
DOMEK „BILBAO”

1. Wiatrołap z garderobą  4.2
2. Komunikacja  6.2
3. Kotłownia 2.5
4. Kuchnia z aneksem jadalnym 15.5
5. Spiżarka 1.2
6. Pokój dzienny 18.1
7. Łazienka  7.2
8. Pokój  14.7
9. Pokój  11.4

RAZEM:81 m 2







"Bilbao
To prześliczny parterowy dom jednorodzinny 
Przednia elewacja prezentuje oryginalny sposób zadaszenia drzwi 
frontowych, który stanowić będzie integralną całość z resztą budynku. 
Mowa tutaj o przedłużeniu powierzchni dachu podtrzymywanym na 
drewnianych podporach.
Tylna elewacja odsłania nowy wymiar niepowtarzalności! Bajeczne 
”szklane” wyjście na taras składające się z dwóch par drzwi i okien 
dostarczy do salonu maksimum światła, dzięki któremu pokój cały czas 
przepełniony będzie pozytywną energią. Wyjście to uwieńczone zostało 
półokrągłym wcięciem w dachu, które współgra z oknem łukowym 
umieszczonym nad szklanymi drzwiami.
Wnętrze domku będzie odpowiednie dla rodziny jedno lub dwu dzietnej, 
gdyż projekt zawiera dwie sypialnie, kuchnię połączoną z jadalnią, salon 
oraz łazienkę. Przestrzeń w sam raz dla 3-4 osób! Do tego w budynku 
znajdują się pomieszczenia takie jak spiżarnia oraz niewielka kotłownia.

Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych 
instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie załączone są 
podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do 
projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, 
oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień 
projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia 
projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, 
powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa. 

CENA BRUTTO DOMU : 202.260 złpodana cena nie obejmuje :robót malarskich wew. domukosztu transportunocleg ekipy montującej – do uzgodnienia 



Podana cena obejmuje :

1. ława fundamentowa
2. konstrukcja domku 5/15 i 5/10
3. pokrycie dachu blacho dachówką
4. rynny i rury spustowe
5. obicie na zewnątrz profil drewniany (tynk za dopłatą)
6. ocieplenie wełną min. 150mm (paro i wiatro izolacja)
    wew. wykończenie deska boazeryjna gr. 11 mm 
    lub płyta kartonowo-gipsowa
7. schody sosnowe- nie dotyczy 
8. stolarka okienna PCV (obustronnie kolor drewna)
9. stolarka drzwiowa zew. i wew. 
10. podłoga – deska podłogowa lub panele podłogowe
11. parapety zew. I wew.
12. komin dymowy z kanałami wentylacyjnymi
13. kominek b/rozprowadzenia ciepła 
14. instalacja elektryczna
15. instalacja wod-kan (bez armatury)
15. trzykrotna impregnacja na zewnątrz 
16. cena z montażem 

za dopłatą można zamówić – tynk na elewacji zewnętrznej,
kominek z rozprowadzeniem ciepła

zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektów :
PRO-ARTE
DOMY W STYLU
Z 500
DOM-PROJEKT
DOMEK-PROJEKTY
MG PROJEKT 


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5

