
DOM MARBELLA



"Marabella"
To niewielki domek jednorodzinny, niepodpiwniczony, ale
 posiadający możliwość adaptacji kotłowni na węgiel. Elewacja 
frontowa odznacza się zapraszającym
do wewnątrz ganeczkiem, tył domu natomiast zachwyca 
niewielkim ryzalitem, zakończonym uroczym tarasem. Elewacje 
boczne oraz ryzalit można wykończyć uroczymi łukami
z wygiętego drewna umieszczonymi pomiędzy zakończeniem
 dachu a ścianami domu. Prosta bryła budowli, kąt nachylenia
 Dachu 30 st, gwarantują niezwykłą funkcjonalność domu.
Gdy już przejdziemy przez uroczy ganeczek, znajdziemy się
 wewnątrz domu. Tutaj – bezpośrednio z wiatrołapu, będącego
 pierwszym pomieszczeniem, z jakim się zetkniemy, możemy
 przejść do kotłowni, obok której znajduje się wc. Z wiatrołapu
 można przejść także do hallu, łączącego pozostałe
 pomieszczenia domu. Do ściany południowo-zachodniej przylega
 tutaj obszerna łazienka, gdzie można umieścić obszerną wannę,
 a także kabinę prysznicową. Obok łazienki przewidziano
 miejsce na kuchnię z aneksem jadalnym.
Po przeciwległej stronie domu umieszczono sypialnię oraz pokój,
 w którym
w zależności od potrzeb można stworzyć sobie wygodny gabinet
 lub urządzić pokój
dla dziecka. Sercem całego domu będzie zapewne, przylegający
 do ściany północnej, obszerny pokój dzienny, z którego można
 wyjść na taras. Pomieszczenia zostały tak rozłożone, by żadne
 nie było pomieszczeniem przechodnim.
Ten domek jest wygodnym rozwiązaniem dla małżeństwa z
 jednym dzieckiem lub dla osób pragnących własnego domu, 
przy zminimalizowanych kosztach budowy i eksploatacji. Projekt 
Marbella to nie tylko przemyślane i ekonomiczne rozwiązanie, 
ale także urok i szyk. Dom nie ma dużej powierzchni, ale dzięki
 temu będzie niedrogi w utrzymaniu



powierzchnia zabudowy : 106,56 m 2
powierzchnia tarasu i schodów : 17.03 m2
powierzchnia całkowita : 106,56 m2
wysokość budynku : 6,21 m 
kąt nachylenia dachu : 30 stopni 

powierzchnia 84,53 m²
1. wiatrołap 4,05 m²
2. hall 10,11 m²
3. pokój 13,88 m²
4. sypialnia 13,10 m²
5. pokój dzienny 18,23 m²
6. kuchnia z aneksem jadalnym 12,76 m²
7. łazienka 7,33 m²
8. wc 1,85 m²
9. kotłownia 3,22 m²



CENA DOMU BRUTTO : 212.000 zł

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
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