D581_15-G01
D581_30-G01
D581_45-G01
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01 .przedpokój 2,1m2 / 02 .pralnia/kotłownia 1,5m2 / 03 .łazienka 2,8 m2 / 04 .sypialnia 1os. 8m2
/ 05 .sypialnia 1os 7,4m2 / 06 .kuchnia 4,2m2 / 07 .jadalniai salon 20,1m2 / 08 .taras 18m2
/ 09 .sypialnia 2os. 10,5m2 / 10 .garaż 23,2m2 / 11 . składzik ogrodowy 3m2

Kompaktowy parterowy dom dla czterech
osób zapewniajacy konieczne minimum
komfortu z możliwością realizacji w trzech
standardach technologicznych simple, jako
dom energooszczędny lub pasywny. Dom
posiada 3 oddzielne sypialnie i salon
połączony z aneksem kuchennym. Taras w
bezpośrednim sąsiedztwie z salonem tworzy
przestrzeń wypoczynkową. Od strony wjazdu
znajduje się garaż ze składzikiem ogrodowym.
Wejście do budynku i garażu poprzez
zadaszenie chroni przed deszczem i daje
dodatkową przestrzeń do przechowywania
wózków i rowerów.
Minimalne wymiary działki:16mx27,5m
(o ile inaczej nie stanowia MPZT lub WZ dla
danej działki)

Konfiguracja 1 / dach 15°
Konfiguracja 1 / dach 30°
Konfiguracja 1 / dach 45°

D581_15-G01
D581_30-G01
D581_45-G01

+

=

+

=

+

=

D581_15-G01

D581_30-G01

D581_45-G01

D581_15
D581_30
D581_45
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Kompaktowy,
parterowy,
tani
dom
drewniany dla czterech osób zapewniający
konieczne minimum komfortu. Dom
posiada 3 oddzielne sypialnie i salon
połączony z aneksem kuchennym. Taras w
bezpośrednim sąsiedztwie z salonem
tworzy przestrzeń wypoczynkową. Drewnem
wykończone jest zadaszenie od strony
tarasu oraz wejścia. Dom budowany w
technologii
domów
szkieletowych
prefabrykowanych z możliwością realizacji w
trzech wersjach - simple, jako dom
energooszczędny lub pasywny.
Minimalne wymiary działki: 16mx20m
(o ile inaczej nie stanowią MPZP lub WZ dla
danej działki)

01.przedpokój 2,1m2 / 02.pralnia/kotłownia 1,5m2 / 03.łazienka 2,8 m2 / 04.sypialnia 1os. 8m2
/ 05.sypialnia 1os 7,4m2 / 06.kuchnia 4,2m2 / 07.jadalnia i salon 20,1m2 / 08.taras 13,5m2
/ 09.sypialnia 2os. 10,5m2

D581_15-Z01-G03
D581_30-Z01-G03
D581_45-Z01-G03
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01 .przedpokój 2,1m2 / 02 .pralnia/kotłownia 1,5m2 / 03 .łazienka 2,8 m2 / 04 .sypialnia 1os. 8m2
/ 05 .sypialnia 1os 7,4m2 / 06 .kuchnia 4,2m2 / 07 .jadalnia i salon 20,1m2 / 08 .taras 18m2
/ 09 .sypialnia 2os. 10,5m2 / 10 .zadaszenie 29m2 / 11 .garaż 23,2m2 / 12 . składzik ogrodowy
2,7m2

Kompaktowy
parterowy
dom
dla
czteroosobowej rodziny. Dom posiada trzy
oddzielne sypialnie i salon połączony z
aneksem kuchennym. Taras w
bezpośrednim sąsiedztwie z salonem tworzy
przestrzeń wypoczynkową. Rozszerzony o
zadaszenie, pod którym zlokalizowane jest
wejście do domu oraz garaż ze składzikiem
ogrodowym. Wejście do budynku i garażu
poprzez zadaszenie chroni przed deszczem i
daje
dodatkową
przestrzeń
do
przechowywania.
Drewnem wykończone jest zadaszenie od
strony tarasu.
Minimalne wymiary działki: 16mx27m
(o ile inaczej nie stanowią MPZP lub WZ dla
danej działki)

Konfiguracja 2 / dach 15°
Konfiguracja 2 / dach 30°
Konfiguracja 2 / dach 45°

+

D581_15-Z01-G03
D581_30-Z01-G03
D581_45-Z01-G03

+

=

+

=

+

=

D581_15-Z01-G03

+
D581_30-Z01-G03

+
D581_45-Z01-G03

D582_15-G02
D582_30-G02
D582_45-G02

Kompaktowy parterowy dom z dwoma
sypialniami, salonem i przestronną kuchnią.
Przylegający do salonu taras natruralnie
powiększa
przestszeń
rekreacyjną.
Powiększony o przylegający do budynku
garaż. Zadaszenie od strony tarasu oraz
wnęka wejściowa wykończone drewnem.
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01.przedpokój 4,3m2 / 02.łazienka/pralnia/kotłownia 3,7m2 / 03.sypialnia 1os. 8m2 /
04.korytarz 2,6m2 / 05.sypialnia 2os. 8,3m2 / 06.garderoba 2m2 / 07.kuchnia 7,2m2 /
08.jadalnia i salon 19,4m2 / 09.taras 18m2 / 10. garaż 22,8m2 / 11. składzik ogrodowy 3m2

Minimalne wymiary działki: 16mx24m
(o ile inaczej nie stanowią MPZP lub WZ dla
danej działki)

Konfiguracja 3 / dach 15°
Konfiguracja 3 / dach 30°
Konfiguracja 3 / dach 45°

D582_15-G02
D582_30-G02
D582_45-G02
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D582_15-G02

D582_30-G02

D582_45-G02

D582_15
D582_30
D582_45

D582
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Kompaktowy, parterowy dom z dwoma
sypialniami, salonem i przestrzenną
kuchnią. Będzie wygodny dla pary jak i
czteroosobowej rodziny. Przylegający
taras do salonu naturalnie powiększa
przestrzeń
rekreacyjną.Zadaszenie
od
strony
tarasu
oraz
wnęka
wejściowa
wykończona drewnem.

03

07

01.przedpokój 4,3m2 / 02.łazienka/pralnia/kotłownia 3,7m2 / 03.sypialnia 1os. 8m2 /
04.korytarz 2,6m2 / 05.sypialnia 2os. 8,3m2 / 06.garderoba 2m2 / 07.kuchnia 7,2m2 /
08.jadalnia i salon 19,4m2 / 09.taras 13,5m2

Minimalne
wymiary
działki:
16mx20m (o ile inaczej nie
stanowią MPZP lub WZ dla danej
działki)

D582_15-Z01-G03
D582_30-Z01-G03
D582_45-Z01-G03
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01 .przedpokój 4,3m2 / 02 .łazienka/pralnia/kotłownia 3,7m2 / 03 .sypialnia 1os. 8m2 /
04 .korytarz 2,6m2 / 05 .sypialnia 2os. 8,3m2 / 06 .garderoba 2m2 / 07 .kuchnia 7,2m2 /
08 .jadalnia i salon 19,4m2 / 09 .taras 18m2 / 10 .zadaszenie 29m2 / 11 .garaż 23,2m2 / 12 .
składzik ogrodowy 2,7m2

Dom parterowy dla czteroosobowej rodziny
z dwoma sypialniamii i przestronną kuchnią.
Przylegający taras do salonu naturalnie
powiększa
przestrzeń
wypoczynkową.
Drewnem wykończone jest zadaszenie od
strony tarasu. Rozszerzony o zadaszenie,
pod którym zlokalizowane jest wejście do
domu
oraz
garaż
ze
składzikiem
ogrodowym. Wejście do budynku i garażu
poprzez zadaszenie chroni przed deszczem
i
daje
dodatkową
przestrzeń
do
przechowywania.
Minimalne wymiary działki: 16mx28m
(o ile inaczej nie stanowią MPZP lub WZ dla
danej działki)

Konfiguracja 4 / dach 15°
Konfiguracja 4 / dach 30°
Konfiguracja 4 / dach 45°
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D582_15-Z01-G03
D582_30-Z01-G03
D582_45-Z01-G03
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D582_15-Z01-G03

+
D582_30-Z01-G03

+
D582_45-Z01-G03

D582_15-Z02-A01
D582_30-Z02-A01
D582_45-Z02-A01
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01.przedpokój 4,3m2 / 02.łazienka/pralnia/kotłownia 3,7m2 / 03.sypialnia 1os. 8m2 /
04.korytarz 2,6m2 / 05.sypialnia 2os. 8,3m2 / 06.garderoba 2m2 / 07.kuchnia 7,2m2 /
08.jadalnia i salon 19,4m2 / 09.taras 18m2 / 10.zadaszenie 47,5m2 / 11.kuchnia 2. 2,2m2
/ 12.jadalnia 2. 13,4m2 / 13.sypialnia 2os. 7,5m2 / 14.łazienka 3. 2,1m2

Kompaktowy dom z użytkowym poddaszem
dający swobodę mieszkania czteroosobowej
rodzinie. Przestronny salon połączony
bezpośrednio z zadaszonym drewnianym
tarasem tworzy przestrzeń do wspólnego
wypoczynku. Rozszerzony o zadaszenie pod
którym zlokalizowane jest wejście do domu
oraz garaż ze składzikiem ogrodowym.
Wejście do budynku i garażu poprzez
zadaszenie chroni przed deszczem i daje
dodatkową przestrzeń do przechowywania.
Drewnem wykończone zadaszenie od strony
tarasu.
Minimalne wymiary działki: 16mx28m
(o ile inaczej nie stanowią MPZP lub WZ dla
danej działki)

Konfiguracja 7 / dach 15°
Konfiguracja 7 / dach 30°
Konfiguracja 7 / dach 45°
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D582_15-Z02-A01
D582_30-Z02-A01
D582_45-Z02-A01
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D582_15-Z02-A01

+
D582_30-Z02-A01

+
D582_45-Z02-A01

D583_45-G01
powierzchnia parteru: 58m2
powierzchnia poddasza: 28m2
powierzchnia łącznie: 86m2
powierzchnia garażu ze składzikiem: 27m2
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Kompaktowy dom z użytkowym poddaszem
dający swobodę mieszkania czteroosobowej
rodzinie.
Przestronny
salon
połączony
bezpośrednio z zadaszonym drewnianym
tarasem tworzy przestszeń do wspólnej
rekreacji
i
wypoczynku.
Od strony wjazdu znajduje się garaż ze
składzikiem ogrodowym. Wejście do budynku i
garażu poprzez zadaszenie chroni przed
deszczem i daje dodatkową przestrzeń do
przechowywania.
Zadaszenie od strony tarasu i wejścia
wykończone drewnem.
Minimalne wymiary działki: 16mx27,5m
(o ile inaczej nie stanowią MPZT lub WZ dla
danej działki)
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01 . przedpokój 2,5m2 / 02 . pralnia/kotłownia 1,5m2 / 03 . łazienka 2,8 m2 / 04 . korytarz
2,6m2 / 05 . sypialnia 2os. 9,4m2 / 06 . kuchnia 6,4m2 / 07 . jadalnia i salon 29,3m2 / 08 .
taras 18m2 / 09 . schody 2,7m2 / 10 . korytarz 2,4m2 / 11 . sypialnia 1os 12,8m2 / 12 .
sypialnia 2os 16,1m2 / 13 . łazienka 3,8m2 / 14 . garderoba 3,3m2 / 15 .garaż 23,2m2 / 16 .
składzik ogrodowy 3m2

Konfiguracja 5 : D583_45-G01

+
D583_45-G01

=

D583_45
powierzchnia parteru: 58 m2
powierzchnia poddasza: 28 m2
powierzchnia łącznie: 86 m2
D583
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01 . przedpokój 2,5m2 / 02 . pralnia/kotłownia 1,5m2 / 03 . łazienka 2,8 m2 / 04 . korytarz
2,6m2 / 05 . sypialnia 2os. 9,4m2 / 06 . kuchnia 6,4m2 / 07 . jadalnia i salon 29,3m2 / 08 . taras
13,5m2 / 09 . schody 2,7m2 / 10 . korytarz 2,4m2 / 11 . sypialnia 1os 12,8m2 / 12 . sypialnia
2os 16,1m2 / 13 . łazienka 3,8m2 / 14 . garderoba 3,3m2

Kompaktowy dom z użytkowym poddaszem,
dający swobodę mieszkania czteroosobowej
rodzinie.
Przestronny
salon
połączony
bezpośrednio z zadaszonym drewnianym
tarasem tworzy przestrzeń do wspólnej
rekreacji i wypoczynku.Wykończone drewnem
zadaszenie od strony wejścia daje dodatkową
przestrzeń do przechowywania.
Minimalne
wymiary
działki:
16mx21m
(o ile inaczej nie stanowia MPZP lub WZ dla
danej działki)

D583_45-Z01-G03
powierzchnia parteru: 58m2
powierzchnia poddasza: 28m2
powierzchnia łącznie: 86m2
powierzchnia garażu ze składzikiem: 27m2
powierzchnia zadaszenia: 29,5m2
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Minimalne wymiary działki: 16mx28m
(o ile inaczej nie stanowią MPZP lub WZ dla
danej działki)
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Kompaktowy dom z użytkowym poddaszem
dający swobodę mieszkania czteroosobowej
rodzinie. Przestronny salon połączony
bezpośrednio z zadaszonym drewnianym
tarasem tworzy przestrzeń do wspólnego
wypoczynku. Rozszerzony o zadaszenie pod
którym zlokalizowane jest wejście do domu
oraz garaż ze składzikiem ogrodowym.
Wejście do budynku i garażu poprzez
zadaszenie chroni przed deszczem i daje
dodatkową przestrzeń do przechowywania.
Drewnem wykończone zadaszenie od strony
tarasu.
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01 . przedpokój 2,5m2 / 02 . pralnia/kotłownia 1,5m2 / 03 . łazienka 2,8 m2 / 04 . korytarz
2,6m2 / 05 . sypialnia 2os. 9,4m2 / 06 . kuchnia 6,4m2 / 07 . jadalnia i salon 29,3m2 / 08 . taras
13,5m2 / 09 . schody 2,7m2 / 10 . korytarz 2,4m2 / 11 . sypialnia 1os 12,8m2 / 12 . sypialnia
2os 16,1m2 / 13 . łazienka 3,8m2 / 14 . garderoba 3,3m2 / 15 . zadaszenie 28,5m2 / 16 . garaż
22,8m2 / 17 .składzik ogrodowy 3m2

Konfiguracja 6 : D583_45-Z01-G03

+
D583_45-Z01-G02
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D583_45-Z02-A02
powierzchnia parteru: 58m2
powierzchnia poddasza: 28m2
powierzchnia łącznie: 86m2
powierzchnia pracowni: 26,8m2
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Minimalne wymiary działki: 16mx31,5m
(o ile inaczej nie stanowią MPZP lub WZ dla
danej działki)
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Dom z użytkowym poddaszem, dający
swobodę
mieszkania
czteroosobowej
rodzinie. Przestronny salon połączony
bezpośrednio z zadaszonym drewnianym
tarasem tworzy przestrzeń do wspólnego
wypoczynku. Rozszerzony o podwójne
zadaszenie pod którym zlokalizowane jest
wejście do domu oraz do aneksu
mieszkalnego.
Wejście do budynku i garażu poprzez
zadaszenie chroni przed deszczem i daje
dodatkową przestrzeń do przechowywania.
Drewnem wykończone zadaszenie od
strony tarasu.
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01 . przedpokój 2,5m2 / 02 . pralnia/kotłownia 1,5m2 / 03 . łazienka 2,8 m2 / 04 . korytarz
2,6m2 / 05 . sypialnia 2os. 9,4m2 / 06 . kuchnia 6,4m2 / 07 . jadalnia i salon 29,3m2 / 08 .
taras 18m2 / 09 . schody 2,7m2 / 10 . korytarz 2,4m2 / 11 . sypialnia 1os 12,8m2 / 12 .
sypialnia 2os 16,1m2 / 13 . łazienka 3,8m2 / 14 . garderoba 3,3m2 / 15 . zadaszenie 47,5m2 /
16 . kuchnia 1,4m2 / 17 . jadalnia/salon 22,6m2 / 18 . toaleta 1,5m2

Konfiguracja 8 : D583_45-Z02-A02

+
D583_45-Z02-A02
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