica budowy bezpł.

Pakiet wentylacja i kominek 290 zł

Pakiet kosztorys inwestorski 390 zł

Pakiet odkurzacz centralny 290 zł

Wersja elektroniczna projektu 390 zł

Pakiet instalacja solarna 290 zł

Pakiet ogrzewanie podłogowe 290 zł

Pakiet pompa ciepła 290 zł

Pakiet płaszcz wodny 290 zł
Pakiet kotłownia na paliwo
stałe 290 zł

Pakiet klimatyzacja w domu 290 zł

Projekty ogrodzeń 390 zł

Projekt szamba szczelnego bezpł.
Projekty altan i grilów
ogrodowych 490 zł

Projekt domu Ofelia to propozycja MG Projekt z grupy domków, których protoplastą jest popularny domek Julka. Projekt domu Ofelia - dzięki swojej
symetrycznej elewacji z frontowym gankiem i dużą lukarną z balkonem nad drzwiami wejściowymi, przypomina również również inny dom z naszej
kolekcji - Benedykt 2.
W czasach gdy wszyscy gonią za nowoczesnością miło mieć punkt odniesienia - coś niezmiennego, niewychodzącego z mody. Dom o trwałej tradycyjnej
architekturze, który na pewno nie zestarzeje się, gdy przeminie moda na kolejne domy - pudełka. Ofelia to projekt domu dworek, a do tego dom o
nowoczesnym funkcjonalnym wnętrzu, zaprojektowany w nowoczesnej i energooszczędnej technologii.
Bezpretensjonalna architektura, z zachowaną harmonią, proporcjami i symetrią każdej elewacji, doskonale wkomponuje się w każde otoczenie. Bryła
budynku jest reprezentacyjna, ale zachowuje ludzką skalę.
Na parterze domu jednorodzinnego zaprojektowano otwartą część dzienną - z salonem, aneksem jadalnym, kuchnią i holem, dwa dodatkowe pokoje, oraz
część gospodarczą - garaż i kotłownię.
Na poddaszu przewidziano trzy wygodne sypialnie z garderobami, oraz dużą łazienkę.
Nad garażem znajduje się strych, który można wykorzystać jako poddasze.
Wygoda i przestrzeń to podstawowe atutu tego projektu. Nic nie jest tutaj na niby - to prawdziwa mała rezydencja.
Mamy tu spiżarnię, jadalnię w której zmieści się duży stół, salon, w którym zmieszczą się meble wypoczynkowe, szerokie i wygodne schody, duży hol czy
przedsionek.
Materiały i technologie zastosowane w projekcie są energooszczędne, układ konstrukcji jest klarowny i nie sprawi kłopotu wykonawcy podczas budowy.
Projekt domu Ofelia z pewnością przypadnie do gustu osobom szukającym komfortowego, dobrze przemyślanego domu, którzy z jednej strony marzą o
reprezentacyjnej willi, z drugiej strony nie chcę przesadzić z wielkością domu.
Pracownia dysponuje również odbiciem lustrzanym projektu domu jednorodzinnego Ofelia oraz innymi wersjami domu - projekt domu Ofelia 2, oraz
projekt domu Ofelia 3. 

http://www.mgprojekt.com.pl/julka
http://www.mgprojekt.com.pl/benedykt-2
https://www.mgprojekt.com.pl/ofelia-2
https://www.mgprojekt.com.pl/ofelia-3


Rzuty:

Elewacje:

MG Projekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14 03-112 Warszawa
tel.: 22 676 66 83, 22 676 66 88, fax: 22 676 66 82, mob.: 600 392 884,
tylko przedstawiciele 606 200 136, www.mgprojekt.com.pl,
mgprojekt@mgprojekt.com.pl


