
235.54 m2 Willa Floryda 3
Dane techniczne:
Kubatura: 1243 m3

Powierzchnia zabudowy: 237.02 m2

Powierzchnia całkowita: 367.25 m2

Powierzchnia netto: 249.27 m2

Powierzchnia użytkowa: 235.54 m2

Wymiary domu: 17.17 x 19.53 m
Minimalne wymiary działki: 23.17 x 27.53 m

Wysokość do kalenicy: 8,59 m (8,79 z
podmurówką)

Powierzchnia dachu: 149.57 m2

Kąt nachylenia dachu: 35 stopni

Koszty realizacji:
Realizacja stanu surowego otwartego: 264 479 PLN
Realizacja stanu surowego zamkniętego: 359 796 PLN
Koszt robót wykończeniowych: 313 821 PLN
Realizacja domu pod klucz: 673 616 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
• Strop - monolityczny żelbetowy nad parterem i
piętrem
• Elewacje - tynk cienkowarstwowy na styropianie
• Pokrycie dachu - blacha na rąbek
 
Charakterystyka Energetyczna
 
Dla domu standardowego z wentylacją
grawitacyjną:
• Ep - 94,1 kWh/(m2)
• Ek - 75,2 kWh/(m2 rok)
• EUco - 67,11 kWh/(m2 rok)
 
Dla budynku z wentylacją mechaniczną i
rekuperacją:
• Ep - 77,20 kWh/(m2)
• EUco - 34,64 kWh/(m2 rok)
 
Istnieje możliwość dostosowania projektu do
standardu NF40
(prosimy o kontakt z pracownią)

CENA PROJEKTU: 5490.00 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 bezpł.

Projekt szamba szczelnego bezpł.

Projekty altan i grilów ogrodowych bezpł.

Projekt domu Willa Floryda 3 jest naszą kolejną propozycją projektu z serii „Willa Floryda”. Dom estetycznie i architektonicznie nawiązuje do serii
„Floryd”, natomiast układ funkcjonalny i wygląd są zupełnie inne. Budynek jest piętrowy, z dwukondygnacyjnym rdzeniem obudowanym parterowymi
częściami od frontu i z tyłu. Dzięki temu bryła jest bardzo urozmaicona i wygląda lekko. Dom łączy w sobie zalety budynku piętrowego i parterowego,
będącego blisko ogrodu i w ludzkiej skali. Elewacje podzielono na poziome pasy: ciemne pasy w grubości kondygnacji i okien, oraz kontrastujące białe
pasy w grubości stropów. Jasne części elewacji wystają do przodu, natomiast ciemniejsze fragmenty ścian chowają się, dzięki czemu bryła jest ciekawsza
i bardziej rozrzeźbiona. Wejście do domu zaakcentowane jest pięknym podcieniem, oraz masywną ścianą wykończoną kamieniem, lub betonem
architektonicznym. Narożne okno kuchni i przeszklenia piętra dodają frontowi domu lekkości i transparentności. W prawdziwy sposób dom otwiera swoje
wnętrze od strony ogrodu. Narożne przeszklenia salonu i sypialni u góry łączą wnętrze z ogrodem. Jednocześnie podcień i pergola oparta na wystającym
słupie i podciągu tworzą wewnętrzną przestrzeń tarasową - swoiste patio chroniące prywatność mieszkańców. Nowoczesna sylwetka domu z pewnością
wyróżni tą piękną rezydencję z otaczającej nudnej zabudowy. Parter domu zaprojektowano na planie zbliżonym do kwadratu. Do budynku wchodzimy
przez obszerny przedsionek z szatnią, połączony z garażem z jednej strony i spiżarnią i kuchnią z drugiej. W ten sposób zarówno wejście do domu
piechotą, jak i przyjazd autem jest wygodny i prowadzi nas w to samo miejsce. Z przedsionka przedostajemy się do holu, z reprezentacyjnymi schodami
po prawej i otwartą dużą przestrzenią dzienną po lewej stronie. Pokój dzienny, jadalnia i kuchnia z wyspą łączą się we wspólną niemal 90ciometrową
powierzchnię. Salon otwiera się na narożny taras w kształcie litery „L”. Na parterze mamy jeszcze dodatkową przestrzeń - dwa pokoje o dowolnym
przeznaczeniu - rzadkość w piętrowych domach. Mogą to być sypialnie, lub pokoje do pracy czy rekreacji. Albo może to być wydzielone dodatkowe
mieszkanko dla seniorów, lub gosposi. Przestrzeń do dowolnej aranżacji. Z domu i z garażu dostajemy się też do dużego pomieszczenia gospodarczego-
kotłowni. Piętro domu to trzy sypialnie: apartament rodziców z własnymi garderobami i łazienką, oraz sypialnie dzieci z szafami wbudowanymi i łazienką
dostępną z holu. Na piętrze mamy też pralnię. Hol piętra połączony jest z parterem otworem schodów, oraz niewielką dziurą w stropie. Dom jest
nowoczesny, luksusowy i komfortowy. Oczywiście Willa Floryda 3 jest budynkiem energooszczędnym - dzięki zastosowanym materiałom i instalacjom.
Zapraszamy!



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,
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