
DOMEK „MIKOŁÓW ŚREDNI”



OPIS DOMKU
Miłków  Średni jest domem małym, parterowym, o prostej 
bryle budynku. Jego nieskomplikowana konstrukcja sprawia,
 że jest on funkcjonalny oraz tani w budowie i eksploatacji.
 Gotowy projekt Miłków średni jest doskonałym rozwiązaniem
 dla małej, 3-, 4-osobowej rodziny preferującej domy w stylu
 klasycznym. Prosta, zaplanowana na rzucie prostokąta bryła
 budynku przekryta jest dwuspadowym dachem. 

Przy wejściu zamieszczono wiatrołap, w którym
 wygospodarowano miejsce na garderobę domowników. 
Centralnym pomieszczeniem domu Miłków średni jest 
korytarz, z którego przechodzi się do pozostałych pomieszczeń.
 Układ wnętrza domu, mimo niewielkiej powierzchni, jest
 bardzo funkcjonalny. Na parterze usytuowano obszerny
 pokój dzienny pełniący funkcję salonu oraz jadalni połączony
 z aneksem kuchennym, co ułatwia przygotowanie posiłków. 
W salonie zamieszczono również kominek, który nie tylko
 stanowi ozdobę, tworzy nastrojowy klimat w domu, lecz tak
że ogrzewa pokój. Drzwi balkonowe zlokalizowane w salonie
 umożliwiają swobodne wpadanie promieni słonecznych, co 
znacznie obniża koszty energii. Z salonu można przejść na 
duży taras pozwalający na wypoczynek w letnie popołudnia
 oraz umożliwiający na przejście do ogrodu. W drugiej części
 domu zaprojektowano część nocną domu składającą się z
 dwóch dużych pokojów oraz łazienki.

Cały dom tworzy spójną konstrukcję, wyróżniając się subtelną
 prostotą, zapewniając jednocześnie funkcjonalne wykorzystanie
 przestrzeni.

CENA BRUTTO DOMKU : 187.900 ZŁ



powierzchnia 62,71 m²
1. wiatrołap 3,07 m²
2. korytarz 5,72 m²
3. salon , aneks kuchenny 26,46 m²
4. łazienka 5,05 m²
5. pokój 11,32 m²
6. pokój 11,09 m²

1. strych 11,04 m² (69,42 m²)
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze



PODANA CENA OBEJMUJE :
- konstrukcja szkieletowa o przekroju belek 5/15 cm 
- ocieplenie wełna mineralna gr. 150 mm 
- wiatro i paro izolacja 
- na zew. I wew. płyta OSB 3 lub płyta fermacell 
- elewacja profil drewniany lub tynk na styropianie 
  gr. 100 mm 
- wewnątrz deska boazeryjna lub płyta KG 
- stolarka okienna PCV (obustronnie kolor drewna)
- parapety zewnętrzne i wewnętrzne 
- stolarka drzwiowa zew. I wew. 
- podłogi: deska podłogowa gr. 28 mm lub panele
- komin dymowy z kanałami wentylacyjnymi
- kominek (b/rozprowadzenia ciepła)
- ścianki działowe
- instalacja elektryczna
- instalacja wod-kan (bez armatury)
- ława fundamentowa
PODANA CENA NIE ZAWIERA :
- robót malarskich wewnątrz 
- transportu 
  nocleg pracowników do uzgodnienia 
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