
TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dach: dachówka lub blachodachówka 
Elewacje: tynk 
Strop: żelbetowy 
Ściany wewnętrzne: murowane 
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak cera-
miczny, docieplony styropianem

PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa domu:  ..................223,15 m2

Powierzchnia użytkowa garażu:  ...................33,27 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................241,44 m2

Kubatura: ......................................................1030 m3

Wysokość w kalenicy:  .....................................8,6 m
Kąt nachylenia dachu:  ......................................... 30°
Wysokość parteru:  .........................................2,70 m
Wysokość piętra:  ...........................................2,55 m
Wysokość ścianki kolankowej:  ......................1,36 m
Minimalne wymiary działki:  .........22,75 x 26,15 m

Dom jednorodzinny, parterowy, z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem. Wygodny 
i przestronny. Kuchnia posiada spiżarnię oraz wyposażona została w duże okno z widokiem na schody 
wejściowe. Duża jadalnia od kuchni oddzielona została barem. Salon oraz jadalnia posiadają duże prze-
szklenia z wyjściem na zadaszony taras. Na parterze znajduje się duża sypialnia z łazienką. Pozostałe 3 
sypialnie, łazienka i pralnia znajdują się na poddaszu. Duża kotłownia pozwala na zastosowanie kotła na 
dowolny rodzaj paliwa.

223,15 m2IRYSEK 3
cena projektu: 3.000 zł 
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