
DOM „ Z 71 „

Łatwy w budowie dom na małą działkę. Tani w realizacji ,dach 
dwuspadowy

PARAMETRY DOMU :

powierzchnia użytkowa/netto : 74,00 m2 / 91.5m2

powierzchnia zabudowy : 59,90 m2

kubatura : 213,50 m2

wysokość : 7,14 m

kąt nachylenia dachu : 40 stopni

powierzchnia dachu : 100 m2

min. wymiary działki : szer.16,87 m x dł. 15,20 m

CENA PROJEKTU : mur/drew. : 1.790 zł/1.890 zł



Projekt z 71 jest domem dość oryginalnym w swym wyglądzie, a 
zarazem zwartym w swojej formie. Bryła budynku prezentuje się 

bardzo ciekawie, a poprzez elementy elewacji nadaje mu, 
niepowtarzalnego charakteru i klimatu. Zadaszone wejście do budynku 

prowadzi nas do sieni, skąd możemy przemieścić się dalej do 
poszczególnych pomieszczeń.

Z jednej strony parteru znajduje się kuchnia, jadalnia oraz salon. 
Wszystkie te pomieszczenia zostały integralnie połączone. Dodatkowo 
część pomieszczenia gospodarczego można wykorzystać jako spiżarka. W 
drugiej części domu znajduje się pokój  (który może służyć jako gabinet 
lu jako pokój gościnny) oraz łazienka.

Na piętro prowadzi centralnie zlokalizowana klatka schodowa. Znajdują 
się tam trzy pokoje, każdy posiada miejsce na szafę - garderobę i dość 
przestronna łazienka.

Z71 to idealny dom dla ludzi ceniących prostą formę, a zarazem 
praktyczność. Pełna gama pomieszczeń, sprawia, że znajdzie się tam 
miejsce dla każdego.



CENA DOMU NETTO : 225.090 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 

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)


	Łatwy w budowie dom na małą działkę. Tani w realizacji ,dach dwuspadowy

