
Dom „DANUTA”

PARAMETRY DOMU :
powierzchnia zabudowy : 89,06 m2 
powierzchnia użytkowa : 87,89 m2 

powierzchnia netto (całkowita) : 97,67 m2 + taras 25,64 m2
domek parterowy z poddaszem użytkowym 

parter: 
wiatrołap : 3,26 m2

pokój dzienny : 23,26 m2 
kuchnia : 8,52 m2 
łazienka : 4,58 m2 

pokój : 9,59 m2 
piętro :

garderoba : 8,56 m2 
pokój : 11,20 m2
pokój : 11,27 m2 

wc : 2,98 m2 
pokój : 8,51 m2 

przedpokój : 8,51 m2 

CENA  BRUTTO : 249.900 ZŁ



PODANA CENA OBEJMUJE :

1. FUNDAMENTY
Prace ziemne (usunięcie warstwy humusu i wykopanie otworów fundamentowych ).
Wykonanie ławy fundamentowej , wraz z izolacją przeciwwilgociową i koniecznymi 
elementami instalacji (zgodnie z wytycznymi projektu )
Wyciągnięcie  fundamentów ponad poziom gruntu (ściany fundamentowe)

2.  KONSTRUKCJA DOMU  
Wykonana w systemie szkieletu z drewna suszonego , czterostronnie struganego ,
przekrój belek 5/15 , wypełniona wełną mineralną gr. 150 mm , obicie konstrukcji z 
zewnątrz i wewnątrz płytą OSB 3 gr. 12 mm 

3. WIĘŹBA DACHOWA
wykonana tradycyjnie , drewno sosnowe impregnowane

4. POSZYCIE DACHOWE 
łaty + kontrłaty + pokrycie blacho dachówką 
obróbki blacharskie + wiatrownice
rynny i rury spustowe

5. STOLARKA OTWOROWA 
stolarka okienna PCV (obustronnie kolor drewna) 
drzwi zewnętrzne (wejściowe)
drzwi wewnętrzne 

6. ELEWACJA 
styropian gr. 100 mm + tynk 

7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
deska boazeryjna gr. 11 mm lub płyta KG 
płyta KG (bez łączeń i malowania)

8. POSADZKI 
parter + piętro – deska podłogowa gr. 28 mm lub panele podłogowe

9. INSTALACJE 
ELEKTRYCZNA – zgodnie z projektem ,gniazda i włączniki  - (bez lamp)
SANITARNE – zgodnie z projektem (przewody z tworzywa, zawory, odpływ ciepłej i 
zimnej wody (bez armatury)

10. KOMIN 
posadowienie komina systemowego (kanał dymowy i wentylacyjny) – surowy 

11. SCHODY SOSNOWE 
12. KOMINEK 

Kominek bez rozprowadzenia ciepła (wkład + obudowa)

PODANA CENA NIE OBEJMUJE :

1. robót malarskich wewnątrz domu (malowane tylko podłogi i schody)
2. transportu 
3. nocleg – do uzgodnienia 
4. rolety antywłamaniowe ( za dopłatą )

GWARANCJA 

1. konstrukcja budynku – 10 lat
2. pozostałe materiały budowlane – 3 lata 



WAŻNE INFORMACJE 

1. stolarka okienna do wyboru kolory :
- mahoń, ciemny dąb, złoty dąb, orzech (inne kolory do ustalenia)

2. blacho dachówka do wyboru kolory :
- zielony, brąz , bordo , czarna (inne kolory do ustalenia)

3. stolarka drzwiowa :
- drzwi zewnętrzne (do 1000 zł) 
- drzwi wewnętrzne ( do 500 zł)

4. komin :
obłożenie , tynkowanie za dopłatą (komin w stanie surowym)

5. kominek :
- wkład ( do 1.500 zł)
- obudowa ( do 1.500 zł)

6. deska podłogowa gr. 28 mm (malowana)
panele podłogowe ( AC 3 i AC 4 )

7. kolory gniazdek i wyłączników (do uzgodnienia)



                  




